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Karas Alžire

Atomai* tubugąsdina

Nato ir atomai

Daugumas kalbėtojų pasisa
kė prieš Vokietijos ir Vidurio 
Europos neutralizavimo idėją.

Trečiasis Europos trečiosios 
P JT sesijos posėdis svarstė Eu
ropos apsijunghną ir Europos 
Tarybos politiką. Po diskusijų 
priimtoji rezoliucijoj

Bet ar naudingas Amerikai 
tas, anot Alsopų, atstovų vietų 
išpardavimas?

Harbor parapijoje paliko

AVFIKOML'NISTINIO venerų fronto vadas dr. Belą Fabian ir 
Mrs. Martha Buray policijos suimti. Lojalumo parado metu buvo 
venjrrtl demonstracijos prie Sovietu atstovybės. Mrs. M. Buray 
taikėsi išmušti langu. o dr. Belą Fabian ja užsistojo prieš polici
ja. Abu kaltinami griebusi neleistinu demonstracijoje veiksmu.

Dėl atominio nusiginklavimo
Atominį nusiginklavimą So

vietai siūlo atjungti nuo bend
rojo nusiginklavimo. Jie siūlo 
sustabdyti atominius bandy
mus ir pasirašyti tuo reikalu 
sutarti. Bet dėmesio verta, kad 
jie atidėjo bombų gaminimo 
sustabdymą.

Sovietai atėjo su nauja ini
ciatyva — Jungtinių Tautu 
nusiginklavimo komisijoje 
Ląndone balandžio 30 Sovietų 
atstovas Zorinas pasiūlė įvyk
dyti dalinę kontrolę iš oro. 
Vakarai gali iš lėktuvų kontro
liuoti. kas dedasi rytinėje pu
sėje Sibiro, Kamčatkos pusia
saly, Aleutų, Sachalino salose, 
o taip pat mažoje dalyje Euro
pos — Lenkijoje ir Sovietų 
mažoje d a 1 y j e (jei tiks
liai žemėlapis išreiškia, Balti
jos valstybės jau nekontroiiuo-

e Amerika per 1956 metus 
sąjungininkam davė karo me
džiagos už 570 mil- dol. Nuo 
Korėjos karo pabaigos už 15 
milijardų dol.

Europos Te
žodį sesijai tarė Strasburgo bendrai su PJT 

burmistras. Altorffer, msgr.
Nėppel, Prancūzijos parlamen
to narys Tubach. Raštu sesiją 
šiitai pasveikino AFL—-CIO 
prezidentas G. Meany, eilė JV 
senatorių ir kongresmanų.

Pirmajam sesijos posėdžiui 
vadovavo Lietuvos delegacijos 
pirmininkas V. Sidzikauskas. 
Jis taip pat pateikė posėdžiui 
projektą deklaracijos dėl pas
tarųjų reiškinių sovietų paver
gtuose kraštuose ir dėl Vakarų 
politikos jų atžvilgiu. Diskusi
jos tuo klausimu truko per du

Policija sukonfiskavo kairių
jų žurnalą "France Observa 
teur”, kuris spausdino kunigo 
laišką apie prancūzų žiauru*

Gal ir kita priežastis verčia 
neduoti pinigo — jei į atst> 
vus bus skiriami tik karjeros 
diplomatai, tai dings viltis pa
kliūti į atstovus piniguotiem 
vyram, dings tada partijos ka
sai sumos.

• Amerikos kolegijose ir 
universitetuose pernai buvo 
2,900,000 studentų. B jų 700,- 
000 buvo jau vedę. Vadinas, 
it 4 studentų vienas yra w-

. DĖL NUSIGINKLAVIMO
Sovietai sutiko, kad kariuo- 

menės skaičius būtų šumažin 
tas iki po 2,5 mil. Amerikai, 
Sovietam ir kom. Kinijai, iki 
650,000 Anglijai (pati Anglija 
planuoja 1962 sumažinti Iki 
345,000).

J Raštu atsiuntė sesijai savo 
|i|| A linkėjimus J. F. Dulles. buvę 
UlMį Prancūzijos premjerai G. Bi- 

dault ir A. Pinay, Europinio 
Sąjūdžio vardu P. Drapier, 
Kubos delegatas JT dr. N. 

prašoma Portuondo. *
Balandžio 29 posėdis pri

ėmė.. telegramos tekstą JT 
Vengrijos reikalam komisijai.

Telegrama reikalauja kvies
ti specialią JT pilnaties sesiją 
ir padaryti galą Vengrijos ko
munistę patyčiom iš JT nuta
rimų.

Balandžio 26 (sekmadienį) 
Strasbourgo katedroje buvo j- 
spūdingos pamaldos už sovie
tų deportuotuosius, gausiai da
lyvaujant ne tik PJT sesijos 
atstovams, bet ir Europos Ta
rybos, paties Strasbourgo mie
sto pareigūnam ir gausybei 
prancūzų visuomenės-

" Prancūzų, Šveicarų, Vokie
čių spauda skelbia plačius PJT 
sesijos aprašymus.

Tuo tarpu Maskvos radijas 
žiauriai puola pačią PJT insti
tuciją ir atskirus tremtinių po
litikos veikėjus.

Posėdžiuose dalyvauja eilė 
prancūzų, vokiečių laikrašti
ninkų, radijo ir televizijos ko
respondentų.

Lietuvos delegaciją sudaro 
pirm. V. Sidzikauskas ir na
riai: dr. P. Karvelis, E. Turau
skas, J. Glemža, J. Lansko- 
ronskis ir V. Banaitis.

MUS. MAMZE EISENHOWER 
Kauna gėlių iš Laos ambasa
doriaus duktės LOfsa Souvan- 
na. I® mefU-

Balandžio 27 d. dalyvaujant siimąs jokių praktiškų žygių.
Strasburgo burmistrui, Stras- 
burgo vyskupo atstovui, eilei 
Prancūzijos ir Olandijos parla
mentarų ir keliem šimtam žiū
rovų, Pourtales pilyje prie 
Strasburgo pakilo 9 sovietų 
pavergtų Europos valstybių 
vėliavos. Garbės sargyboje iš
sirikiavo 20 Vengrijos sukili
me kovojusių studentų. Prasi
dėjo PJT jau m-oji Europos 
Sesija.

Sesiją pradėjo PJT pirm. dr. 
V. Masens- pabrėždamas, kad

paties laisvojo pasaulio inte
resai diktuoja jam remti so
vietų pavergtųjų kraštų išlais- 
Vi.iimą.

Priminęs, kad ir, taikiom 
priemonėm esąs Įmanomas pa
vergtųjų kraštų išvadavimas, 
PJT pirmininkas apgailestavo 
bėgti, kad

laisvasis pasaulis sovietų pa
vergtiem kraštam laisvinti ne-

davo Jordanijai 30,000 mil. kad galėtų pridėti iš savo ki-
dol. Anglija. Syrija ir Egiptas šeniaus, ko prie algos pritruk-
prikalbėjo Jordaniją atsisakyti 
nuo anglų pinigų; jos pažadė
jo tuos pinigus duoti Jordani
jai- Bet, kaip dabar matyti, 
teko juos duoti Amerikai.

K.Bičkaaskas Pavergtieji prieš Europos pat
JUNGTINIŲ PAVERGTŲ TAUTŲ SESIJA STRASBOURGE

rengia tris keturis pietus ar 
vakarienes ir du ar tris cocktail 
parties per savaitę. Keti iškil
mingi priėmimai per metus po 
šimtus svečių.

Liepos 4 šventės proga 
carijoj, Švedijoje. Norvegijoje. priėmirnTOSe dalyvauja Lundo* 
Bet didžiuose postuose — Lon- ir Paryžiuj* po 4000—5000 
done, Paryžiuje- Romoje, Bon- jvečių.

klausė senatorius T. F. Green, noje, Madride išsiversti jie ne- Atstovas Paryžiuje apskaitė 
senato užsienių komisijos pir- —“
mininkas, laišku valst. sekre
torių Dulles. Pastarasis atsakė 
taip pat laišku. Jis paaiškino, 
kad dabartiniu metu 68%

ginklavimo klausimas. Nors 
propaganda labai išplėsta 
prieš atbminius ginklus, tačiau 
Anglijos atstovas griežtai lai
kosi minties, kad atominiai

Prelatas Kazimieras Bičkau
skas balandžio 29 staiga mir® 
Indiana Harbor, kur jis buvo 
šv. Pranciškaus parapijos kle
bonas. Mirė nuo širdies smū
gio. Buvo 69 metų amžiaus- /

Velionis gimė 1888 kovo 27 
Praziškių kaime Trakų ap. 
Mokėsi Vilniuje ir Seinų semi
narijoje. {šventintas i kunigus 
1913. Buvo vikaras Krosnoje 
ir Simne, kapelionas Mariam- 
polėje.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu atsidūrė Rusijoje. Jaroslave 
organizavo pabėgėlių draugiją, 
Kostromoje įsteigė pabėgėlių 
vaikam mokyklą, 19i 8—20 pa
storacijos darbą dirbo Sibire. 
Grįžęs į Lietuvą ,1922 įsteigė 
Kailu Rūdos parapiją.

• Šen. MacCarthy sunkiai
o Pijus XII balandžio 30 susirgo kepenų uždegimu, 

priėmė J. T. gen. sekretorių 
Hammarskjoldą privačioje au
diencijoje. sprogdinti dvi atomines bom- piniginės aukos.

bas Sfera Nevarioje. Jos bū-
• Danija atmetė Maskvos siančios pritaisytos prie balio- 

reikalavimą neduoti bazių Na- nų. Pirma bus sprogdinama ge
to kariuomenei. gidės 15.

tųjų tautų treriktiuių kuftūri- 
nes institucijas, įgalinant 
tremtinius intelektualus dirb
ti savose srityse, išleisti savo 
veikalus gimtąja kalba, o trem
ties jaunimą ąįudijuoti savo 
tautinės kultūrų^ dvasia, suda
rant tiems tikslams specialų 
Europos fondą.

Šią rezoliuciją gražiai ilius
travo atskiras pranešimas sesi
jai apie dabartinę tremtinių 
padėtį Europoje.

Ketvirtasis posėdis priėmė 
politinės komisijos paruoštą 
deklaraciją dėl padėties sovie
tų pavergtuos^ kraštuose ir 
išklausė pareiškimus Europi
nio Sąjūdžio Centro ir Rytų 
Europos Komisijos pirm. Val- 
lee—Poussin Anglijos, Vokie
tijos, Belgijos parlamentų na
riu.

o Kipro salą anglai gali siū-
„ . _ ______________________ lyti paversti Nato karine baze- Nato atstovai posėdžiauja

tyvumą nuo susprogdintų ate kijos delegacija dėl ūkinės pa- Tai labiau priimtina ir a~ki ketvirtadienį - šeštadienį Bon-
minių bombų. pamos. Amerika duos kviečiu vyskupui MaTrarios. no^e- Svarstomas ir atomini)

ir kitokių ūkinių gėrybių bei 
mašinų už 95 mil. Lenkai buvo • Preėidantas Cisonhoworls 
prašę už 300 mil. numato kreiptis į tautą, kad

laimėtų jos pritarimą biudže
tui. Reikia parodyti tautai, kad 
lengviau jai pakelti, piniginę ginklai reikalingi, nes kitaip 
auka. man los sūnų kranio Europa atsidurs pavojuje.

• Amerika žada Šiemet sii- auką, kada bus atsisakyta nuo 
o Maskvoje gegužės 1 para

de kalbą sakė maršalas Žuko- 
o Amerikos spauda apie vas. Gyrė Sovietų taOdngumą 

pavergtųjų tautų sesiją Stras- ir grąstno, kad Amerflci artiną 
bourge tebetyli- katą savo atominiais ginklais.

į AmerBcą atvyko 1923. čia 
suorganizavo lietuvių parapija 
ir nupirko bažnyčią Schenecta- 
dy, N. o nuo 1925 persikė
lė į Harbor, Ind. 1953 buvo pa
kaitas šv. Tėvo į prelatus.

Programa — ne, 
Milijonai — taip
Jordanijos karalius Hussei- 

nas nori demonstruoti savo 
nepriklausomumą nuo Ameri-

Komisija ištirsian ti, kaip 
buvo praeity elgiamasi su ma
žumom. Teigia komisija, kad 

Kalifornijos chemikas ir No- atlygintos materialinės 
belio premijos laureatas dr. skriaudos ukrainiečiam ir vo- 
Linus Pauling Chicagoje pa- kiefiam. Komisijos sekretorius 
skelbė, kad 10,000 žmonių mi Witold Jarosinski.
rė ar miršta nuo leukomijos.
Jos priežastimi laiko radioak- 9 susitarė su Len-

Arabijos kai
30 jis paskelbė, kad nesidės Senatas dabar pasiginčija, Ar kultūroje atsitikusios tau- Amerikos atstovas — tik 18, 
prie Eisenhoverio programos, tvirtindamas Amerikos >atsto-
nesirengia taip pat kviestis vus svetimom valstybėm. Tik Amerikos diplomatam?
Amerikos atstovą J. Richards. juos betvirtinant iškilo keisty-

vidurinius bė su tais diplomatais

• Amerikos atstovas pirmi
ninkauja Saugumo Tarybai 
gegužės mėn.

no programos reikalus. ^nai n. audusius kar-
Tačiau liusseinas tą. pat dic- jeros diplomatus, bet turtingus 

d a priėmė iš Amerikos dovanų
10 mii. dol. Anksčiau Jordani- kas sumas davę partijai ar ku- 
jos kariuomenei išlaikyti du rie turi pakankamai pinigu* L "*• • ttJ° v* Londone, sakysim, atstovybe

pinigv* \Vithney, Paryžiuje Houghton.
Romoje Zellerbach. Visi trys 
taip pat gausiai paaukojo res
publikonų partijai. Iš gaunamų 

Prezidentas Eisenho\veris sumų galį išsiversti atstovai 
jau paskyrė 21 naują atstovą. mažose valstybėse — švei- 
Iš jų taip pat tik 10 karjeros 
diplomatų.

Kodėl taip daroma? To pa-

Belaisvė savo tautoje
Anglų spauda seka savo kara

lienės kiekvieną žingsnį. Da 
bar užsipuolė, kam ji dažnai užmušti Alžire 128 prancūzu, 
lanko arklių lenktynes- Daž- kariai, 
niau, nei jos oficialios parei
gos jai tai liepia. Dar blogiau, 
kad ji sėdinti sau publikoje, o 
vyras šalia jos nuobodžiauja, 
nes jis arklių lenktynių neken*

kad per metus jis priėmė ma- 
14,000 svečių. Dau

giausia pinigo išeina valgiam, 
gėrimai esą mažiausios išlai- 
aos- Dėl to Hafniai įsiai ir prak- 

Amerikos atstovų yra jau kat- dol. metam ir visokių priedų tikuoja cocktail parties. Atsto- 
jeros diplomatai. Tai proporci- 23,000, taigi viso50,812 dol. vam brangiai atsieina taip pat
ja didesnė nei anksčiau... To- Jis, išbuvęs Londone nuo ju žmonių apsirengimas tom 
liau paaiškino, kad atstovau- 1953 iki 1957, sakosi pridėjęs visom iškilmėm
jant išlaidos yra tiek didelės, iš savo kišenės dar po 70,000 Dulles norėjęs parūpinti at- 
jog jokiu būdu neužtenka ai- kasmet. Paryžiuje Dillonas tuo stovų reprezentacijai pinigo
gos — reikia žmonių, kurie iš pačiu metu pridėjęs po 80,000. į, paprašęs biudžete skirti jų
savo kišeniaus galėtų pridėti- Anglijos atstovas Washing- reprezentacijom 400,000 dol. 
O ne visada karjeros diplomą- tone gauna mažesnę algą nei Biudžetą linkę* siaurinti vąr- 

; giai Kongresas leis.
Ne keista» tet net juo- 

L'' kinga. Amerika skiria miiijo-
nus kultūroje atsilikusiom tau- 
tom, o savo reikalam pinigų 

■ neturi. Anot patarlės, šiaučius 
*’ • basas, kriaučius prakiurusiom
Į alkūnėm-

jamosl). Visas Sovietų siūlo
mas kontroliuoti plotos užima 
7,129,000 kv. kL

Ttdoo pat didumo ploto rei
kalauja ir sau kontroliuoti, bū
tent — Aliaskos, vakarinės 
Amerikos iki Mississippi upės, 
Europoje Vokietijos, Prancūzi
jos, dalies Italijos, pietinės-ry- 
tinės Anglijos.

Oro kontrolę pirmasis sĮBLi 
Ženevos konferencijoje Eisea- 
houeris. Sovietai atmetė. 
Ame rikos diplomatiniuose 
sluoksniuose esama dabar ši-> 
kio tokio pasitenkinimo, kad 
bent dalinę kontrolę Sovietai 
priima. Tik visi mato- kad. ne
lygi kaina už tą < kontrolę — 
Vakaram leidžia kontroJuoti 
tuščius plotus, o Amerikos 
imasi kontroliuoti pramoninius 
San Francisco, Los Angeles, 
Seattle, San Diego ir kt., kur 
yra taip pat Amerikos didie i 
uostai-

Mano, kad vis dėlto galima 
būsią toliau šnekėtis.

Kiek gi atstovai gauna ir 
kiek jiem reikia išleisti?

Amerikos atstovas Anglijoje 
Aldrichas gavo algos 27^00

Anglijoje netoli Londono tik 
dvi mylios nuo aerodromo už
sidegė ir nukrito anglų lėktu
vas su 35 žmonėm. Iš jų 32

neorganizuos pagalbos 200 mėtom, bet jis gauna vi
sokių priedų dar 84,420, taigi 
viso 102620 dol mėtom. Vadi-

uolaus veikėjo, organizatoriaus 
ir lietuviškų orgznizacijų rė
mėjo atminimą.

• Alžiro kare 1956 arabų 
sukilėliai nužudė 2,735 asme
nis, prancūzus arba arabus- 
kurie bendradarbiauja su pra
ncūzais. Tik nuo*š. m. sausio
27 iki vasario 20 prancūzai 
nužudė 2,512 sukilėlių. Per šių 
metų pirmą ketvirtį prancūzai 
vidutiniškai per savaitę nužu
do arabų 600, netenka savo 
vyrų per savaitę 50.

Alžiro išlaisvinimo komite
tas skelbia, kad pareitą savaitę

Amerika dar neatsakė dėl 
Maskvos, siūlomos dalinės kon
trolės iŠ oro. Valstybės depar
tamento yra palankaus verti
nimo, Pentagono sluoksniuose _ ..... 
vyrauja skepticizmas, nepaaiti- kon’“nis‘>! Part'Ja
kėjimas. Anglai taip pat daug fudare 15 asmen,l 
vilčhi neturi kilnos uždavinys ištirti mažu-

mų padetj ir jom padėti. Ofi
cialiom valdžios žiniom, Lenki
joje dabar yra 150,000 ukrai- 

Anglija balandžio 30 priėmė niečių, 106,000 gudų, 65000 
Egipto sąlygas naudotis Sueso vokiečių, 50,000 žydų, 20,000 
kanalu, nes nenumato kitos slovaku, 20,000 čigonų ir 10,- 
išeities. Prancūzija dar tebe- oqq lietuvių, 
protestuoja.
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DARBININKAS

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

Baras, Sale vestuvėms,

matus, ete

Lietuvių Amerikos Piliečiu Klubas

5. Naujai išpuošta šokių salė.

Su didele nuolaida parduodami

Sportininkvi

ALGIUI JOKUBAICIUI

937 GKAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

• Lenkijos kardinolas Wy- 
szynskis gegužės 8 atvyksta iš 
Lenkijos į Romą.

rodė ir jo teutoniškus riterius; 
mane švietė apie Tannenber- 
go pergalę 1410, vadovaujant 
Vytautui Didžiajam, kuris is

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

tBc per katejtoūis -1 
Virbalio, Tauragės, Kauno, 
Vilniaus. Tai per' mažas mano 
patirties bagažas, kad galėčiau 
imti žodį šalia kompetentingų 
ir įžymių kalbėtojų, kalbėjusių 
prieš mane

Nors ir kaip ra^namoš^" ** 
nebūčiau priėmęs pono Rač
kio malonaus pasiūlymotarti 
čia žodį, jei manyje nebūty 
kilosi mintis, kad gana retai 
jautriem prancūzam tenka pa
reikšti liudijimus apia Baltijos 
tautę kančias, ir jeigu nebū
čiau galvojęš/ kad mano parei- 
ga,nors pavėluotai, perduoti 
balsus iš anapus kapo.-.

Atsiliepdamos į tuos balsus, 
Vakarų valstybės niekada nt 
turėtų pripažinti aneksijos ir 
apie Baltijos valstybes nieka
da neturėtų galvoti kitaip kaip 
apie visas pavergtas tautas 
kuriom turi būti leista laisvai 
pasirinkti savo likimą.

Kas pasiųsta Telšių vyskupijos kunigam

GARANTUOTAI TAISOMA
o TELEVIZIJA

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Pasakojo, kaip iš kalėjimo 
buvo kasdien vežami į Rusiją 
ar sušaudyti, kaip su karo 
pradžia lietuviai sukilo ir at
statė nepriklausomybę... < 
kreipdamasis į dr. Bačkį, kal
bėjo: “Tokia likimo ironija,

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO. 
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE 

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto Iki 7 v.v.

liūdesio valandoje- mirus jo brangiam tėveliui, gilia 
užuojautą reiškia

Komitetas yra visiems au
kotojams dėkingas. Aukotoju 
vardai pranešami ten į parapi
jas ir ten jų intencija bus at
laikytos mišios.

Betgi trūkumas liturgini { 
rūbų ten Akrai didelis. Gauna
me vis daugiau prašymų iš 
'i ei šių vyskupijos parapijų 
prisiųsti liturginių rūbų ir ku
nigam medžiagų.

Dar primename: jei kas au
koja $25 dol., įtaiso arnotą; 
35 dol. — kapą: 15 dol. —al- 
bą, 7 dol — kamžą. Galima 
aukoti nurodant parapiją arba 
kunigą, kam norima paaukoti, 
arba aukoti ir bendrai, žiemi
niam kunigo ar klieriko pal
tui su priedais ir pasiuntimu 
medžiaga "kaštuoja 25 dol.. su- 
tanui arba kostiumui — 2t)

Maskva išreiškė noro už- 
megsti santykius su Ispanija. 
Ispanija davė suprasti, kad 
pirmiausia ji nori atgauti auk
są- kuris iš Ispanijos pakliuvo 
Į Maskvą. Maskva atsakė, kad 
jokio aukso nėra. O kiek buvo 
pinigų, tai visi išleisti iki ka
peikos kovai prieš fašizmą Is
panijoje. Maskva nedrįso užsi
ginti, kad ji nieko nežino apie 
Ispanijos auksą. Ji žino, kad 
Franco rankose yra tam tikras 
dokumentas.. -

Buvo 1936 metais, kai Fran
co puolė Madridą. Tada min. 
pirmininkas Negrin liepė su
krauti dėžes į sunkvežimius ir 
su jais pats pasileido j Veneci
ją, kuri buvo už 320 kl. Tik jis 
vienas žinojo, kad tose dėžėse 
buvo aukso gabalai ir auksi
niai pinigai- Kai tik pasiekė 
Venecijos uostą, pats Negrin 
susiieškojo nišų laivą, kuris 
tik ką buvo atplaukęs su gink
lais. Lengva buvo Negrinui 
susiprasti su laivo kapitonu,

Tas linksmai atsako: “Aš esu 
tas- kuris vakar vakare kalbė
jo per radiją ’. Vaikas nušvito 
u* pasileiuo laiptais tekinas 
šauKdarnas: “leveii, tėveli, 
prezidentas Eisenhoweris atė
jo pas tave”.

3. Rusijoje vieno miesto ko
mitetas išdalino ' gyventojam 
lapus su įvairiais klausimais. 
Vienas iš jų buvo: “Kokie 
tamstos santykiai su Sovietų 
valstybe?” Viename iš atsaky
mų komiteto pareigūnai rado 
atsakymą: “Tokie kaip su 
žmona.” Tai atrodė įtartina, ir 
saugumo agentas iškvietė 
žmogeli pasiaiškinti, ką tai 
reiškia. Jis atsakė: “Nagi vi
sai aišku: per keturiasdešimt 
metų apsipranti, nors jos ir 
nemylėtum”.

Trenkė universiteto durim 
ir kitas išlaisvinimo kovotojas 
— teisių profesorius Sorbono- 
je Renė Čapitant, de Gaulle 
vyriausybėje buvęs švietimo 
ministeris. Jis atsisakė kalbė
ti apie teisę universitete, kai 
patyrė, jog š. m. kovo 23 jo 
gabus mokinys Alžiro teisinin
kas Ali Boumendjel šoko iš 
penkto aukšto ir nusižudė, 
kad išvengtų prancūzų tardy
mo metodų.

Profesorius Čapitant pasi
traukė iš universiteto, protes
tuodamas prieš tuos nežmoniš
kus metodus kovoje su alži- 
riečiais.

Kaip Ispanijos 
auksas nukeliavo 

į Maskvą

puikiausiai ^rusiškai gramu kopūstų ir košės, ku- 
kalbėjo. Po dviejų dienų lai- rios mum atnešdavo sargybi- 
vas išplaukė su Ispanijos auk
su. Negrinas gavo pakvitavi 
mą, kad jis deponavo Ispani
jos tiek ir tiek turto.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x16 
inč. dydžio .— 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.
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Ilgiau sustojame prie pran- 
cūzų pareiškimų, kurių klau- “ < 
sėsi nedidelis būrys. Tie pa- 
reiškimai buvo tariami rinkti
nių prancūzų tautoje žmonių. 
Jie atstovauja prancūzų tautos 
tradicijai paremti laisvės sie
kimus. Dar šviesiau, kad tie 
rinktiniai asmens yra sudarę 
sąjungą, kuri paremia Pary
žiuje Baltijos likusių atstovi! 
sunkią kovą. Nors Prancūzija 
turi begales savų rūpesčių, 
bet pritarimas laisvės siekiau 
tiem nelieka be .pėdsakų. M.
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legijono didysis 
“išlaisvinimo kovotojas”. Pas-, 
kiau, 1950—53 Indokinijoje
buvo parašiutininkų trupės Ko
mendantas ir paskiausiai jis 
vadovavo vienam barui Alžire.

Iš čia jis demonstratyviai 
pasitraukė iš tarnybos. Protes
tuodamas prieš Alzire vartoja
mus metodus.

prieš savo norą įžengiau į ka
merą, tamsią ir labai mažą... 
pradėjo pasakoti aname ne
gausiame Baltijos draugų bū
rely savo pergyvenimus gene
rolas Billotte- buvęs ministe- 
ris, dabar pirmininkas sąjū
džio Atlanto unijai remti. — 
Trys asmens, kurie jau ten 
buvo, pasitraukė į kameros gi
lumą, sustodami prieš vienas 
kitą. Kai durys buvo uždary
tos, gerokai trukus vienas iš 
jų žengė Į mane. Lyg dabar 
stovi prieš mane jis nekalbėda- . jdėtė_iUeiu¥a&_ .ga^^i5 
mas, tik mane tirdamas. J» žiuje ir jos ribas nuo Baltijos 
veidas buvo išsekęs, baltas, iki Juodųjų jūrų ... 
beveik pilkas ir pasibaisėtinai 
liesas. Jo visoje laikysenoje 
buvo matyti rezignacija, bega
linis liūdesys tų, kurie yra 
viską praradę, tų kurie nema
to jokios išeities, kurie yra 
netekę visokios vilties. Po ne
pakenčiamos tylos, supratęs 
kad aš nemoku jo gimtosios 
kalbos- jis prabilo labai išvar
gusiu balsu vokiškai:

“Mano pavardė yra Indri- 
š»unaš.'Aš buvau finansę mi- 
nisteris”.

Štai kaip 1941 vasario 3 
Kauno kalėjime aš pirmu kar
tu susipažinau su sovietinio 
imperializmo reiškiniais Lietu 
voje •.. Generolas tęsė toliau:

.. -. Kitas lietuvis kalinys 
tai buvo buvęs policijos direk
torius; trečias, kuris turėjo 
būti perkeltas į kitą kamerą, 
buvo profesorius Augustinas 
Voldemaras, buvęs ministeris 
pirmininkas. Iki buvau perkel
tas į kitą kamerą, gyvenau su 
jais vieną savaitę. Savo bend
roje nelaimėje mes tapome 
greitai labai gerais draugais. 
Broliškai dalinomės kiekvienu

Niekur nėra tiek anekdotų 
kaip sovietų pavergtuose kraš
tuose. Tiek, kaip anksčiau bu
vo hitlerinėje Vokietijoje- Pa
vergtas žmogus jaučia pasiten
kinimo, bent galėdamas iš pa
vergėjo išsijuokti vienąs sau.

1. “Kodėl Vengrijos Kadaro 
vyriausybėje tik penki minis-' 
teriai?” Atsakymas; “Nes 
daugiau nesutelpa sovietiniam 
tanke”.

2. Rumunijos partijos šefas 
Gheorghiu-Dej pasakė svarbią 
kalbą apie komunizmo pasiek
tus laimėjimus. Kitą dieną jis 
atsilanko i namus pas savo 
kolegą, kitą partijos pareigū
ną. Duris atidaro mažas sū
nus- Paklaustas, ar tėvas na
mie, vaikas su nepasitikėjimu 
klausia, o kas jis per vienas.

VtoMittHMAMAS 4HNAN9itf,MfHifYERfS INDRI-
STONAS • JIE PASAKOJA PRANCŪZŲ GEN. BtLLOTTE 
GARSIĄ LIETUVOS PRAEITJ • GAILA, — DABAR SAKO 
JIS, — KAD JŪSŲ GRAŽŲ KRAŠTĄ TEPAŽINAU EIDA
MAS PER KALĖJIMUS — VIRBALIO. TAURAGĖS, KAU
NO |R VILNIAUS.

BANGA TELEVISION SERVICE
340 Rldgtvrood AvA, Bruoktyn 8, N. Y. 

T«i.: APptoeato 7-0349

Telšių vyskupijos kunigų 
komiteto kreipimąsis per 
spaudą aukoti bažnyčių litur
ginių rūbų medžiagom pirkti, 
susilaukė nuoširdaus pritari
mo. Iki šiol jau suaukota tiek, 
kad pasiųsta dėl 33 arnotų ir 
kapų medžiagos- kaštavusios 
588 dol., taipgi pasiųsta 20 
padėvėtų arnotų, nupirktas 
Ridikas. Be to, pasiųsta kuni
gų sutanams, paltams ir kos
tiumams medžiagų už 400 dol.. 
Didž. Savaitės naujų liturgi
nių knygų 100 egz. Su pasiun
timo išlaidomis viso jau išleis
ta per 2000 dol. Ruošiamas 
naujas šiems rūbams medžiagų 
pasiuntimas, taipgi parūpinta 
ir parūpinama reikalingi vali

niai rusai. Mes pasikeisdavo- 
me savo naujienom. Protar
piais tarp tardymų, kuriuose 
sovietiškai apmokyti tardytojai 

Praėjo daug metų. Pernai su įnirtimu stengėsi įrodyti 
Negrinas Paryžiuje, kur jis mūsų nusikaltimus, kurių mes 

nebuvome padarę, mes keikė
me savo tėvynių nelemtą liki
mą ir mėginome stiprintis jų 
istorijos didingais momentais. 
Dar tebegirdžiu, kaip Indrišiū- 
nas ar Voldemaras pasakojo 
apie nepaliaujamas lietuvių 
kovas prieš VVinrich von Knip-

Aukas siųsti komiteto na- 
rians: kun. Vaclovui Martin- 
kt,i. 350 Smith St., Provklence 
B R. L. kun. Antanui Račkau 
skui, 259 N. 5th St. Brooklyn 
11, N. Y., kun. Juozui Pragul- 
bickui 211 Ripley PI. Elizabetli 
N. J

Nutraukiam liudijimus apie 
vandens pylimą į vidurius ir 
paskui stūmimą į šaldytuvą, 
apie kratymą elektra ir tt-, 
kad tik suimtieji prašnektų. 
Tai baisios desperacinės pa
stangos norint išlaikyti savo 
rankose Alžirą. Išlaikyti nors 
ir kokiom priemonėm, kūnas, 
vartoja sovietų saugumo tardy
tojai. Desperacmes pastangas 
stiprina dar viliojančius vinys, 
kurias buvo pabėręs min. pir
mininkas Moilet parlamento 
nariam: esą Saharoje rasti 
nauji turtingiausi naitos šal
tiniai, kurie gali pataisyti 
Prancūzijos finansus is karto... 

parašiutininkai ir kai kurie Bet jei Alžiras iškris iš Pran-
mūsų vyrai įsibrovė į fellago cūzijos rankų, iškris tada ir 
(ūkininko) trobą ir ištempė j| Saharos galimieji lobiai. Ir 
iš lovos. Ji- pririšo už rankų stengiasi visais būdais. •. *<K
prie balkio ir apdirbinėjo pei- Bet kai prieš tuos nežmoniš- 
liu. Jis nieko nepasakė. Jis kus būdus ima kalbėti prancū-. 
buvo pusiau negyvas, kai ji zai patriotai, yra ženklas- kad Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml- 
nušovė”. Prancūzijoje tebėra žmonių, ... .

Karo gydytojo IMjtaas kurie reikalauja žmoniškumo « KALAISM asmematau ar telefonu tV 4-9872 >■
1956 spalio mėn. -Sunmam ne tik sau, bet ir kiekvienam 3CE arba P®8 puvad. K. 1 aitaitj
slėnyje trys įtartieji buvo su- kitam ir kuriem žmoniškumas ,
imti. Saulės kaitroje jie tolėjo yra brangesnis už naft*. M.

Prancūzijos generolas Bol- Sujudimas Prancūzijoje prieš iškasti duobes- Jie buvo įmes- 
laraiere trenkė aurim, išeida- enfcaamlizmą Aiži re įti ktas, d^m
mas: iš Prancūzijos įgaliotinio — - .....' - —--------------------- - gaivos liko
Aizire Lacoste reziuencijos. • metro nuo jų buvo padėtas in-
Lacoste ne eilinis pilietis, pas Jautėsi negalįs tylėti dėl jų ūas su vanaeniu. Jie gaus at
kari galima durim trankyti, ir kunigai, karo kapelionai- sigerti, jeigu jie prakalbės.
Jis yra Alžire visagalis. Jis be šiais metais jau taip pat pasi- buvo palikti taip dvi die-
lo yra dar ir narys socialistų rodė knygelė “Dės Kappeiės oas- Du neprabilo ir buvo nu-
parujos, kuri yra Prancūzijo- tėihoignent” (Mobilizuotieji šauti. Trecias prabilo, bet jis
je valdžioje Bet ir Boiiardiere liudija), išleista idealistų kata- buvo taip pat nušautas”,
neeilinis generolas. Jo vizitinė- likų grupės, pasivadinusios
je korteieje įrašyta: “garbės “Comiiė Rėsistance Spirituaei-

Karininkas le” (Dvasinės rezistencijos ko
mitetas). Joje atskleidžiama 
pavyzdžiais-' kas yra tos pran
cūzų vartojamos kovoje prieš 
Alžiro gyventojus priemonės, 
prieš kurias reiškiami protes
tai ir trankomos durys. Pora 
liudijimų ...

“Kovo 8. Popiet parašiuti
ninkai ir mūsų leitenantas S- 
apdirbinėjo belaisvius. Smū
giai guminėm lazdom, vandens 
pumpavimas į vidurius prie
varta, korimas už kojų ir ran
kų. Buvo girdėti toli šauksmai. 
Tokiu būdu buvo išgautos kai 
kurios žinios. Kita diena keli

gyveno kaip tremtinis, gulėjo 
jau mirties patale. Jis lapkri
čio mėn. ir mirė. Bet prieš pat 
mirtį jis pasišaukė patikimą 
žmogų ir padavė laišką, kuri 
kurjeris turįs nugabenti Fran
co. Rytojaus dieną kurjeris 
buvo jau Madride. Jis atgabe
no aną pakvitavimą, kad Ispani
ja yra deponavusi Maskvoje 
aukso, kuris vertas apie vieną 
milijardą dolerių.

Ii Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gorimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.



DARBININKAS Publlshed Semi-Weekly except holl- 
day weeks, when issued weekly Ir Afrikos negrai melsis už pavergtąją Lietuvą

THE WORKER (Titie Copyright) By FRANCISCAN FATHER8 
Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungė AMERIKĄ, LOS 
ORGANU DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentered as seeond clau matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the Ac* 
of March 3, 1879, orlglnally entered as 

September
srcond etas* matter at Boston, Mass 
1f 1915. ,

96.00
96.50
93.50
96.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame
Brooklyn, N. Y.
Pusei metų _____
Užsienyje _______

36.00
96.50
63.50
96.50

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearty 
Brooklyn, N. Y. 
Half year ________________
Foreign__________________

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips* 
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako.

Kultūrines rezistencijos fronte
Politinės kovos verpetai pa 

traukia mūsų minų ir jėgas. 
Tai yra suprantama ir patei
sinama. Kai tauta yra neteku
si laisvės ir kai jos gyvybei 
graso labai rimti pavojai, su
sirūpinimas ją gelbėti galimom 
politinėm priemonėm yra kiek
vieno prievolė. Kitų galimy
bių nėra,kol pavergtiem nesu
sidaro sąlygų patiem nusikra
tyti primesta prievarta. Dėlto 
išsklydusiem į laisvąjį pasaulį 
tebelieka pirmasis rūpestis - 
belsti visų politikų duris- kad 
jų sąžinė neįmigtų tik savo 
interesų kiaute.

o
Be politinės kovos fronto 

yra dar antrasis, kultūrinis, 
kuris reikalauja kaskart dide- 

. snio mūsų dėmesio, kai išlais
vinimas užtrunka ir emigraci
ja prasitęsia. Laikas brandina 
naują kartą, atskirtą ne tiktai 
nuo gimtosios žemės ir savo 
tautos kamieno, bet tolinamą 
ir nuo savo tautinės kultūros. 
Tai liečia ne tik kalbą, papro
čius. praeitį ir liaudinį meną, 
bet ir apskritai meninę ir mo
kslinę kūrybą. Žmogus neku
ria kaip žmogus, bet kaip tau
tos narys, nors jo kūryba bū
tų visai žmonijai reikšminga. 
Jis prakalba Į kitus per savo 
taura arba per tą, į kurią įsi
gyvena ir įsijaučia. O į Icią 
tautą įsijaučia tiktai per jos 
kultūrą, bet tokiu atveju 
daro svetimesnis savajai- 
liam ir emigrantam yra 
mė tokiu būdu pradingti
tautai su savo vaikais, kai ry
šiai su gimtuoju kraštu, visa 
tauta ir jos laisva valstybe nu
trūksta arba prievarta nutrau
kiami. Lietuviai laisvajame pa
saulyje yra dabar tokioj gres- 
nioje padėtyje. Dėlto jie turi 
pareigą savo mintį ir jėgas 
jungti taip pat į bendrą kul-

tūrinio darbo frontą, kuris 
drauge yra atrama ir politinei 
kovai.

būtų 
orga- 
būtų 
pasi-

Kultūros darbui svetur, be 
abejo, nėra reikiamų sąlygų, 
kaip ir normaliam politiniam 
darbui, bet tai neatleidžia nuo 
pareigos rūpintis, kad 
lietuviškesnės mokyklos, 
nizacijos, parapijos ir 
šiokios tokios galimybės
reikšti mūsų rašytojam, meni
ninkam ir mokslininkam. Kie
kvienas skyrium ir visi drau
ge galime daugiau padaryti, 
negu tikime, ką pernai parodė 
kultūros kongresas ir dainų 
šventė, ir dėl to šiemet užsi
mota surengti tautinių šokių 
festivalis. Bet tokie pasireiški
mai yra kaip šventa diena, iš
kilmė, kuria pasigrožime ir 
kuri ateina po kasdienos triū
so. Gi kasdienos darbas reika
lauja aukos, o tautinis kultū
rinis darbas svetur — dar di
desnio pasiaukojimo, pasiryži
mo ir idealizmo.

Pereitais metais Bostone į- 
vykęs Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijos sukaktuvi
nis kongresas, spalių 12—14, 
buvo nutaręs prašyti viso pa
saulio valstybių vyriausybes, 
kad jos

imtųsi visų galimų priemo
nių kelti Jungtinėse Tautose 
pavergtųjų tautų laisvinimo 
reikalą,

ir tam tikslui pareikalautų 
iš Sovietų Rusijos atitraukti 
kariuomenę iš Pabaltijo ir ki
tų pavergtų kraštų, duotų lai
svę išsirinkti pavergtiem savo 
vyriausybę, sustabdytų žmonių 
persekiojimą ir deportacijas į 
Sibirą, liautųsi ardžius šeimas, 
siuntus jaunimą prievartos 
darbam, griovus jo moralę ir 
pasitikėjimą tėvais.

Taip pat buvo nutarta kreip
tis į viso pasaulio katalikus 
vyskupus, kad jie paragintų 
tikinčiuosius

savo maldomis paremti pa
vergtųjų išlaisvinimą*

ir tam reikalui supažindin
tų žmones su Marijos prašy
mais, pareikštais Fatimoje, 
skelbtų savo vyskupijose gegu
žės 13 maldos ir atgailos die
na ir skatintų aukotis Jos Ne
kalčiausiai Širdžiai.

Lapkričio - gruodžio 
siais tos rezoliucijos ir 
mai išsiuntinėti 1400

vyriausybių na-pam ir 1294 
riara.

mėne- 
prašy- 
vysku-

Į LAIŠKUS 
gauti iš įvairių 

mažąja

Atsiliepimai į ALRK Federacijos rezoliucijas

vų Rūmų narių ir gubernato
rių. Kai kurie Kongreso atsto
vai (Th- J. Lane ir k ) gavę tą 
rezoliuciją, tuoj kreipėsi į 
Valst. Departamentą, primin
dami rezoliucijoj nurodytus 
punktus ir prašydami informa 
cijų; kiti (Ph. J. Philbin, J. W. 
McCormick), pritardami visa 
širdimi keliamiems klausi
mams- pasižada Kongrese da
ryti visa, kad greičiau baigtųsi 
gėdingas smurtas, vykdomas 
Sovietų Rusijos ir jos satelitų 
prieš ramius gyventojus.

Pastarieji Vengrijos įvykiai 
mums priminė - ir Pabaltijo 
valstybių tragediją (šen. Ed. 
J. Thye). “Labai gerai padarė
te, kad savo organizacijos var
du mums tuo reikalu parašė
te” (šen. J. Sparkman).

VYSKUPŲ ATSILIEPIMAS

Gražus atsakymus davė Lil- 
le (Prancūzija) ir Kolumbijos 
kardinolai, daugelis Amerikos, 
Kanados, Meksikos, Ekvadoro, 
Panamos, Portugalijos, Ispani
jos vyskupų, Sirijos graikų 
melkitų katalikų metropolitas 
ir k. Tolimojo Pakistano vys
kupas Hetinga, gyvendamas 
arti komunizmo baisenybių, 
kaip jis pats rašo, visa širdimi 
pritaria lietuvių siekimams ir 
pasižada visur savo parama. 
Leeds vyskupas tikisi, kad vi
si Anglijos vyskupai kartu su 
visais laisvojo pasaulio kata'.i-

pasi- 
Beg- 
gres- 
savai

Aidai, su dideliu pasiaukoji
mu jau septinti metai leidžia
mi lietuvių pranciškonų tam, 
kad būtij skatinamas lietuviš
kas kultūros darbas, rodo lei
dėjų didelį supratimą gyvybi
nės mūsų kovos už tautos dva
sią. Yra neapseinamas reikalas 
turėti bent vieną laisvam pa
saulyje žurnalą, kuriame galė
tų reikštis lietuviškos kūrybos 
dvasia visu savo intelektuali
niu ir meniniu pajėgumu. Ai
dai to siekia ir jie verti visų 
mūsų talkos bei paramos, juo 
labiau, kad iš mažų savo lėšų 
ir sutelktų aukų dar įstengia 
premijom skatinti mūsų mok
slinę ir dailiąją kūrybą. Tai 
vienas iš šauklių nepasiklysti 
svetimos dvasios labirintuose.

ATSILIEPIMAI
Atsakymai 

kraštų, pradedant 
Liuksemburgo kunigaikštyste
ir baigiant galingomis JAV 
Valstybės Departamentas, dė
kodamas už prisiųstą rezoliu
ciją, kuria mažiai vertina, pra
neša, kaa JAV po.itika buvo ir 
toliau bus

taikingomis priemonėmis 
siekti, kad Rjzijos dominavi
mas užYntuo.e Rytų Europos 
kraštuose kuo greičiau pasi
baigtų ir kad pavergtos tau
tos aigajtų savo tutinę nep. 
kl_ jsom/aę.

ILi jiiių užsienių reikalų mi- 
nistens per sa.o a.nbasaao. r.t 
prie JuHgii-ių įauių rašo;

'Žinokite tamstos, kcJ Fili
pinai visados buvo ir pasiliks 
Jungtinėse Tauto, j
fronto kovotojai už žmonišku
mo teises ir laisvę visoms tau
toms".

Ypač daug atsakymų gauta 
iš Amerikos senatorių, Atsto

pirmieji

persekiojamiems
Sovietų užimtuose

tikri, — jis rašo,— 
laiške iškelti klausi-

kais dės visas pastangas, kad 
pagelbėtų 
broliams 
kraštuose-

"Būkite 
kad jūsų
mai bus svarstomi artimiausio
je Anglijos vyskupų konferen
cijoje ir aš jus galiu užtikrinti, 
kad jūsų laiškas visų Angli 
jos vyskupų bus sutiktas prie
lankiausiu dėmesiu".

Nairobi arkivyskupas (Rytų 
Afrikoj) pažada: “Padaryti 
visus galimus žygius, kad būtų 
supažindinti visi arkivyskupi
jos kunigai ir tikintieji su re
zoliucijoj nurodytais punktais- 
Gegužės 13, kaip jūs prašote, 
Nairobi arkivyskupijoje bus 
maldos ir atgailos diena Jūsų 
laiške nurodyta intencija”. 
Panamos arkivyskupas rašo: 

užtikrinu savo visoke- 
pagalbą Lietuvai. Aš 

parėdymą visoms para- 
atlaikyti speciales pa- 

gegužės 13. Kaipo

lietuviams ir Įeitoms po žiauriu 
Rusijos jungu esančioms tau
toms, kad jos atgautų savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Pietų Indijos Tuticorino vys
kupas rašo: “Aš tikrai papra
šysiu savo vyskupijos visus 
dvasiškius ir tikinčiuosius, kad 
kartu su jumis gegužės 13 pa
simelstų į Fatimos Mariją už 
pasaulio taiką ir Lietuvos išlai
svinimą iš sunkių komunizmo 
pančių.”

Rubagos (Uganda, R. Afri
ka) arkivyskupas J. Čabano, 
gavęs kongreso rezoliuciją, iš-

leido savo vyskupijos tikintie
siems ganytojinį laišką, kur 
ištisai atspausdino rezoliucijoj 
pažymėtus punktus:

davė žinių apie Lietuvą ir 
jos dabartines kančias ir apie 
bolševikų žiaurumus užimtuo
se kraštuose.

Gegužės 12 paskyrė maldos 
ir atgailos diena už Lietuvą ir 
pasaulio taiką.

Dar iki šiol iš visų pasaulio 
kraštų tebeplaukia laiškai ir 
atsiliepimai į Federacijos kon
greso išsiuntinėtą rezoliuciją. 
Vieni laiškai ilgesni, kiti trum
pesni, tačiau visų su pažadais 
paremti iškeltus prašymus.

M. A- L. S-

MOKYKLOS REIKALAI LIETUVOJE

riopą 
duosiu 
piįoms 
maldas
priemone supažindinti žmones, 
o ypač jaunimą, su komuniz
mo blogybėmis. Katalikų vei
kimas nusistatė pravesti tam 
tikslui akciją ir tikiuos, kad j 
tą darbą Įsijungs ir mokyklos”.

Madagaskaro vyskupas Paul 
J. Girouard savo ranka duoda 
tokį atsakymą: “Ačiū už tokį 
jaudinantį laišką Aš užtikrinu 
jus, kad darysiu visa, ką ga
liu, kaipo vyskupas- padėti

•'Tiesoje'’ M. Bagdonaitė, 
Vilniaus Salomėjos Neries var
do vidurinės mokyklos direk 
tore, atsiliepia dėl padėties 
Lietuvos mokyklose. Sako:

“Mūsų mokyklose ir kitose 
respublikos mokyklose yra la
bai daug nuoširdžių, atsidavu
sių savo darbui mokytojų. Bet 
ir šie mokytojai gali padaryti 
klaidų, kai neturi reikiamų 
savo darbui priemonių. Kiek 
galima kalbėti ir rašyti apie 
tai, kad iki šiol neturime lie
tuvių literatūros istorijos, Lie 
tu vos istorijos vadovėlių- kad 
ir mokymo programose būta 
ir tebėra tam tikrų nesklandu
mų, kad taisytini ir daugelio 
kitų dalykų vadovėliai”.

mokytojai, nes 
institutas bei 

neruošė 
šios specialybės moky-
Mokykių inspektoriai 
tuos dalykus pro pirš- 
mokinys, gavęs nepa-

paišybos, braižy- 
būti paliekamas 
to kurso kartoti.
ketvirtadieniais

Tos kitos negerovės esančios 
šios:

1- Tokie dalykai kaip muzi
ka, piešimas yra laikomi an
triniais dalykais, juos dėsto 
nepasiruošę 
“pedagoginis
mokytojų institutai 
iki šiol 
tojų”, 
žiūri į 
tus, ir
tenkinamą pažymį iš muzikos, 
dainavimo, 
bos, negali 
antrus metus

2. Vilniuje
daromi operos ir baleto teatre 
specialūs spektakliai mokslei
viam ir jų tėvam. “Bet vis dėl
to reikia pasakyti, kad mūsų 
draugai artistai ne visada jau
čia reikiamą atsakomybę tai 
smaisiai, jaunai publikai ... 
Nereikia galvoti, kad vaikam 
galima bet kaip atlikti vaidine- 
n .. į Akademinis operos ir 
ba±eto teatras buvo pazaaė^ęs, 
kad prieš kiekvieną speKtazų 
žiūrovai bus supariadLiami su 

autorių bio- 
luo tarpi

kurinio muzika-

prieš spekiaklį 
veikalo turinys 
gramų. Kurios 
žiūrovam”.

3. Mokyklos

ta tų pačių pro- 
parduvmeJti.aos

i’Oi'IEŽil S PILS XU privatinėje audiencijoje p r.einė įmano princą Rainicr III ir princesę Ura- 
ce.

“mūsų respub
likos uaLminkų pa vemsiu re
produkcijų, apskritai, repro
dukcijų iš mūsų respublikos 
gyvenimo visai negalima gauti 
nusipirkti. Tas pats yra dėl 
plokštelių. Jau kelinti metai 
mokykla nori įsigyti lietuvių 

(Nukelta į 4 psl.)

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

31.

— Aš turiu pasirašyti? — 
paklausė siuvėja ir valandėlę 
abejojo.

— Kas gi kitas? Gal tamsta 
nemoki rašyti?

— O ne, molai, tik čia nė 
ra nei plunksnos, nei rašalo.

— Tai aš turiu. Kiek tik 
kartų man tenka nešioti laiš
kai Stoties gatvėje, visada pa
siimu plunksną ir rašalo. -

Čia jis padavė siuvėjai pa
vilgytą plunksną, o paskui pir
štu parodė, kur reikia pasira
šyti.

Gražiosios mergelės ranka 
suvirpėjo .

Ji žinojo, kad negalima ra
šyti svetimos pavardės savo
sios vietoje spausdintame la
pe, kuris gali būti laikomas 
dokumentu. Tačiau įvyko.

Laiškanešys išėjo.
Siuvėja stovėjo vidury ne

didelio kambariuko su laišku 
rankoje, įsmeigus į jį nejuda
mą savo žvilgsnį.

Tas laiškas rašytas Lidijai 
Gražulytei.

Tačiau ta Lidija Gratulytė 
— ne ji.

Gal jai rašo koks giminai
tis? O gal mylimasis- kurį i; 
laikė neištikimu? Jeigu ji šį 
laišką atplėš, ji įžeis lygiži gy
vuosius, lygiai mirusiuosius, 
be to, ir kodeksui taip pat nu
sikals. Juk ji gi tiktai vardą 
pasisavino tos, kuriai šis laiš
kas skirtas. Kvitas pateks į 
rankas to, kurs tą laišką rašė, 
o jis turės pastebėti, kad pa
rašas susuktas kažkokios ne
pažįstamos rankos- Jis galės 
skelbti viešai, reikalauti, kad 
laišką grąžintų •.. O jeigu ji 
atplėš laišką?... Kas begalė
tų jai rašyti — jai pačiai — 
tokiu adresu? Juk niekas ne
gali žinoti ją prasiminus šituo 
vardu.

Tuo tarpu prie jos priėjo 
Cičytė.

Smalsi mergina atidžiai įsi- 
žiūrinėjo į laiško adresą.

— Teta Lidija, kodėl neat
plėši laiško?

Mergaitė pasižiūrėjo jai į 
akis drąsiai, gudriai, kaip žiū

ri peranksti subrendę vaikai.
— O, jau žinau, kodėl neno

ri atplėšti laiško! Bijaisi nuo
dėmę padaryti. Tu esi ne Li
dija Gratulytė. Anos veidas 
buvo visiškai kitokis. Aš ją 
dažnai matydavau. Aš tai ži
nau, tai žino teta Zuzė, dėdė 
Adomas taip pat žino, kad tu 
kažkokia kita. Tačiau aš nė 
senelei neprasižiojau, kad tu 
esi kita, ir niekam nepasaky
čiau, nors mane į skliautelius 
sukapotų- Nes aš tave labai la
bai myliu. Ir vieno dalyko tave 
teprašau, kad paskui, kai tau 
teks kur toliau bėgti, leistu
mei ir man drauge bėgti. Aš 
tau būsiu tuo, kuo yra šuo 
Budrius savo šeimininkui, tas 
šuo, kuris be pono žinios išėjo 
jam išmaldos rinkti.

Siuvėja atsisėdo ant lovos. 
Cičytė atsiklaupė prie josios 
kojų, o galvą padėjo ant josios 
kelių.

— Todėl aš tau kažką pasa
kysiu. Kam kitam rašytas laiš
kas atplėšti yra nuodėmė. Tai 
aš žinau- Tačiau ir tai žinau, 
kad jaunesnis kaip dvylikos 
metų vaikas nebaudžiamas už 
nusikaltimą. Aš - tik už pusės 
metų sukaksiu dvylika metų.

— Kas tave išmokė tokių 
dalykų?

— Kas kitas galėtų išmoky
ti. jei ne senelė? 0, ji mane 
dar daugiau išmokė — ji man 
išaiškino, kas keturiolikos me
tų nesukakusiai merginai gali
ma daryti, ko negalima. Ji 

mane išmokė, kuriuo būdu ga
lima vyras įtraukti į tokias 
painiavas, kad jis tik dideliais 
pinigais tegalėtų išsipirkti. To
dėl aš dabar pasinaudosiu tuo, 
ko esu išmokyta. Aš atplėšiu 
laišką, o tu jį perskaitysi. Ar
ba aš pati perskaitysiu. Tegul 
ir tas neslėgs tavęs.

Nelaukdama nė leidimo, iš
traukė iš siuvėjos rankų laiš
ką Lidijai Gratulytei. Atplėšu
si voką ir išėmusi laišką, grei
tai permetė jį akimis-

— Matai, laiškas kaip tik 
tau rašytas. Krautuvės savi
ninkas štai ką tau rašo:

“Nuo ryt dienos tamsta gali 
palikti mano siuvyklos vedėja. 
Tamstai algos, neskaitant buto 
ir mitybos, bus mokama kas 
mėnuo po šešiasdešimt gulde
nų”.

Siuvėja krito į lovą ir ėmė 
balsu raudoti.

— Na, matai tamsta, kaip 
gerai, kad pasiėmei mane. — 
kalbėjo Cičytė. — Jeigu čia 
nebūtų buvę manęs, būtumei 
ant šio laiško tiesiog parašiusi: 
“Retour!”

Kritiškoji diena
Nereikia turėti didelių pra

našo gabumų, norint įspėti, 
kad švento Jurgio diena bus 
kritiška. “Nemalonus oras — 
visuotinis žemės drebėjimas— 
daug griausmų ir krušos.”

“žaliajame Rojuje” iš pat 
ryto nebuvo nieko daugiau, 
tiktai Cičytė- Pikutės čia ne
reikia skaityti, nors dabar ji 

jau dviem kalbom šneka. Bud
rius, tiesa, buvo uždarytas pa
nelės Lidijos šalinaitėje, kad 
saugotų namus ir nebėgtų vėl 
paskui tėvą Adomą. Nieko ne
padarysi, jis jau buvo toks ra
finuotas nedorėlis. Pasinaudo
jo patogia proga, iššoko pro 
atvirą langą ir nusistaugė į 
gatve.

Cičytė buvo gavusi iš pane
lės Lidijos adinį adyti.

Mergaitė viena būti bijojo, 
todėl čia dainavo, čia garsiai 
kalbėjosi pati su savimi.

Ir vėl štai bėda! Vėl susi
narpliojo man siūlas! — Labą 
dieną, pone Cyga! Labą dieną, 
dėde Adomai! Tarytum žmo
gus iš tikro turėtų kokį nors 
dėdę. Klarnetininkas eina kur 
nors pagriežti — gal kieno 
vardinės šiandien ? Iešminin
kas vėl nuėjo į rotušę. O visi 
kiti pinigą gaudo, šiandien 
šventas Jurgis; reikėtų nuoma 
mokėti- Geriausiai laikosi Pra
nas; jis kasdien užsimoka sau 
už nakvynę ir niekam nė pa
švilpt. — Ir senelei dabar ge
rai; nuvežė ją į pamišėlių na
mus. Dabar jai bent šiltas 
kambarys yra. Kokia betgi 
keista pastaruoju laiku buvo 
ta senelė! Būtinai reikalavo, 
kad nuo šiol nebepardavinė- 
čiau gėlių ties skersgatviais, 
bet prievarta siuntė mane į 
“Grand - hotelį”. Išgriozdė iš 
skrynios vargšės mano ma
mutės sukneles — ji taip pat 
būdama mergaitė pardavinėda

vo gėles — ir man liepė to
mis suknelėmis apsivilkti. To
kia daili buvau, jog vaikoga- 
liai paskui mane gatvėmis bė- 
go. Ai, kokie nedori tie po
naičiai restorane!.- Bet vyres
nieji dar bjauresni. E tikro, 
jau ne bėgau namo, bet skris
te skridau. Juk jie neturėtų 
taip elgtis, kada mergaitė jiem 
nori gėlių parduoti. “Tai tu 
bijaisi?” — suriko ant manęs 
senelė. “Na, palauk, aš tave 
už tai čia išgnaibysiu!” Paskui 
pareikalavo, kad dainuočiau 
drauge su ja šlykščiausias 
daineles. Iš gėdos bevelyčiau 
verkti, negu taip dainuoti. 
Staiga įbėgo panelė Lidija. Le
vas zoologijos sode yra niekai 
palyginti su tuo, kas tada bu
vo panelė Lidija! Senelė tarė: 
“Tai kvaila ta mergaitė, kad. 
turėdama tokį dailų apinasrį 
ir būdama tokia stipri, neina į 
Orfėjų mankštintis! Jeigu dar 
kartą ji kyštelėtų čia savo no
sį, tai aš pasiūlysiu, kad pasi
rūpintų tenai patekti.” — Ji 
grįžo, bet atsivedė gydytoją. 
Ai. kokių keistų dalykų klausi
nėjo tasai gydytojas! Apžiūrė
jo mus, barbeno, klausėsi, o 
paskui liepė senelę pasodinti 
į vežimą ir išvežti- Paskui pa
nelė Lidija paėmė mane už 
rankoj ir pasakė man: “Da
bar jau nebepardavinėsi gėlių; 
reikia išmokti siūti ir adyti, 
kad paskui galėtum padoriai 
užsidirbti kąsnį duonos; ne
trukus imsi dirbti už pinigus”. 

Ai, koks geras daiktas šis 
“darbas”! šimtą kartų beveliju 
dirbti, negu kiaurą dieną šū
kauti: “Mielasis pone, pirk iŠ 
manęs gėlių puokštelę!”

— “Ponia... eina, ponia atei
na pas mane!” — atsiliepė už 
josios nugaros. Pikutė stovėjo 
pas langą ir laukė tenai savo 
ponios.
— Ai, kaip mane nugąsdinai, 

šarkele! Pamatei tetą Zuzę 
ateinant. Bet dabar, Cičytė, jau 
nebeplepėk, o griebkis darbo!

— Tai su kuo tu čia taip 
šneku čiuojiesi? — paklausė 
skalbėja. įeidama.

— Su niekuo, šneku gar
siai tik dėl to, kad vagis, jeigu 
kartais čia pasisuktų, pamany
tų mūsų čia daug esant.

Kaporienė atsinešė rankoje 
didžiulę pintinę, kuria papras
tai nešiojo į namus skalbinius, 
ir numetė ją žemėn vidury 
skalbyklos.

— O Dieve! kaip baisiai nu
sikamavau! Atrodo, kad abid
vi kojos man beatkrintančios 
nuo to lakstymo.

Pikutė tuo akimirksniu nu
tūpė ant pintinės krašto ir pa
klausė:

— Ko parnešei?
Cičytė pakartojo tą pati 

klausimą:
— O ką, parsinešei tamsta 

pinigų?
— Nė vieno centuko. Kiek

vienam ant sprando nuomos.
(Bus daugiau)



NELĖ MAZALATTĖ

Dailiosios literatūros duoda:

AIDŲ KONCERTAS WATERBURY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

aštri kova tarp 
ir krikščionybės, 
labai aktualus.

• Dainavos ansamblis Chi-

Numeris iliustruotas dail.

nagrinėja žmogaus paslaptį ir 
jo dramą, antrame plačiame 
skyriuje skleidžia žmogaus be 
Dievo kelius, toliau apžvelgia 
žmogaus be Dievo pavidalus- 
paimdamas pavyzdžius iš pa* 
saulinės literatūros. Pabaigoje 
suglaudžia principines ateizmo 
problemas.

Veikalas pasižymi moksliniu 
minties įžvalgumu ir idėjų ak
tualumu. Šiems laikams^ kada 
vyksta tokia 
bedievybės 
veikalas bus

kai: rietas yto» suprantama, 
negali milijoninę pastatytą 
mokyklą laikyti tuščią. Todėl 
iš apylinkės ir iš toli priima 
be skirtumo tautybės visas mer
gaites, kurios nori čia mokslus 
eiti. Kitų tautybių mergaitės 
čia turi progą susipažinti su 
lietuvių kultūra ir patirti ži
nių apie lietuvių tautą. Tokiu 
būdu seselės apaštalauja lie
tuvių tautos labui. Vis dėlto 
maloniau būtų, kad lietuvai
tės pirmoj vietoj pasinaudotų 
šia mokslo įstaiga.

Viloj Joseph Mane prie 
Philadelphijos seselių nauja 
mokykla yra tai duplikatas 
garsiosios mokyklos Maria 
High. Pavadinau garsioji, nes 
atsimenu kartą Chicagbs ma- 
yoras Martin N. Kennelly man 
pasakė kad “Maria ~ High yra 
gražiausia ir geriausia mergai
čių mokykla jo mieste”. Esu 
tikras, jog šioji nauja mokyk
la prie Philadelphijos seselių 
pasiaukojimo dėka irgi išaugs 
į didelę mokslo įstaigą. Lietu
viai privalėtų įvertinti tokias 
savo mokslo įstaigas ir jas vi- 
sokertopai remti. ~ 2 ;

DR. J. B. KONČIUS

RETA ŠVENTĖ WATERBURY
Šventė yra reta, nes bus 

teikiamos ne viena, bet trys 
premijos, Ir įvyks gegužės 5, 
sekmadienį, Waterbury šv. 
Juozapo parapijos salėje.

Be leidėjų ir komisijos atr 
stovų, pirmiausia laukiama tų. 
kuriems tos premijos paskir
tos. Vienas iš jų, dr. Jonas 
Grinius, gyvena Vokietijoje, 
tai jis ir negalės pasirodyti. 
Dr. Juozas Girnius Bostone re
daguoja Lietuvių Enciklopedi
ją, gi dr. Adolfas Šapoka —

Tadas Mickus 
W. Hartford, Conn.

Pradžioje autorius pasakoja 
apie kryžių lietuvių gyvenime, 
toliau plačiai nušviečia kryžių 
kilmės teorijas, koplytėlių ir 
kryžių fornfos raidą, simbolius, 
ornamentus. Savo darbui yra 
sutelkęs visą tuo klausimu me
džiagą, pasinaudodamas tiek 
lietuviais, tiek kitų tautų au
toriais, apžvelgia ir įvertina jų 
nuomones, lietuviškąją kryžių

Dr. Adolfas Šapokas, istori
kas, dar Lietuvoje pasižymė
jęs stambiais veikalais ir isto
riniais straipsniais, šį kartą 
sustoja ties Vilniaus praeitimi- 
Iki šiol dar neturėjome išsa
mios mūsų sostinės istorijos. 
Dr. ^A.-Šapoka, jau seniai riet 
tėjęs užpildyti šią spragą, 
numatė parašyti trijų tomų 
Vilniaus istoriją. Premijuotas 
veikalas, yra pirmasis tomas. 
Kituose dviejuose turėjo pa
liesti įvairių draugijų, amati
ninkų gyvenimą, atskirų pas
tatų istorijas. Tačiau, kaip au
torius sakosi, vargiai kitus du 
tomus parašys, nes šiuo įmetu 
neturi medžiagos. _

KAIP ATRODO 
PREMIJUOTI VEIKALAI?

Balandžio numerio Aidų pir
muoju straipsniu eina J. Alau- 
šiaus “Dvasių išsiskyrimas ir 
susiskaldymo žaismas’’. Auto
rius apžvelgia dabartinę vi
suomeninę Veiklą ir jos nega
lavimų ieško per dideliame 

~ sįSkyrime (suran- 
lijųfK išryškinda- 

Šie trys veikalai bus gražus mas,. kad yru'tik dvi partijos: 
įnašas į mūsų mokslą. Jiems už lietuvybę ir prieš lietuvybę, 
vertai suteiktos premijos Jos autorius kvtečia Susimąstyti ir 
gal paskatins autorius kitiems jungtis į vienybę.
darbams. Premijuoti veikalai FelScsas Jucevičius tęsia sa-

Tai pirmas toks atvejis mū
sų kultūriniame gyvenime, 
nes kartais būdavo ta pati 
premija skaldoma, o dabar 
leidėjų pastangomis paskirtos 
trys to paties dydžio premijos-

Savo veikale autorius ap
žvelgia Vilniaus miesto istori
ją nuo seniausių laikų, jo4* 
kurdinimo datą nukeldamas 
toli už Gedimino laikų. Toliau 
aprašydamas miesto augimą, 
teikiamas jam privilegijas, 
magdeburgines teises ir mies
to santvarką, vaizduodamas 
karalių gyvenimą- rūmų bei 
bažnyčių statybą, parodo Vil
nių visame savo gražume, iš
kelia jį kaip politikos ir kul
tūros centrą. Vėliau tą gražų
jį Vilnių naikina gaisrai, karai 
ir Įsigalėjusi bajorija. Taip 
autorius Vilniaus istoriją atve
da iki 18 amžiaus. Rankraštis 
turi 260 psl. mašinėle.

Gera mokykla ir moderniški 
mokslo įrengimai dar ne vis
kas. Svarbiausias dalykas yra 
geros mokytojos— pedagogės. 
Šiuo atžvilgiu kazimierietės 
yra padariusios milžinišką pa
žangą. Jos yra baigusios aukš
tus mokslus ir specialistės sa
vo mokslo šakose. Jų nuošir
dumas ir pasiaukojimas mer- 
gaičių labui yra žavėjąs. Pas
tebėjau, jog mergaitės, kurios 
gyvena bendrabutyje, gerai iš
auklėtos. kuklios, švelnutės, 
pamaldžios ir doros. Bendra
bučio mokinių tarpe radau iš 
Cūbos, Nicaragua. Jos, kaip ir 
kitų tautybių mergaitės, yra 
pramokusios lietuviškų gies
mių, dainų ir lietuvių kalbos. 
Labai gaila, kad lietuvaičių čia 
yra tik keletas. Seselės jaučia
si užviltos, kad lietuviai ne
siunčia savo mergaičių- Gyve
nimas bendrabutyje ir atlygi
nimas už mokslą yra labai 
menkas- šiuo atžvilgiu neturė
tų būti kliūtis tėvam čia sių
sti savo mergaičių. Lietuvai
tėms duodama pirmenybė. O

Grinius, autorius 
“Grožio ir meno” 
meno paminklų”, 
spaudoje įvairiais 
nagrinėjęs meno 
čia-- sustoja -ties 
kryžiais ir koplytėlėmis. Kaip 
autorius sakosi, šios temos 
ėmėsi todėl, kad Lietuvoje 
kryžiai naikinami, kad jie nu
eina į istoriją. Jis ir norėjęs 
surinkti tai, kas dar yra gali- 
lima.

Aidų kultūros Įmuktojau 
kelinti motai skirte 500 dole
rių premiją. Pamečiui jos ten
ka arba už dailiąją literatūrą, 
arba už mokslo veikalus. Iki 
Šiol literatūros premijas 'yra 
gavę: J, Aistis (eit rinkinys 
“Sesuo buitis”), Alfa Nyka Mi
liūnas (eil. rinkinys “Orfejaus 
medis”), Kazys Bradūnas (eiL 
rinkinys “Devynios baladės). 
Mokslinės premijos buvo pa
skirtos: A. Maceinai (už Sau
lės giesmę), Z. Ivinskiui (už 
vysk. M. Giedraičio monogra
fiją, spausdinamą Romoje).

Šiemet buvo eilė premijuoti 
mokslo veikalą- Jury komisiją 
sudarė: dr. Leonardas Andrie- 
feBk OFM, Padurkus, jfcJK- 
Pakštas, dr. J. Purinas, A. Vai
čiulaitis. E atsiųstų septynių 
veikalų komisija išskyrė tris 
dar nespausdintus mokslinius 
veikalus. Iš jų būtų reikėję at
skirti tik vieną, aplenkiant ki
tus du rimtus veikalus* bet 
talkon atėjo Aidų leidėjai, au
komis sutelkę tiek pinigo, kad 
buvo galima paskirti tris pre
mijas po 500 doL Ir šias aukas 
sudėjo tie, kurie visada jaut
riausiai reaguoja į mūsų kul
tūrinius ir visuomeninius rei
kalus.

Jury komisija visais balsais 
šias premijas paskyrė šiems 
veikalams: dr. Juozo Girniaus 
"Žmogus be Dtevo", dr. Jono 
Griniaus "Lietuvių kryžiai ir 
koplytėlės", dr. Adolfo Šapo
kos "Senasis Vilnius".

Dr. Juozas Girnius, savo raš
tais užsirekomendavęs spaudo
je, kėlęs ne tik filosofinius 
klausimus, bet ir giliai įžveL 
gęs į mūsų laiką, parašė stam
bų veikalą- Rankraštis turi 378 
psL mašinėle. Knyga pavadin
ta “Žmogus be Dievo”, antri
nė antraštė — filosofinis žvil-

— —j, • - a '?DOC '' ! V? ttIVTt ii HllHSĮPfffe 
mierfette & ViDe joseph Ms- 
rie kt tik užbaigė statyti nau- 
ia ankštesne mergaitėms mo- 
kykįą (High School). Mokykla 
yra nepaprastai graži ir mo
derniškai įrengta Turi didžiu
lę salę (auditoriją), kur gali 
sutilpti 1200 asmenų. Nustebi
na moksliniai įrengimai, ypač 
puiki biblioteka, namų ruošos 

> ir gam
tos mokslo moderniški įrengi
mai. Klasių kambariai šviesus 
ir erdvūs, mokykla stovi ra
mioj, nuošalioj, gražioj gam
toj. Šioj mokslo įstaigoje pa
talpos numatyta 500 mergai-

“Vilniaus 
daug rašęs 
klausimais, 
problemas, 
lietuviškais

Apžvalgų skyriuje A Vamb- 
ra rašo, kaip sovietinėje Lietu
voje iškraipomas Dostojevskis; 
kan. M. Vaitkus recenzuoja 
vysk. V. Blizgio “Marija dan
guje ir žemėje”, St. Kolupaila 
— naująjį Lietuvos žemėlapį, 
VI. MĮngėla — duoda žurna
listų Sąjungos apžvžlgą, P. 
Tautvaišas mini didįjį šachma
tų meisteri A Alechiną-

Aidy koncerte savo 
kūrinius skaitys

cagoje stato didelį muzikinį 
veikalą, pavadintą “Išeiviai”, 
kuriame dalyvauja choras ir 
solistai. Pastatymui piešiamos 

Telesforo Valiaus grafikos dar- ir specialios dekoracijos. Vai- 
# . bais, pradedant jo ankstybąja dinimas įvyks gegužės 12, 3 v.

verti kuo greičiau atspaustom- vo studiją apie Hegelį ir Mark- kūryba ir atvedant iki dabar- p. p. Marijos Aukšt- mokyklos
są, arba idealizmo ir materia- laikų kur į grafiką ateina salėje. Ansanmbliui vadovauja 
lizino kryžkelę. Tai viena iš spalva. Steponas Sodeika.
stipriausių šios rūšies filosofi- ----------------------- :------------------------------- ■--------------------------------------
nių studijų, parašytų tremtyj.

“Tėvynės Sargo” kelius, jo Maloniai kviečiami visi Ma- nišos laimins su savo Dieviš- 
tfėjinę linkmę ir jo reikšmę rįj^ gerbėjai ir mylėtojai, vi- kuoju Kūdikėliu visus atvyks- 
Letuvos a gimimui- gį j^ek. pp. §vč- M. Marijos Se- tančius ir pravažiuojančius.

Laukiami visi svečiai ir vieš
nios, ypač tie, kurie auka ar 
darbu prisidėjo prie' Marijos 
šventovės statybos.

rijos gerbėjai ir mylėtojai, vi
si Nek. Pr. Švč- M. Marijos Se
serų Kongregacijos bičiuliai ir 
geradariai į Rėmėjų 'šventę — 
Seimą, įvyksiantį š. m.-gegu
žės (May) 19 d., Putnam, 
Conn. Ta proga bus šventina
ma Šiluvos Dievo Motinos sta
tula, kuri iš šventovės lauko

kildindamas iš krikščioniško
sios epochos. Surinkta daug 
iliustracijų — 97 piešiniai ir 
50 foto nuotraukų.

Henrikas Nagys rašo, kaip 
Telesforo Valiaus grafikon 
atėjo spalva, apibudindamas 
visą Valiaus kūrybą.

U satyros savo profesijos Laonardas AndrMcus — eilių, 
žmonėm, kurie perdaug pasi- Thomas S. Elio* — Pelenų die- 
tiki eksperimentais ir vadina- ną. Tai vienas iš pagrindinių 
mais pasikartojančiais “fakto- šio modernisto poeto kūrinių, 
riais'’. kurį išvertė A Tyruohs.

Štai kas galima išvesti gry- ———----- -
nai “moksliniu metodu”. Pet- . _ _ . z. .
ras sakysim, penktadienį pasi- ū* jaunamečių nusikaltėlių, bu- 
gėrė nuo džino ir sodos, šešta- v0 minties, kad žmogui reikia 
dienį — nuo visky ir sodos. hk vieno mokslo visuotinei jo 
sekmadienį — nuo vodkos ir laimei užtikrinti ir visom' prob- 
sodos; vadinas, savaitgaliais lemom išspręsti. Bet ar nėra 
Petras būna girtas nuo sodos, teisingesnis vieno nedidelio 
nes tai “pasikartojęs fakto- mokslo žmogaus pasakymas: 
rius’”. mokslas yra geras daiktas, kai

Garsusis Amerikos filosofas žmogus turi sveiką nuovoką—

Tą per didelį pasitikėjimą 
mokslu kandžiai yra palietęs 
Brooklyno Politechnikos prof. 
A. Standen savo knygoje 
“Science is a sacred cow” 
(Mokslas yra šventoji karvė). 
A. Standen, ruošiąs šiuo metu 
chemijos enciklopediją, negai

li :00 vai- šv. Mišios ir pa
mokslas

12:00 vai. šventės dalyvių 
pietūs

1:00 vai. “Dorybių vainikas” 
— misterija Marijos garbei

2:00 vai. Seimo posėdis
4:30 vai. Šiluvos Dievo Mo

tinos statulos šventinimas ir 
palaiminimas Švč. Sakramen
tu. Tad visiems iki pasimaty
mo gegužės (May) 19 dienos 
Marijos Sodyboje Putname!

Lietuvoje...
(Atkelta iš 3 psl.) 

liaudies ir kitų tautų šokių 
plokštelių, bet jų nėra parduo
tuvėse”. .

4- “Mūsų vyresniųjų klasių 
jaunimą pamiršo rašytojai”. 
Paauglio amžiui tinkamos lek
tūros nėra.

Paprastai spauda vis kaltina 
mokytojus, kad jie nepakanka
mai kelia “partinį lygį”, bet Nok. Pr. tvč. M. Marijos Seso- 
šiuo tarpu iškilo balsas moky- ry» ir Naujosios Anglijo* Nok. 
tojų, kad jie yra palikti be jo- Pr- Seserų Gikfo* Centro Val
kios pagalbos. dyba.

Vorikaitfe kuris Waterburyje 
dainuos juriną kartą. Jo dai
nos sudarys didžiausią progra
mos dalį.

Prie muzikinės dalies junta
ma ir literatūrinė, kurioje, sa 
vo kūrybą skaitys A. Vaičiu- 
laAfo, N. MazalaHėr P. Jurkų*. 
Kartu bus atžymėta ir Motinos kambarys, chemijos 
diena.

Šiai iškilmeiWaterburis pasi
rinktas todėl, kad tai viena iš 
gražiausių ir seniausių lietu
vių kolonijų, pasistačiusi pui
kią bažnyčią ir pavyzdinę mo
kyklą bei salę. Waterburio 
lietuviai visada jautriai atsi
liepė į tėvų pranciškonų veik
lą; Kai Aidus jie perėmė ir 
pradėjo leisti Amerikoje, Wa- 
terburis pirmasis atėjo į talką: 
kun. J. Valantiejaus pastango
mis buvo išleistas pirmasis 
numeris.

VVaterburis nekantriai lau
kia to* gražios šventės ir di- 
cfiSuHo koncertoz -o- Aidų leidė
jai ir redakcinis kolektyvas 
laukia savo bičiuliu, draugų, 
visų tų, kuriems rūpi lietuviš
koji kultūra, kad visi drauge 
galėtume pasidžiaugti naujais 
leimėjimais.

Tad iki pasimatymo Water- 
bury! P. J.

Mokslas mokslui nelygu. 
Yra mokslų, kurie neša žmo
nėm gera, ir yra tokių, kurie 
žmones klaidina. Klaidinga 
dėl to, kad naujaisiais amžiais 
mokslas yra pasidaręs tartum 
koks magiškas žodis, kuris 
turi atsistoti prieš tikėjimą. 
Ir kas čia keisčiausia, kad 
mokslu tikima, nors jo išvados 
gali būti ir klaidingos.

Kai baltai apsirengęs seny
vas mokslininkas, atitrūkęs 
nuo savo mikroskopo ar kitų 
instrumentų, paskelbia pasau
liui naują “mokslinę tiesą” 
tai visi jo pranešimą priima be 
jokio svyravimo — patiki, ko 
taip lei<vai nedarytų, sakysi
me, su filosofijos, teologijos ar 
net istorijos tiesomis. Eksperi
mentas žmones pribloškia- 
Jiem taip pat daro įspūdžio 
“mokslinės tiesos” lotyniškas 
aptarimas, plačfostom masėm 
nesuprantamas, taigi “moksliš
kas”. O žiūrėk, praeina kiek John Dewey, kūrėjas progre- “common sense’
laiko, ir toji “tiesa” atšaukia* syvios auklėjimo krypties,
ma arba pataisoma. Niekas dėl priugdžiusfos tiek mažaraščių



TAMAOUA, PA.

Bet šis 
kad dar

Romoje 
šios pas- 
— Kris- 
doktrina

ELENA aUKLASEVICICT*^ švenč. Jėzaus Širdies Keturi* pfertiįijiiin New FfcihMietpfci* no
kinę, laimėjo antra vietą spellinge. šiol mokykloj mokytojnotjB seserys kazimierietes, o pa
rapija tvarko kun. K. Rakauskas, vikaru yra kan. V. Vešis. Pavettcsie matyti lietuvaitė iš 
Mahanoy Cify Ona M. Gailušytė (k.) ir Elena Miklaševiėiūtė (d.) o K. Brennan skelbia lai 
mėto jas.

Kiek linktelėjęs į meną ir 
literatūrą, jau 1917 mėgino 
savo vaidimint veikalą pavers
ti filmu, parodyti kaimyninėm 
parapijom. 1939 —Vytauto 
Didžiojo metais pastato savo 
pantomimą “Vytautas Didy
sis”

ouvo balandžio 28.
. Kun. Juozas Karolis Miliaus

kas gimė 1890 balandžio 2 
Centralia, Pa. Tėvas Simanas, 
atvežtas 5 metų E Lietuvos- 
motina —Jieva Navickaitė.
.' Mokėsi Scrantone, St. Ma-

trumpą tomedyų bei juokų 
rašymą, kurių didelė dalis' te- 
bėra neišleisti. 1921 redagavo 
Wilkes-Barre pradėjusią eiti 
“Ameriką”-...

Nesitenkina vien tik plunks
nos darbu* -bet gyvai dalyvau
ja visuomeniniame gyvenime- 
1923 sekretoriauja Kunigų 
Vienybei ir pora,, metų vėliau 
yra jos vicepirmininkas- o 
1928-1932 eina dvasios vado 
pareigas. Už nuopelnus 1944 
Scrantone seime pakeliamas 
garbės nariu.

Pirmojo didžiojo karo metu 
ir tuoj po jo kun. J. K. Mi
liauskas, kartu su kitais, uoliai 
darbuojasi Tautos , Fondą, or
ganizuojant, išgaudamas iš 
Washingtono leidimą vieną 
dieną, atskirai nuo kitų tautų,

• Liet. Kat. Mokslų Akade
mijos suvažiavime 
spalio 2—4 d-d. bus 
kaitos: iš teologijos 
taus mistinio kūno 
sąryšyje'su dabarties gyveni
mo faktais; iš filosofijos — 
materializmas katalikiškos fi
losofinės doktrinos šviesoje; 
iš socialogijos — socialinių 
problemų krikščioniško spren
dimo perspektyvos; iŠ teisės— 
Katalikų Bažnyčios doktrina 
apie tautų apsisprendimo tei
sę; iš istorijos'— Apaštalų So
stas ir Lietuva; iš medicinos— 
.medicinos etika pagal popie
žių direktyvas.

e Dainos ir giesmės konkur
sas, kuriam 500 premiją sky
rė kun. dr. J. Prunskis, pasi
baigė. Jury komisija (VI. Ja- 
kubėnas, A. Stephens, A. Kut-

Jonas Obelinis

A. Gedvilos, čia atvežė links
mą komediją^ — “Buhalterijos

kliavą. Sumanymas ne tik iš
garsino lietuvių vardą, bet da
vė $176,000.00. Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimo 
reikalu beldėsi į prez. Wilsono 
duris.

Jis visur darbštus ir uolus, 
tačiau daugiausia dėmesio ski
ria savo tiesioginėm kunigo 
pareigom. Pastatė bažnyčias 
Nanticoke ir Wanamie, 1937 
meniškai išgražino švč. Trejy
bės bažnyčią Wilkes-Barre į- 
sigijo gražiausias visam Wyo- 
ming slėny . _ kapines, pastatė 
puikią naują kleboniją, parai- * 
kvietė mokyti vaikų N. Jėzaus 
seseris, įrengė modernišką 
mokyklą.

Tai tik keli žymesni bruožai 
iš Jubiliato našaus darbo. Pa- 
rapiečiai ir lietuviška visuo
menė nuoširdžiai linki kun J. 
K- Miliauskui ir ateity dar
buotis Dievo, Bažnyčios ir lie
tuvybės naudai. G.

500 premiją sky- 
J. Prunskis, pasi- 
komisija (VI. Ja- 
Stephens, A. Kut- 

kus, B. Chomskis ir A. Skridu- 
lis) balandžio 20 apsvarstė vi
sus atsiųstuosius 22 kūrinius 
ir premijavo: 250 dol. — už 
dainą vyrų chorui “šilainė”— 
komp. Br. Markaičiui, SJ; 125 
dol. už mišriam chorui “Mišių 
giesmes”— komp. Juozui Gau- 
bui; 75 dol. už giesmę mišriam 
chorui “Eisi kentėt” .— komp.
B. Markaičiui,SJ; ŠO doT. už-^ 
giesmę mišriam chorui su so
lo balsu ir akomp. — komp. 
Juozui Stroliai.

dės gegužės 5 ir baigsis gegu
žės 12 metine gegužine proce
sija 4 vai. popiet. Rekolekcijų 
vesti atvyksta T- Viktoras Gi
džiūnas, O. F, M. iš Brookįyno.

Pirmoji komunija
parapijos vaikučiams bus ge
gužės 5 per 8:30 vai. -mišias. 
Tai visos parapijos šventė, 
šiemet eis komunijos 11 mer
gaičių ir 9 berniukai.

Švč. .Marijos garbei 
gegužinė, vaikučių procesija į- 
vyko balandžio 30 d. 6:30 vak.

Balfo vakaras-
įvykęs balandžio 27, praėjo 
puikiai. Publika gėrėjosi sol. 
J. Augaitytės dainomis bei 
operų arijomis. Kan. J Kon
čius davė išsamų pranešimą iš 
Balfo veiklos. Baigėsi links
mais šokiais.

Susituokė
per Velykas Ed. Kemfertas su 
Elzbieta Bittenbinter. Puotoje 
jaunavedžiams palinkėta pasi
sekimo ir ilgiausių metų.

ŽINIOS IŠ BALTIMORĖS

• Tėvai jėzuitai Chicagoje 
savo pastangomis statosi dide
lius namus, kur priglaus Liet. 
Bendruomenę ir daugel kitų 
organizacijų. Bus aukštesnioji 
lituanistikos mokykla, kuriai 
]a:i dabar LB organizuoja suo
lus. Dailininkams numatoma 
atskira salė, kur bus įrengta 
Čiurlionio galerija ir t.t.

Lituanus, Liet Stud. Są
jungos biuletenio, leidžiamo 
angių kalba- jau išėjo 10 nu
meris. Pirmasis numeris buvo 
12 puslapių ir jo tiražas sie
kė 900 egz; paskutinis nume
ris jau 32 puslapių ir jo laida 
siekia 3500 egz. Tiražą norima 
padidinti iki 5000 egzemplio
rių. Į šį skaičių neįtraukiami 
tie leidinio egzemplioriai, ku
rie skiriami lietuviams prenu
meratoriams. Lituanus adre
sas: 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21. N. Y.

ry*s kolegijoj Detroite, semi
narijoj Duirooodie, N. Y. Ku-

< nigu įšventintas Scrantone
1915 liepos 15. Metus vikaravo

/ Pittstone, buvo klebonu Wa- 
namie ir Nanticoke kartu, o

— nuo 1932 balandžio. ,18. suma
niai ir energingai darbuojasi 
Wilkes-Barre.

Jubiliatas savo pirmais ku
nigystės metais, jausdamas di- daryti Lietuvos reikalams rin 
delį lietuviško rašto trūkumą, 
pats ima rašinėti į laikraščius, 
versti vaidinimėlius, rašyti 
brošūrėles, vaikams katekiz
mą, maldų ir giesmių rinkinį. 
Labiausia tačiau pasinešęs i

Sv. Petro ir Povilo moterų 
draugija tą teatrą rengė ir bu
vo labai susirūpinusi, ar pasi
seks sutraukti žmonių į lietu
višką spektaklį. Jos žinojo, 
kad nebus lengva tai atlikti, 
nes negausioje kolonijoje bus 
sunku sukviesti lietuvininkus. 
Bet dirbo ir plušo, kad tik vai- 

. dinimas pavyktų. Po vaidinimo 
jos gali pasididžiuoti ir pasi
džiaugti savo darbais. Nepai
sant didžiai karšto oro ir kitų 
sunkenybių, į vaidinimą susi- 
važiavo virš 130 žiūrovų iš 60 
mylių tolio apylinkės. Neskai
tant vietinių, kurių daugiau
siai susirinko, teatre galėjai 
sutikti lietuvių iš Coaldale su 
jų klebonu kun. P. Mockų, 
kurs pats atvyko ir maloniai 
sutiko, kad jo parapijoj būtų 
platinami teaitro bilietai. Gausi

MAHANOY CITY, PA.

Lietuvaitė laimėjo
Ona M. Gailušytė, šv. Juoza

po parapijos Mahanoy City 
8 skyriaus mokinė, nugalėjo 
visus “spelintojus” ir. laimėjo 
pirmą vietą Schuylkill apskri
tyje.

Varžybos ivvko balandžio 12
Pottsville, Pa mirusieji

šalimai dedamam paveiksle Balandžio 24 šv. Agnietės 
ligoninėje staiga pasimirė Ur
šulė Jovaišienė, ilgai gyvenusi 
ir šeimą užauginusi Baltimo- 
rėj. Palaidota 29 šv. Kryžiaus 
kapinėse. Liko sūnūs Petras,

matoma kaip ją sveikina lai
mingi tėvai, 929 E. Centre St. 
Jie pareiškė, kad “mes ir -sap
nuodami šlibždavojame”.

Dabar Ona Gailušytė vyks i
tautinėm Albertas ir duktė Uršulė.

Ieškoma virėja — šeiminin
kė klebonijoje, kuri dar tebe
turi lietuvišką aplinką. Pagei
daujama lietuvė. Rašyti: Fa- 
ther C. A. Patrick, 777 Biruta 
St, Akron, Ohio-

Washington, D. C.r —-------
varžybom, kurios įvyks birže- Vincas Kičas- ilgai čia gyve- 
lio mėnesį. n?s ’r paskutiniaisiais metais

Lietuviai ir visa apylinkė skundęsis sveikata, balandžio 
didžiuojasi savo gabia mokine 23 mirė savo namuose Rolling 
ir jos laimėjimais. Rd gedulingų pamaldų šv.

Parapijos mokykloj mokyto- Alfonso bažnyčioj balandžio 27
jauja seserys pranciškietės, palaidotas Lorraine Park kapi-
klebonauja kun. P. čėsna ir nėse. Liko žmona Marija- sū-
vikaru yra kun. L. Peciukevi- nds Antanas. Edvardas, Vin- 
įius t. q. cas, duktė Milda ir eilė vaikai-

__________________________ čių

Tamaųua ir jos apylinkė su
silaukė lietuviško vaidinimo, 
kaip vietiniai sako — lietuviš
ko teatro balandžio 29 šv. Pet
ro ir Povilo parapijos salėje. 
Jau daugiau, kaip 25 metai 
buvo prabėgę, kai šios apylin
kės lietuviai rengė savo lietu
viškus teatrus ir koncertus. 
Todėl ir vėl jie atsiminė anuos 
ląikus ir pasikvietė lietuvius 
vaidintojus iš Philadelphijos 
Philadelphijos meno ansamb
lio dramos būrelis, vadovauja- 

PITTSBURGH, PA

NEW HAVEN, CONN

tai, bet philadelphiečiai mokė
jo prisitaikyti, ir todėl vaidi-

galima sutraukti ne šimtelį, 
bet ir tūkstantį dalyvių. Tik 
reikia bendradarbiavimo, tikė
jimo lietuviška širdimi- Lietu
vos meilės ir lietuviškumo.

Artkritic Htnd
Marė Endzelaitienė, ilgame

tė Darbininko skaitytoja ir rė
mėja, mirė ir palaidota balan
džio 30 iš šv. Kazimiero baž- 
nyčios. Paliko liūdinčią dukte-

savo parapijoj pakvietė. Nepa- Norintieji šią knygą jau ga- 
prastas rengėjų uolumas visus Ii užsisakyti. Kaina minkštais 
stebino. Moterys viską tiksliai viršeliais $4 ir kietais $5..Už- 
sutvarkė ir savo svečius pavai- sisakiusiųjų žinyną gegužės 
šino skania ir labai gausia va- mėn. vardai su adresais tilps
kariene. Jeigu jos ką rengia, knygoje. Biznierių gali būti Tautinių šokiu šventė vyksta
tai surengia labai gerai. T. G. ir platesni aprašymai. Chicagoje birželio 30.

I X LAISVES VARPAS j
; Naujosios Anglijos Lietuvių <
I Kultūrinė Radio Programa t
I WBMS, 1090 kHocycbs
į BOSTON 15, MASS.

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

I VEDtJAS _ p. VIŠČINIS

g 31 Bunker Avė. j
g BOOCKTON < MASS.
i - < - /. ’ TO- BTOcktoft M1W. S

• Dali. A. KurauskM nu
pieš tautinių šokių šventei 
plakatą, kuris bus iškabintas 
visose lietuviškose kolonijose.

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite k* 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedėjai ANTANVI F. KNUUO — UtkwriMi RmK» Hwt, N CM- 
ta«e St, NervrvoA Blasa. Skyriai: UUkmMmi Fmfarre Ca. — A. ir 
O. Ivaškai, 32S W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: N0rwood 1-140; SOoMi Baafa S-4S1S ar 
S-1949; Kirkiami 7-KS3.

v-

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja H stiprios radijo stoties WLOA. 15S* kyiocycio* 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KN1GHTS OF UTHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

ro seserys, kurios mini savo 
50 metų jubiliejų, šios apylin
kės lietuviai katalikai planuo
ja surengti visuotiną minėji
mą. čia ir siūlosi mintis —su
rengti mūsų lietuviškų talentų 
vakarą- Galėtų dalyvauti lietu
viai veteranai, viduramžiai ir 
jaunimas. Visiems būtų įdomu, 
visus sutrauktų, būtų maža iš
laidų ir galėtų sukelti nemažą 
sumą seserų reikalingai staty
bai. ši apylinkė turi gerą vie
tą — Lakevvood. kur jau tiek 
metų vyksta lietuvių dienos.

šv. Kazimiero par jaunimo 
organizacija gegužės 4, šešta
dienį. 8 v. v. rengia šokių va
karą 339* Greene St., New Ha- 
ven. šokėjams numatyti lai
mėjimai. bus žaidimai, margu
mynai, vaišės bei kitokios įdo
mios pramogos. Lietuviškas 
jaunimas nuoširdžiai kviečia
mas atsilankyti.ARTHMTIS

A NomtiU

Lietuviu Vaizbos Rūmai (Li- 
thuanian Chamber of Com- 
merce) New Yorke greit išleis 
Pasaulio Lietuvių žinyną lie
tuvių ir anglų kalbom. Jame 
bus sudėta visos Amerikos ir 
viso pasaulio kraštų bei miestų 
lietuvių aprašymai, parapijų, 
vienuolynų, mokyklų, draugi
jų, radijo valandėlių, kuopų, 
klubų pirmininkų, raštininkų 
bei vadovų antrašai; profesio
nalų ir įvairių biznierių var
dai ir antrašai.

'' Iš Pittsburgho ir kitų apy
linkės miestų žinias surinkti ir 
leidėjams pasiųsti sutikau aš. 
Laiko teduota ligi birželio 1- 
taigi be skubios visų suintere
suotų asmenų pagalbos darbo 
atlikti negalėsiu. Prašau tad 
valdybų, vadovų, profesionalų, 
biznierių bei visuomenininkų 
savo antrašus bei finias man 

Visi giliai dėkingi už tą lie- suteikti skambinant HO 1-6041 
tuvišką spektaklį vietos klebo- arba siunčiant paštu 3718 Su- .-
nui kun. dr. K. Batučiūi, kurs perior St., Homestead Park, *•’
tą vaidinimą globojo, rėmė ir 
savo parapijoj pakvietė. Nepa
prastas rengėjų uolumas visus 
stebino. Moterys viską tiksliai 
sutvarkė ir savo svečius pavai
šino skania ir labai gausia va-

• Darbininko 29 nr. Home
stead mirusių skilty klaidingai 
parašyta J. Brazauskas, 68 me
tu, o turi būti J. Baranauskas, 
68 metu.

A. Žaliaduonis

grupė atvyko iš Mahanoy City 
su savo veikliu jaunu kun. 
Leonu Peciukevičiu. Jis asme
niškai rūpinosi, kad lietuviai 
turėtų progos pamatyti lietu
višką vaidinimą. Teatro mėgė
jai atvyko iš McAdoo, St. 
Clair, New Philadelphia, She- 
nandoah, Girardville, Hazlc- 
ton, ir net iš Wilkes-Barres

Dalyvavę teatre buvo labai 
patenkinti lietuvišku vaidini
mu ir nuotaikingai praėjusiu 
vakaru. Vaidintojai viską da
rė, kad palinksmintų savo bro
lius ir seseris lietuvius, kurie 
jau seniau atvykę arba čia 

gimę. Vaidintojai buvo nese
niai atvykę iš Lietuvos. Bet 
visi sutartinai praleido valan
dėlę laiko bendrom dainom ir 
kalbom, nors kai kada turėjo
me kalbėti ir dviem kalbom.

Pati komedija nebuvo leng
vai suprantama senesnei kar- 

tos progos. Jei visoj apylinkėj 
kas nors sutartinai būtų lietu- 

niiuas visus patenkino ir pra- viško rengiama, tai būtų dar 
linksmino.

Pertraukų metu susirinku
sius palinksmino dainelėmis 
su akordeonu B. Nekrašius, 
Girardville vargonininkas. Jis 
susipažino su vaidintojais ir Čia noriu pastebėti, kad to- 
pasiryžo sutartinai rengti šioj kią progą sudaro šv. Kazimie- 
apylinkėj lengvus lietuviškus 
vaidinimus ir kitokią lietuviš
ką programą.

Rengėjos nusipelnė didžio 
pagyrimo, kad davė daugiau, 
negu paprastą pasilinksmini
mą Jų pasiryžimas atgaivinti

lietuvišką spektaklį šioj apy
linkėj negalėtų likti nepastebė
tas. Juk taip lengvai pasiteisi
nama, kad jau nieko lietuviš
ko šioj apylinkėj nebesama, 
niekas į lietuviškus parengi
mus nebesirenkąs. 
spektaklis parodė, 
esama lietuviško žodžio mėgė
jų, lietuviškos dainos ištrošku
sių, tik reikia negailėti jiem

Kat. jaunimo organizacija 
C Y O

gegužės 4 Emerson Hctcl 
turės bendrus pusryčius, kurių 
metu bus žymių kalbėtojų ir 
svečių.^Prieš J^i dalyviai ka
tedroj išklausys mišių ir“ pri
ims komuniją. Už aktyvumą 
organizacijoj bus teikiamos 
dovanos. Iš šv- Alfonso parapi
jos gaus Nancė Pastarnokaitė.

Šv. Vardo draugijos
Marylando 53 metinis sei

mas vyko balandžio 28 Anna- 
poly. Mūsiškių vyrų dalyvavo 
gražus būrys ir buvo seimu 
patenkinti. Dalyvavo arkiv. F.

Keough, Holy Redeemer kole
gijos rektorius sakė pamokslą, 
St. Mary's kolegijos Emmits- 
burg, Md. choras giedojo mi
šias.

Kun. A. Dranginis
šv-. Alfonso parapijoj vadovau
ja šiais metais Baltimorės ka
talikų labdaros paskelbtam va
jui, gegužės 5—19 d.d. Išsiun
tinėti visiems laiškai, prašant 
aukų, kuriomis arkivyskupija 
šelpia našlaičius, senelius bei 
kitus nelaiminguosius.

Rekolekcijos
pasiruošti bendrai šeimų ko
munijai mūsų parapijoj prasi-



Kur veda seiniŲ

HL W. FEMALE

MARKIN & CO.
1220 W. VAN BUREN

Atletas

MICHIGAN FARM SURIS

EV 7-2474

NEWARK'E A*

Garantija

NEVV YORKE Mrs. Ph. Hyde grižus namo ir užsidegus degtuką 
cigaretei, įvyko sprogimas, sunaikinęs jos pa&os ir dar 4 būtu. 
Pasirodė, būta prisitvenkusiu duju K sugedusiu vamzdžiu.

Prawaiima* lietuviųtestinių 
šoklų grupėms ir visuomenei 
apie pirmąją JAV ir Kanados 
liotuvię tautiniu šokių šventę.

W pagal oothikb Romos 
papročius. Restorano savinin
kas Nemnas, harten-
deris yadm^si Rrniiįgt tąrnęn- 
tojai dėvi pagal senuosius Ro
mos įpročius, netsądtąitas iš
rašomos senosjęs Romos pini
gais sesterdjom. Tik restora
no lankytojai jau yra iš dvide
šimtojo amžiaus.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reftahmlrtte 
Mfchipm Fenu Sūriu, ūts sūri* Jau per ttgus metus gamteamte* 
Jonu ir Angeteee Andriuliu ir jų šeimos, Fountataa, lOch.

peršautą sūnų F. GaHegos, 1* 
metu- Ji peršovė motą mečiu 
berniuku gauja, pas kurią po. 
Brija rado ginklu ir sprogsta
mu degalų (Molotovo koktei-

velionis nuo

po pusę 
kaip pa- 

ministeris 
iš 100,000

Vyro* Joms Ir giminaitis
Kazy* lauteviGu*,

28 Barons St 
Rochester 5, N. Y.

Pfrmojl Amer&os ir Kana
dos Retuvių tautinių šokių 
šventė rengiama Chicagoje 
Hrfoliri 30 International Am- 
pĮritĮufatre goti sutalpinti ligi 
10.0000 žiūrovų ir kur yra ge
riausi patogumai šokėjams ir 
žiūrovams, šokėjams yra daug 
erdvės, puikios grindys, mo
terims šviesų efektai. Žiūro
vams puikus matomumas iš 
kiekvienos vietos, veikia šaldo
moji oro sistema, atkrinta lie
taus baimė, daug įėjimų, pato
gus vietų susiskirstymas ir su
radimas. Gretimose salėse yra 
puikios užkandinės, o lauke— 
didelės aikštės mašinom pasi- 
statytLCia vyksta ir didžiosios 
JAV partijų konvencijos.

Žmogų* no malonumam 
subjurtas

"Toks jaunas, sveikas, o -el
getauji, gėdytume!*!. Eik dirb-

MBS, RI7TII E. HOGAN, MM. 
akyrari su vyru, hIMo purūeė- 
ti savo akh, kad galėtą už 
l*to* dol u lutu f * išgauti B

ris įvyks rugpiūčio mėn. 8— 
11 dienomis Statler viešbuty
je, Los Angeles kuopa bus vie
na iš didžiausių visoje Ameri
koje. Kuopos valdybą šiuo me
tu sudaro: pirm. L. Valiukas, 
vicepirmininkai — A. Skirius 
ir J. Zichwic, sekr. L. Samoly- 
tė, fin- sekr. H. Bartkienė, ka
sto. A. Laurinaitytė. Netrukus 
bus suorganizuota sendraugių 
kuopa. Sendraugių kuopos or
ganizavimo darbui vadovauja 
A- Skirius. J. J.

ATRIT1S - REUMATIZMAS

pietų filmų ir televizijos ar
tistės Rūtos Kilmonytės rezi
dencijoje, 26223 Laurel Canyon, 
Hollywood 46, Calif- Rūta Kil- 
monytė yra vietos kuopos na
rė. Kuopos narių skaičius la-

• Marytė Slapikaftė - Mali
nauskienė. Jai yra laiškas iš 
Lietuvos nuo Onutės Zelenkai- 
tė= iš Gražiškių apylinkės.

Prašoma- kreiptis adresu:—
Jonas Mikolaitis, 62 Eldert bai didėja: iki suvažiavimo, ku 
Lane, Brooklyn 8, N. Y. _____

"Gerbiamoji, darbo* būtų 
vienas makmuma*. Bot tam- 
gus nėra malonumam *otvar-

Laisva tarnyba
“Kaip tau einasi naujoje 

tarnyboje— esi savarankesnė"
“O taip. Esu visiškai sava; 

rankiška iki aštuonių, o po 
penkių galiu taip pat ėitŲ kur 
noriu”.

Alto Los Angeles skyriaus 
metinis susirinkimas įvyksta 
gegužės 4, šeštadienį. 7 vai. 
30 min. šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Senoji valdyba duos 
praėjusių metų veiklos apy
skaitą; bus renkama 
valdyba ateinantiems 
metams- Šiais metais 
vadovavo ‘‘Lietuvių

------------------------------ -------------------- PRITYRUSIOS SIUVAMŲJŲ
DARBININKAS — visų lietu- MAŠINŲ VALDYTOJOS,

Vietų kainos jau nustatytos 
ir bilietai atspausdinti. Ložėse 
vieno bilieto kaina 5 doleriai. 
Atskiri bilietai ložėse nepar
duodami. Reikalinga užsisakyti 
visą ložę. Vienoje ložėje yra 6 
vietos arba daugiau. Kitos bi
lietų kainos nustatytos po 4, 3, 
2, ir 1 dol. Bilietai numeruoti. 
Iš visų vietų matomumas yra 
labai geras. Bilietus jau gali-

e Indijoje yra didžiausias 
procentas mirštančių nuo 
džiovos — kasmet 
milijono- Rusijoje, 
skelbė sveikatos 
Maria Kovrigina, 
gyventojų miršta nuo džiovos 
46,3, Amerikoje 12 3, Anglijo
je 19 ir Prancūzijoje 32.

Klusnus vyras
- “Ir po to viso aš pasakiau 

savo vyrui, kad nenoriu jo 
matyti”.

“Ir ką jis atsakė?”
“Nieko, visai nieko, tik pa

kilo ir priėjęs , išjungė šviesą”.
Auksas kaitas

“Man jau daug kas pasakė, 
kad aš turiu savo gerklėje 
auksą”.

“Galimas daiktas. Gal dėl 
to tamsta ir dainuoti negali”.

mo. Vokietijoje taip pat ne- šviesus veiionies atminimas, 
vienas Scheinfeldo Kovo spor-

nudflagM, vabem ir t . 
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BtGYJE.

— SiontAjut Itefkfamgfi pgžio pakvitavimas apie Wsfnntlnin -
— Šlunttntaf prįHtatcrnl gavėjui 7-S b6-vk ... ’

siuntiniai. m paAtn, pristatomi 7.10 dieną bkgyj
Shmtvfe»« rnflfn ąsmrnMkus «av6fn pakvttjvrtmnv

VtSt ^TtiNTOrtAt SIliNCTAMT St* t* r
MUJTV, tit PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
SIŲSKITE SIUNTINIUS GlMINIEČIAMS! 

on«»« nutnrrac kmMien nuo * vai. ryto Hrt • vai »vakaro, 
fte^adlmlais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po p’ietti. 

RHkHtavkite katalogą. Rašykite rwMkai arba angHlkttl 
penneyhrM^k» ertžkefto wotfea Newwrke

PACKAGE EXPRESS O).
~ SU MARKRT »rr, X>WAMK K.

_________________ AS OFISAS 
SfUNTMIAMS GABtNTI I SSSR 

f UKRAINĄ. LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
IR KITUS KRAŠTUS.

netekusi savo šeimos nario, roito psichiatras, 
didelio sportininkų bičiulio, apvytas, b

• Jnoza* Cirvinska* gvvenęs 
NeW Yorke ar jo apylinkėse, 
kilęs iš Gražiškių apylinkės 
Ieško jo sesuo Ona 
kienė iš Gražiškių. Jis pa*s 
anie save arba kas apie iį ti
no ma’onė? pranešti adresu: 
Jonas Mikolaitis, 62 Eldert 
Lane, Brooklyn 8. N. Y.

VVILLIAMSBURG 
7 or 10 rooms- No. 3rd St- 

and Bedford Avė., Brooklyn. 
Cold no steam, Reasonable 

rent. Apply: H. Kaplan, 
403 Broadway, B’klyn, N. Y.

nauja 
veiklos 
skyriui 
Dienų” 

žurnalo leidėjas Antanas Ski
rius. Kiti valdybos nariai bu
vo šie: M. Aftukienė, L. Valiu
kas, Ant. Dundzila, Alg. Rau- 
linaitis, A. Dabšys ir B. Gedi
minas. Visos draugijos ir klu-

stov^T^SSnr0 a M'™ nuoširdus mūsą sporto rėmėjas

Jeigu abejojate, paprašykite pęmėgininraL Jūsų akuote jums 
pasakys. vMes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėja* Mes 
esame labai dtaingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs ttek UpopoliariDot IDebigaa Farm StrL kurte paBtoo 
visų mėgiamiausia. Mes pasižadame Ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausia sūrį.

timą kunigo, veiionies drabu 
tio ir kambario sutvarkymą, 
lankymą, mišias, palydėjimą. 
Jankūnam, Vidmantam už 
draugišką pavaišinimą, už mi
šias, palydėjimą. Kaunienei, 
Mendelienei, Beresnevičienei, 
Saunorienei, Petkevičienei 
Stirnienai, Stellai už mišias ir 
palydėjimą. Karsto nešėjam 
Vendui, P. Zlotkui, P. Jokšui, 
P. Bendoraičiui, P. Senkui, P. 
Sauliui už patarnavimą, mišias. 
Graboriui Jonui Morkūnui už 
mandagų patarnavimą be už
mokesčio. Sv. Jurgio parapijos 

palydėjimą. & k .nei už pa- garbės klebonui kun. Jonui 
gelbą U^outoė^* s’.’Likalbėti 
su daktarais, už automobilj, 
mišias ir palydėjimą- Pikūnie- 
nei už visokią pas.i pą, ypatin
gai panelei Ausytei ož pakvie-

TALARSKI
FLNERAL HOME

ALTo Clevelando 
Skyriaus Valdyba

CLEVELAND, OHIO

Gegužės 5, sekmadienį 11 v. 
lietuvių Tarybos Clevelando 
skyriaus metinis susirinkimas. 
Programoje: valdybos metinės 
veiklos apyskaita; diskusijos 
dėl valdybos veiklos; naujos 
valdybos rinkimai, pasisaky
mai dėl Birželio tragtogųjų j- 
vykių minėjimo ir klausimai 
bei sumanymai.

Visos organizacijos, priklau
sančios Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriui, pra
šomos deleguoti atstovus į 
šaukiamą metinį susirinkimą.

Miss JosepŪne MiHer, 1030 
Central Avė. Evanston, I1L Te
lefonas — GreeBleaf .. 5-9182. 
t*atirtis rodo, j<^ visų didžių
jų parengimų bilietai išpar
duodami iš anksto, todėl'vi
suomenėj kviečiama bilietais 
apsirūpinti nedelsiant.

Orkestrą* iš 28 instrumentų 
palydės tautinius šokius. Or
kestro dirigentu pakviestas 
muzikas Br. Jonušas.

Išlaicioms padengti renka
mos aukos. Praeities pavyz 
džiai rodo jog didžiųjų šven
čių išlaidos padengti pajamų 
už parduotus bilietus x nepa
kanka. Todėl neišvengiamai 
reikalingos jr aukos. ^Aukų la- 

. pai jau siuntinėjami
Banketas, sujungtas su kar

tu įvyksiančiu jaunimo kon
gresu ir lietuvių dailės paro
da, bus birželio 30 vakare 
gražiame Morrison viešbutyje, 
Banketą rengia LB Chicagos 
Apygardos Valdyba. Dalyvauti 
bankete kvietimo kaina 7 do
leriai.

JAV ir Kanados Lietuvių
Tautinių šokių šventės 

Komitetas

Velykų rytą mirė ligoninėje 
dvi savaites sirgusi Magdalena 
Storpirštienė 72 metų am
žiaus. į Ameriką atvažiavo 
prieš penkeris su pusę metų, 
buvo malonaus būdo, įsigijo 
pažįstamų ir draugių, kurios 
ją guodė, vaišino, aplankė ser
gančią ir'palydėjo į kapus.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
dalyvavusiems paskutinio pa
tarnavimo metu. Rickiam už 
aplankymą, paguodimą, gėles, 
mišias ir palydėjimą, taip pat 
jų dukterim Julijai ir Josefi- 
nai. Sauliam u: gc es- mišias,

ties leidėjo, parduodavo kas 
mėnuo po 4 nril. egzempliorių 
ir- vis dėlto 1956 davė leidė
jui 7,5 mil. dol. nuostolio. . - - - - . _ ^ . -<• ». - j
Tvirtinama kad tuos pasiskai- n ir anglišką skynų. Šlamenu- Jokuoaitis buvo žinomas dar
tvmo žurnalus išstūmė televi- raer?ie paminima Lietuvos mi Lietuvoje sporto sferose. Bu-

nisterio P. Žadeikio 70 metų damas populiaraus klubo Tau- tikro lietuvio, giliai liūdi. Te- 
amžiaus sukaktis. Daug puoš- ro valdybos narys, daug prisi- būnie jam lengva Amerikos 
nių nuotraukų iš viso pašau- dėjo prie šio vieneto išlaiky- žemelė, o mumyse telieka 
lio lietuvių veiklos; yra eilė į- 
domių ir aktualių straipsnių, 
reportažų, beletristikos.

• Anglijos Scotland Yard, 
apžvelgusi 1955 kriminalinius 
nusikaltimus, padarė išvadą, 
kad moterys drąsiau pasiprie
šina užpuolikam nei vyrai. 
Bankų apiplėšimų metu 113 
kartų moterys, rizikuodamos 
savo> gyvybė,'ffiėgtno pasiprie
šinti banditam ar aliarmuoti 
policiją.

• Amerikos vakariečiai di
džiuojasi savo stipria kava. 
Kaubojai nurodo šitokį recep
tą: “Paimkite kg- kavos ir su
berkite į litrą vandens. Virin
kite apie pora valandų ir pas
kui įmeskite apyšvarią arklio 
pasagą. Jei ši skęsta, tai ženk
las, kad kava dar silpnoka.”

• Ne tik šiais laikais ka
riaujantieji kraštai, pasirašę 
taikos sutartis, nenurimsta. 
Taip~ pasitaikydavo ir seniau. 
Amerikos istorijoj taip pasitai
kė 1814 m. kuomet buvo pa
sirašyta Ghent taikos sutartis, 
o patys didžiausi mūšiai dėl 
New Orleano įvyko 1815 sau
sio 8.

• Amerikos nonuHarūs Žur- M*tuvių Dienų žurnalo ba- Pereitą š&tadiėnį New Jer- tintokas pajutę jo globojančią 
“Woman’s 'toDdžio mėn. numeris jau pa- seY mirė Pranas - Jokūbaitis, ranką. Ir čia, ‘atblokštas Ame- 

Home Comnanion” kurie m-o siekė' skaitytojus ir platinto- musų žinomo futbolininko Ai- rikos žemynan, 
š m dradžtos sustojo ėie bu- j“8’ šis numeris> kaiP “■ vLi S10 Jokūbaičio tėvas. Sporto pirmųjų lietuvių Sporto Klu- 
vo evvave mrmas 68 antras Momus ir puošnus- Žur- sluoksniuose velionis buvo ži- bo įsiKurimo dienų įsijungė į 
cq ♦«. nalas prieinamas ir tiems, ku- nomas ir mėgiamas. Dažnai jo veiklą. Nuoširdžiai rūptoda-83 metus. Abudu buvo to pa- tekaavo ..

lietuviškai, nes visi parašai po pe besijaudinant dėl rungty- sportiniu pasireiškimu, visą 
nuotraukomis duodami abiems nių eigos. laiką rėmė sporto vienetus.

nuostolio kalbomis; taip pat žurnalas tu- Savanoris - kūrėjas Pranas Mūsų kuklutė sporto šeima, c. L. R. peabman, Det-

uždegimą, muskulų ištinimą „ , .... .
išmokėjimą. Matyti, tam pd- bei sustyrimą. Kreiptis į savo i
ehiatrui reflda kito psichiatro, vaistinę ar rašyti: AMERPOU The Boram of l&sstag 
jmko*no^7dTtq 8 Chicago 22, Dl. Tepalas $2.00, LMiuahuas

tabletės $3.50, o abu — tik p. O. Box 11Ū9, Chicago 90, BL 
$5.00. ___________ ■- _______________

Naujasis AmerpM iŠ karto 
palengvina muskulų skausmus 
bei sąnarių sustyrimą. Nuos- ieSai savo rimtoių ar 

jamon. kad ū nušatu, nes to- tabiai greitai atima sąnarių ,, .
kiu būda ta moteris gansianti drangų, nedrisdamas įstok

Ieškoma Domicėlė Girgaliū 
naitė, kilusi iš Rusainių km, 
Žiežmariu p, Trakų apskr.
SVT; M Ahigar -Ur^ Lirtuvo, Vftkį kuopa, mė-
Heuti: Ona Gngaliunmte, Av. nesin-s ge.
Alvear 1999 ptso 11. Buenos gnžės 5 sekmadieni 5 vai do Aires. Ren Argentina. S’ sekmadienk 5 val P°

Bakšiui už pagalbą gauti jai 
pašalpą, vikarui kun. Ant Ra- 
čaičiui už rožančiaus ir maldų 
sukalbėjimą kopytėlėję. Klebo
nui kun. Pr. Valiukevičiui už 
palydėjimą į kapines be atly
ginimo-

“Kaip tu padarei, kad tavo 
laiškų žmona neatpiėšniėja?”

“Labai paprastai Visiem, su 
kuriais turiu intymesnių rei
kalų, pranešiau, kad ant voko 
užrašytų siuntėją: “mokesčių 
inspekcija”.

veiklos aprašymus ir nuotrau
kas. Vadove tilps visa eilė 
straipsnių apie lietuvių tauti
nius šokius.

Kelionės papiginimus gauna 
kiekviena grupė,, susidedanti 
ne mažiau kaip iš 30 asmenų. 
Grupę sudaro ne tik šokėjai, 
bet ir žiūrovai, vykstą į lietu
vių tautinių šokių šventę. As
menys, kurie ryžtasis dalyvau
ti tautinių šokių šventėje ir 
nori pasinaudoti kelionės pa- 
piginimais, jungiasi prie arti
miausios tautinių šokių gru-

šventėje matysime apie 
1000 programos dalyvių. Juos 
sudarys lietuvių tautinių šokių 
šokėjai Amerikos, Kanados ir 
Chicagos parapinių ir lituanis
tinių mokyklų auklėtiniai, ku
rie pasirodys sū atskira prog
rama. Irena šilingienė, žinoma 
tautinių šokių vadovė ir pro
gramos komisijos narė, jau 
aplankė ir patikrino visas tau
tinių šokių grupes, esančias 
už Chicagos ribų. Visur rasta 
džiugi nuotaika ir ryžtas.

šventės 'Vadovui" visos 
tautinių šokių grupės ■ tuojau 
siunčia savo grupės veiklos 
aprašymus ir nuotraukas. Re
daktoriaus adresas: Mr. J. 
Kreivėnas, 1602 So. 48 Court, 
Cicero 50, III- Tautinių šokių 
grupės, kurios reiškiasi lietu
vių tautinių šokių srityje- bet 
dėl susidėjusių aplinkybių 
šventėje dalyvauti y negalės, 
prašomos taip pat Vadovo re
daktoriui skubiai siusti savo
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® SPORTAS
LAK - KREPŠINIO 

MEISTERIS
Balandžio 27 ir 28 sporto 

VII žaidynės į Torontą buvo 
sutraukusios geriausius mūsų 
krepšininkus, tinklininkus ir 
stalo tenisininkus. Prisikėlimo 
parapijos puiki salė dar anks 
tyvą šeštadienio popietę buvo 
užimta vyrų krepšinio, kai ar 
tiii.cs e YMCA patalpose vyko 
jaunių krepšinio, stalo teniso 
ir tinklinio varžybos.

Olimpine sistema pravestos 
vyry krepšinio varžybos, daly 
vaujant 8 ekipom, pasižymėjo 
aukšta klase ir traukė visų dė 
mesį. Jau pirmose rungtynėse 
Toronto Aušra buvo priversta 
pasiduoti Brooklyno LAK 
krepšininkam 56:72 (25:39).
Sekančiam rate brooklyniečiai, 
susiėmę su Chicagos Lituanica, 
pirmam kėliny nekaip atrodė 
ir vienu metu Chicagos stu
dentai vedė net 15 taškų per
viršių ir kėlinį baigė savo nau
dai (36:26). Bet antram kėli
ny LAK krepšininkai tuojau 
nuostolį išlygino, pralenkė net 
10 taškų pervišiu ir baigė lai
mėjimu 63:58, patekdami į 
baigmę. Priešininku baigmėn 
pateko pereitų metų meisteris 
Chicagos Neris, surinkusi virš 
100 punktų rungtynėse su 
Montrealio Tauru ir Toronto 
Vytimi. Neris buvo laikoma 
baigminių rungtynių favoritu.

Sekmadienio popietę St- Mi- 
chaels College salėje apie 600 
žiūrovų laukė čikagiečių apgi
nant savo titulą, bet brookly
niečiai iš pat pradžių perėmė 
iniciatyvą į savo rankas, vedė 
visą laiką ir pirmąjį kėlinį bai
gė savo naudai (49:36). Antra
jame kėlinyje čikagiškiai, pa
vojingi sąvo^.tolimais metimais, 
buvo prisiviję 6.taškų skirtu
mu, bet LAK krepšininkų pa
tyrimas ir ryžtumas persvėrė 
ir rungtynės baigėsi jų naudai 
83:71. LAK vėl atgavo S. 
Amerikos lietuvių krepšininkų 
meisterio titulą, laimėtą 1955 
New Yorke ir prarastą 1956 
Chicagoje.

LAK komandoje žaidė: Ba- 
čanskas, Cilčius, Daukša, Da- 
vis, Keskonis, Kidžius, Kil- 
bauskas, Šlepetys, Vyšnius. 
Davis paskutinėse rungtynėse 
pasiekė net 41 taško, o Vyš
nius vyravo aikštėje ir vedė 
visą žaidimą. Buvo vykęs ir 
jaunio Kilbausko debiutas se- 
niorų klasėje. Visi vyrai gero 
ūgio (vidurkis 6-3) parodė auk
što žaidimo klasę ir pelnytai 
laimėjo meisterio titulą. Jie 
turėjo ir stipresnius varžovus

SLIDŽIU KELIU nuėjo čem
pionė čiu°žikė, susigundžiusi 
išfekėti už turtingo John A. 
liarris, ledo spektakliu (loes 
Capades) rengėjo, su kuriuo 
jau skiriasL

prieš baigmines rungtynes, 
negu Chicagos Neris.

Tuo tarpu jauniai gavo py
los iš Chicagos Baltijos jūros 
27:114 (17:57). Laimėjo Det
roito Kovas, turįs tikrai gerą 
jaunių vienetą. Jaunių lygis 
apskritai yra pakilęs.

Moterų grupėje meisterės 
titulą nusinešė Toronto Vytis, 
įveikusi saviškes — Toronto 
Aušrą, kuri turi geras žaidi- 
kes, bet dar stokstančias paty
rimo. LSK krepšininkės turėjo 
nusileisti ir Toronto vytėms 
(16:45) ir Montrealio taurėms 
(8:32).

LAK tinklininkai, nuvykę be 
treningo, iškrito jau pirmose 
rungtynėse, susidūrę su stip
riu priešininku — Chicagos 
Nerim, kuri turėjo vis dėlto 
su LAK stipriai pasirungti, 
kad laimėtų 2:1.

Stalo teniso vienetų titulai 
liko Toronte. Gvildys ir Kas
peravičių tė (nedalyvaujant Rū- 
telionienei) išėjo meisteriais- 
Komandinėse varžybose Ro- 
čhesterio Sakalas nusinešė 
pirmąją vietą. Grybauskui į 
veikus meisterį Gvildį.

Antrasis vasaros žaidynių 
ratas bus rugsėjo 1 Rocheste- 
ry arba Clevelande, o 1958 
žaidynės teks ruošti New Yor- 
kui.

LSK:ELISABETH 1:1
Paskutinėse pirmenybių 

rungtynėse LSK pirmoji eki
pa baigė lygiomis su Elisabeth 
SC, tuomi užtikrindama sau 
penktąją vietą. Mūsiškių įvar
tį laimėjo “tautietis iš Flori
dos” Penalver. Vartuose po il
gesnės pertraukos vėl gerai 
pasirodė grįžęs O’Brien.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Beris Smyslov paskelbtas 
naujuoju pasaulio šachmatų 
meisteriu, kai jo matčo pasek
mė su pasaulio meisteriu M. 
Botvinniku rodė 121/s:9į4 
Smyslovo naudai. Botvinnikas 
išbuvo pasaulio meisteriu 9 
metus (nuo 1948), užleisda
mas pasaulio šachmatų karū
ną kitam Sovietų didmeiste- 
riui Smyslovui. Smyslovas 36 
metų amžiaus, dešimčia metų 
jaunesnis už Botvinniką.

Vladas Mikėnas šių metų 
Sovietų pirmenybėse atsistojo 
18-ju (iš 22) su 8 taškais. Si 
pasekmė bus pati prasčiausia 
iš jo dalyvavimo Sovietų p-bė- 
se). P-bes laimėjo 20 metų 
amžiaus Rygos studentas M. 
Tai su 14 tš- Įdomu, kad 7 
taškus Mikėnas laimėjo iš 
priešaky jo esančių žaidėjų, 
o iš žemiau stovinčių — vos 
vieną tašką. Mikėnas sulošė 
lygiom su laimėtoju Tai, gar
siuoju Keresu, Taimanovu ir 
kt., įveikė Furmaną, Korchno- 
jų ir kt.

Ignas Žalys labai gerai lai
kosi Montrealio miesto pirme
nybėse. Po 17 ratų pirmavo 
Joyner su 15‘/o tš., VVilliams 
14 V?, Žalys 14 tš. Žaliui beli
ko susitikti su Williamsu ir 
dr. Popovu. Baikovičius turi 
10 Į •> tš. ir Judzentavičius 4 
taškus.

Montrealio B lygos p-bėse 
lietuviai sudorojo ketvirtą 
priešininką — Philodoro klu
bą 4:0! Taškus laimėjo J. Vi- 
liušis, J. Malaiška, J. šiaučiu- 
lis ir A. Mylė. En Passant klu
bas ir lietuviai pirmauja turė
dami po lO’Am’/o, seka lat
viai su 10:10.

Smyslovo paskutinis laimėji
mas prieš Botvinniką buvo 20- 
je partijoje. Smyslovas lošė 
baltais, Botvinnikas juodais, 
pasirinkęs prancūzišką parti
ją. 1- e4 e6 2. d4 d5 3. Žc3 
Rb4 4. e5 c5 5. a3 R:c3 6. 
b:c3 Vc7 7. Vg4 f6 8. Žf3 Žc6 
9. Vg3 Vf7 10. d:c5 Žge6 11. 
Rd3 f:e5 12. Ž:e5 Ž:e5 13. 
V:e5 0-0 14. 0-0 Žc6 15. Vg3 
e5 16. Re3 Rf5 17. Babl R:d3 
18. c:d3 Bae8 19. f4 Vc7 20- 
f:e5 B:fl+ 21 B:fl V:e5 22. 
V:e5 Ž:e5 23. Bdl Kf7 24. h3 
Žc6 25. Rf4 Be7 26. Rd6 Bd7 
27. Bfl-Į- Ke6 28. Bel+ Kf7 
29. Kf2 b6 30. Bbl Ke6 31. 
Bb5 d4 32. c4 b:c5 33. Rh2 
Bf7-r 34. Ke2 Be7 35. B:c5 
Kd74- 36. Kd2 Be6 37- Bg5 g6 
38. Bd5-f- Kc8 39. Rgl! Bf6 
40. R:d4 Ž:d4 41. B:d4 juodi 
pasiduoda.

Botvinnik

The Augustinian Fathers

HEADOUARTERS
Villanova - Pennsylvania

Write for Information

Atletas

Gegužės 3 Baltijos koman
dos žais prieš Marshall ir Log 
Cabin.

OF ST. THOMAS OF VILLANOVIA
LABORING FOR CHRIST

IN
MISSIONS

Nagasaki, Japan
SCHOOLS 
New York 
Massachusetts 
Pennsylvania 
VVashington, D. C. 
California 
Cuba

PARISHES
New York 

Massachusetts 
Pennsylvania 

California 
Florida 

Cuba
Smyslov 

(padėtis po 22 .. ,2:e5)

DISPLAY

GIVE YOUR CAR A 
SPRING REFRESHER COURSE 
For Patrons of Santa Maria Parish 

Straight Special
• 5 Ouarts of Top Grade Oil
• Major Tune-Up Experts
• Cooling System Surveyed
• Lubrttorium Sbakedown
• Beakę System & Front End
• TOTAL--------- —:___$19.95

WESTMONT MOTORS, INC.
TY 2-0100 

2641 E. Tremont Ava;, Bronx, N. Y.

FOR BEST PRICES
Whit excellent Workman Ship 

on Additions. Alterations.
Atties.

Call the
FAIRWAY BUILDERS

SU 5-6311 AM 4-5387

®@®<SXS>©®®®«X£XgX^^
SUMMER RESORTS

NORTON HOUSE
GREENVILLE, N. Y. 

Phone Greenville 5-4648 
Modern bedrooms, Sports, 
Best meals, Gorgeous view, 

Near catholic church, 
Walk to Village 

Write for Booklet “L” 
Mrs. John J. Sullivan, Prop.

VILLAGE PRIVATE 
Taxie Service 

24 Hour Service 
Door to Door 

Limousine available for 
VVeddings and all Sočiai Affairs 

Reasonable prices 
TA 2-9611 — TY 2-9025

BAILEY’S RESTAURANT
Famous for Seampi—Lobster 

and Steaks. Reasonable prices,
Gracious and considerate 

Service. Specials consideration 
given to church groups.

316 Sunrise Highway 
Rockvillė Center, L. L, N. Y.

RO 6-1260
“Good food alhvays 

is our only concern”

GRADUATION AND THEN?
Are you among those who 

been aware of Christ’s gently 
promptings to follow Him? 
Has the invitation to do so 
inereased in intensity and 

freąuency? Then respond gen- 
erously and promptly. Become 
a Sister Nurse and serve HIM 

in the person of His little 
ones, become a registered 

nurse then perhaps practical 
nursing or a nurses aide is 

more for you. Every degree 
of talent and ability can be 

used in thiš section of Chist’s 
Vineyard where “the harvest 
is indeed very great būt the 
laborers are far too few”.

WRITE TODAY, N0W
Mother Provincial, OSF

CHESTER HOUSE 
Afop the Pocono Mts. 

tobyhanna’ PA.
TeL MT Pocono 4385 ar 4951

Scenic location, high elevatlon, 
modern rooms. Weekly rate 

$38-—42 each, including 3 vvell- 
planned meals per day. Movies 
Dancing, Swimming Shuffle- 

board Fishing Boating and Golf 
nearby. Catholic church within 

vvalking distance. Booklet.

PINE TREE COTTAGE 
Greenley, Penna.

Ideal piace for young and old. 
All year resorį. Excellent meals, 

home style cooking, baking. All 
recreations: stvimming, pool, sadd_ 

le horses on premises. Rates:
$38—45 weekly. Walk to 

Catholic church.
Phone: MUrdock 5-2311

EVA’S FARM 
Purling, N. Y. 
Cairo 9-9412

Open n°w. Honeymoon. Weekends 
mi. 3 meals. $7 day; $38 -44 wk;

Heat; German-American home 
cooking, pieš, bisquits. Church and 
town nearby. Bus ridės welcome.

Thruway exit 21. Booklet.
Hollis 8-1029

CAMP MARYCREST
VermontGrand Isle 

‘ VVherr Lake Uhainplaln Im LOveliest'
Give you r daughter a caniplng season which olms to develop 

Iht physically, culturally and spiritually in a complcte program 
of land and wafer sports specinl emphasis upon training in thc 
ari s and graccs of Christlan womanhood.

Rccreational activities include: Swimming. boating, arts and 
crafls. archcry. music, danclng, hikes, c am p fires, trips.

Chapel on grounds—Daily Mass.
Conductcd by thc Sislcrs of Mercy and espcricnccd. 

certified counsellors.
Mrason 1957—July 1 to Aagust 25 

Register for 2, 4. fl or 8 weeks 
For tno.neek prriod: $75—aM-IncIusIva fe* (Vermont giriai 

For two-week period: $100—*11 inclusive fee (Ont-oLSt*tr giria) 
For futher Information ivrite to:

Jflster Mary Joan, R. R. Mt. St. Mary 
Burlington, Vermont

Yorke toliau vyksta 
miesto tarpklubinės pirmeny
bės. Balandžio 26 abidvi Balti
jos komandos įtikinančiai nu
galėjo Brooklyno Civic 
ter prarasdamos tik po 
taško. Pirmoji komanda 
mėjo santykiu 5' j-’.., o

Cen- 
pusę 

lai- 
ant

roji net 7l2-,į. Pirmajai po 
tašką pelnė Rankis, Žirnis, Pa- 
miljens, Znotinš ir Tamužs, o 
AUik pusę taško. Antrajai per
gales iškovojo Staknys, Šukys, 
Trojanas- Tint, Purmalis, Pa- 
gasts ir Kuli, Ilves baigė lygio
mis.

291 W. North St.
Buffalo 1, N. Y.

CLUB ST. STEPHEN 
A DANCE FOR 

YOUNG ADULTS 
every Friday night 

throughout the year
— Music by —

Joe Monti & His Orchestra 
from 9 to 12:30

Savoy—Cha-Cha—Mambo 
Lindy

Merengue—Specialties
Adm. $1.00 414 E. 82nd St. 

Between. Ist & York Avė.
Continuous Music

DELL BOHS (-miss-) 
Free Consultation
By Appointment.

New Methods. Electrolysis. 
Personai Service only.
25 years experience. 

Removing unwanted hair 
permanently.

IN 7-6812 — 548 Lincoln PI. 
Brooklyn. N. Y.

COUNTRY BOARD

tVOMAN
wi!1 board girls (8-12 yra.) for 
summer, July and August, in 
Hobart, N. Y. (Catskill Mtns.). 

Can give references. Svvlmming, 
good food and care. $30. wk.;

$200 season. For Information call 
Mrs. Hayes, ILinois 8-7691

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 2 6916

•nuimntMlHiiitiiniiuiiiiuiuintniniuintnitiiniininiiiMti't 

REAL ESTATE
BitBuoiiiiiiiiani:iauaiiiiiiii*>iBiiiiiiuiti>nauan|HiiiiiiBu«uaiiB

_ __ t HEMPŠTĖD
Our Lady of Loretto Parish.

Colonial brick and frame, 6 rooms, 
3 large bedrooms, baths, gar- 

age, finished play room. Ideal 
neighborhood, walk to all schools, 

shopping and transporfation, many 
extras. $18,500. IVanhoe 9-2365

RESORTS
TWIN VTLLOWS 

BEACH LAKE. PA.
Phone 15
Only 5 minutes to lake and 
catholic church, daily Mass. 
Bathing, boating, hot and cold 
water in rooms, home cook
ing. Rates $36-$41. All sports. 

Eunice Billard Prop.

HOTELS

MAKSHBANK HOTEL
118 SO. TENNESSEE AVĖ. 

ATLANTIC CITY, N. J.
Į4 block to St. Nicholas Church. 
Rooms, Family Rooms. Reasonable 
Prices, Open All Year.

Atlantic City 5-0093.
ROSE Mc GUIGAN

RESTAURANTS

Ar jūs žinote, kad

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL 0R CHANGE 
CALL L0 3-7291

REAL ESTATE

■S

NEVV HYDE PARK VICTNITY
Notre Dame and SL Hedic Parishes 

Brick and shingle Colonial center 
hall, fireplace, 3 bedrooms, dining • 

room, breakfast room, attached 
garage, corner, convenient. $18.500.

Pioneer 6-0455

THE STEAMBOAT INN
8991 Steamboat Rd.

Great Neck, Long Island
• Patiekia skanius valgius ir 
gėrimus • Turi atitinkamą sa
lę visokiom pramogom • Di
delį gražų sodą piknikam.
Kainos yra tįsiem prieinamos
Galima kreiptis ir telefonu į

ALMA KASMOCIUTE, 
HUnter 2-9595

Būsit patenkinti, kad kreipėtės

H. W. FEMALE

MAID-LIVE IN.
Good Salary for unattached 
vvoman seeking permanent po- 
sition. Beautiful suburban home 

hour Grand Central. Friend 
ly family- Private room and 
bath, all appliance. Some out- 
side help, assist cooking. Gen
eral housework. European pre- 
fered. PE 8-1551.

H. W. MALĖ

\TRAS INDAM PLAUTI 
taip pat ir 
PORTERIS ' 

reikalingi pastoviam darbui visiem 
metam. Geras atlyginimas.

Kreiptis asmeniškai nuo 
10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

Vailey Streani Park. Inn.
130 West Merrick Rd. 
Vailey SĮream, L. I.

Balsam House on Friends Lake
Adirondack Mountains Chest«rtown, N. Y.

OUR TENTH SEASON
Beautiful scenary, private lake, excellent tahlc, 

free boats, ,all sports 
OPEN JUNE 15 'TO SEPT. 15

$50 Per Week Write for Booklet
City telephone: HIckory 6-8860- Te!.: Che«tertown 2357 

HERMAN and SUZANNE LUTZ. props.

HUNTINGTON STATION
St. Hughes Parish

2 story sringled tiouse, 2 family or 
could be converted to 2; 7 rms.

including enclosed sun porch, new 
modern kitehen, extra rm. for 
storage, full celar, convenient

schools, shopping, R. R. Excellent 
condition. Has to be seen to be 

apreciaĮed. Hamilton 1-1239
11 a. m. — 3 p. m. 

except Sundays.

KOSLYN HEIGHTS
St. Mary’s Parish

2 story cape cod, brick stone 
front, professionally landseaped 

on % aere, 3 bedrooms, 2 baths, 
alluminum combination. Washer, 
dryer dishvvasher, refrigerator. 

Chambers range. Jalousied porch, 
breezevvay 2 car attached garage 

$27.600. ROslyn 3-5198

IMMACULATE CONCEPTION 
PARISH

Astoria, L. I., N. Y. 8 room one 
family brick, 2 car garage, New

G. E. oil burner; Bus stop at 
door: walk to parochial school 

and church; convenient to shop
ping. Mušt be seen. Asking $15.500

AS 8-3294

SEA—ISLE CITY
Waterfront, lots with bulk- 

head, nice nighborhood 
$5,000.

Large 5 bedroom house, open 
porches, living room, dining 
room, kitehen and bath on 

main inland waterway, bulk- 
head, dock and 50 foot front- 

age on waterway 
$18-000 - į

Improved lots on Landis Avė. 
One block from beach, 

residential neighborhood 
$3,000

Good 4 apt. building for sum- 
mer rentals, one block from 

beach, fully furnished 
$20,000

VINCENT L. LAMANNA, 
REALTOR

133 44th St., Sea Isle City 
Sea Isle 3-6161 and 

Sea Isle 3-3165

IN BEAUTIFUL SYOSSET, L. I.
All brick split level, 3 bedrooms, 
2 baths. huge playroom anr gar
age. full basement, xvall to vvall 
carpeting. screens and storms, 

completely lanscaped and fenced.
VValk to school and shopping 

center. Mušt be seen. 
$20.500.

Call Walnut 1-4683

PORT VVASHINGTON
7 rooms. appliances, 2% baths, 

finished playroom, full basement 
fully treed and landseaped, 3 

years old. Asking $31.500. Month- 
ly payments $181. POrt VVashing

ton 7.5119

ST. ADIAVS PARISH 
VVHHston Park, L. L, N. Y.

New bungalovv, 5 rooms expansion 
attic, oil, hot water heat: fully 

insulated vvalls elose to transport- 
ation, shopping area, Catholic 
church and parochial school; 

reasonably priced.
HO 5-1220 
FI 7-5436

VVANTAGH
Custom colonial cape, vvalking 

distance to St. Francas De Chat, 
parochial school, large living 

room with log buming fireplaceę
L shaped kitehen, dining area 

coramic tile bath, huge expansion 
attic, semi-finished basement, de

tached oversized garage, aluminum 
storms, screens. blinds, fruit and 

shade trees. Principais only.
SlTnset 1-2242

REDWOOD
HOMES

East 2nd St. bet. Avės. X & Y
AGENT ON PREMISES

> SAT. AND SUN.
W»4 dayi eell S. J. 

GRIECO 
DE 9-8851

25-YEAR M0RTGAGES
20% D0WN

Near public and parochial schools, 
shopping center and excellent trans- 
portation.

LINCOLN H0MES
N. Magnolia St., Off VVashington 

Avė., Pearl River, N. Y.
Pearl River 5-8232 or
Gregory (N. J.) 2-0351 

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamack Rd., which 
becomes N. Pearl St., Pearl RiVter, 
to dead end. Turn left to Magnolia 
St. and right to Model Home.

Another Project of 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders for Over 25 Years.

FLUSHING
NEW 2 FAMILY HOUSES
Detached solid brick. Two 

large 6 room apts. 2-car gar
age, extra lavatory in level 
basement. 5 minutes to IRT 
and BMT. Murray St., near 
156th St. DI64271, after

5 P. M-

WADING RIVER SHORES.

Bungalow for sale- with beach 
rights. Also waterfront and 
inside lots. 800’ beach. Res- 
trietions. Mrs. Henninger.

WA 94201; RE 9-5569 (home)

LAKE MOHAVVK, L. I-

Channing 3 bedrooms year 
round home; near beach; liv
ing room with fireplace raised 

dining area, kitehen, bath, 
automatic heat; garage. 

$12,500
Summer rentals available.
Harriette Luster, Realtbr 

Sparte Theatre Centre, Rt. 15 
Sparta- N. J. Next Muilers 

Delicatessen. Phone:
L^ake Mohau’k 8405-3481

BOSELY HEIGHTS L. I.
(E. Park).

Compact 2 story, 2 bedrm. col. 
Spacious setting fine trees, 

shrubs, terrace, stone wall, fire
place, garage. Basement,ap_ 
pliances extras. Orig. owner 

$16.900
Near Parochial School and 
Cath. Church. RO 3-4724

ST. PATRUKS PARISH
Glen Cove, L. L

7 rooms. 4 bedrooms. 2 baths, all 
brick slate roof; attached garage. 
Plot 75x100. Worth $30.000. ask

ing $22.000. Mušt be seen.
Glen Cove 4-2156-J -

CURE OF ARS PARISH 
Merrick, L. I.

6 large rooms, llj baths. fireplace, 
garage; can be covereted inįo 2 

family. Three minutes to pa
rochial school and Cath. church.

Varant; Immediate possession 
$3000 cash necessary — price

$14,900. Mušt be seen.
FL 4^254

VVANTAGH, E. L
Puikus plytų ir akmens namas, 
3 miegamieji ’ranch”, įrengtas 

rūsys, 2 garažai, sklypas 100x125. 
Betarpiškai iš savininko perkant 
$22.990.00. Tik žingsnis iki kat. 

bažnyčios ir mokyklos. Tel.
SUnset 5-2832

VVESTBURY
(Nr. St- Brigid’s Parish) 

Cape Cod. Occupancy June Ist 
Low upkeep. See this 4 bedroom 
house. 9 years old. ‘ The biggest 
little house you have ever seen” 
Most of the interior wood panel- 

ed: loaded wiįh modern extras 
and Utilities. Inside and outside 
living and play. Bus ncarbjrto 
Parochial school and chunęji.

$17,250.
ED 3-3794 or ED 3-4347^

VVEST SAVGERTIES, N. ¥.
7 rm. year round home and C rm. 

summer bungalow on plot 495*128; 
bot h completely furnished: rčtrig- 

erators, eleetrie, gas and oil range:
venetian blinds, fruit trees, out- 

door barbcque. tool house.
$12,500 JAmaica 9-*2687

LAKE MOHAVVK. N.
Charming 3 bedrooms year rįund 

home: near beach; living rdbm 
with fireplace raised dining area. 

kitehen, bath. automate h««t;
garage. $12.500 *

Summer rentals availahlev 
Harrtette barter. Realtor 

Sparfe Tlieatre Center, RL-15
Sparta, N. J. Next Mulle$ 

Dencateiwn. Phone: ♦ 
Lake Mohawk 8406-3481
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PAVASARINIS

KONCERTAS
Programoje dalyvauja jaunieji menininkai:

SOPRANAS AUDRONE GAIGALAITE, Philadelphia

•MM

ratą ir aktyviai jame dalyva 
vo, ypač buvo atsidavęs vyčių

MODERNIgKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Br. oklyn, N. Y.

LOJALUMO PARADE New Yorke lietuviai tokiu tanku vaizdavo bolševiku prievartaujamą Lietuvą. 
Nu®tr. V. Matelio. ■

Operetės choro
Dariams pranešama, kad cho* 
ro repeticija ir susirinkimas į- 
vyksta gegužės 3 d. 8 v. v- Vi
si choristai kviečiami dalyvau-

rajone. Siūlymus siųsti Darbi-

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja C&m- 
hridge ir Bostono kolonijas .že-

Išnuomojami 5 kambariai su 
šilima prie parko, kampinis 
krautuvės kambarys tinka bet- 
kokiam bizniui. Mrs. M. Ado
mėnas, 69 Irving Avė., Brook- 
lyn, N. Y.

įvyks gegužės 12. B jryto 10 
vaL mišios šv. Petro par. baž- 
nyčioj. 4 v. po pietų iškilmin
gas posėdis lietuvių Piliečių 
D-jos salėje, 368 W. Broad-

So. Boston. Kalbės rašy
tojas laureatas Paulius Jurkus. 
Po to seks įdomi marinė pro
grama, kurią atliks solistai: 
Audronė Gaigalaitė iš Phila- 
delphijos ir Pranas Zarankaiš 
Detroito, pianistas Darius La
pinskas, baletininkė Dalilė 
Mockapetrytė ir aktorė Irena 
Nikolskytė. .

Po meninės programos seks 
užkandžiai ir šokiai

iš Ansonios, pamokslą sakys 
tėv. Gabrielė Jaskalas, C- P. 
iš Pittsburgho. Parapijos sve
tainėj svečiams pietūs 1—3 
vai., primieijanto pagerbimas

šaukiamas New Yorke gegužės 
18 d. Pranciškonų koplyčioje 
bus atlaikytos mišios 11 vai., 
o vakare 6 v. Liet. Piliečių 
klube bus pats susitikimas su 
menine programa.

organizacijai, įkardamas New 
Jersey kuopą bei jai pirminin
kaudamas, daug kartų centro 
valdyboj ėjo atsakingas parei
gas, o už vis labiau jis darba
vosi New Yorko ir New Jer
sey apskrityje- Nesvetimi jam 
buvo ir kiti lietuviški reikalai. 
Visad noriai ir paslaugiai dir
bo parapijai, Baltui- ypač vajų 
laikotarpiais. Už nuopelnus 
vyčiams jis buvo pakeltas į 
4-tą garbės laipsnį. Gegužės 
25 turėjo būti jo garbei ban
ketas Keamy, įN. J., deja, ne
gailestinga mirtis išplėšė jį 
anksčiau iš gyvųjų tarpo.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos balandžio 25. Laidotu-

Šv. Jurgio šventė
ir skautai kankiniai Bostono 
skautų buvo prisiminta balan 
džio 28 pamaldose šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Gegužės 
4 d. 4 vai. p. p. šv. Petro par 
pobažnytinėje salėje ši šventė 
bus minima iškilminga bendra 
sueiga. *

Išnuomojami 3 kambariai 
pavieniams vyrams prie BMT 
Jamaica linijos ir prie pario. 
Durys atskiros. Galima naud - 
tis vonia ir virtuve. 112 Jero- 
me St. Brooklyn 7, N. Y. Tel- 
Mldway 7-2858.

rūltą ataatanybia M pavogtam, tavo galite apataraurtl npo 
mlatadngą aMtlktag bei Ogua, karte apmokant h ngontaėa 
tllzMaz

GyvyMs apdraadtaMs — TRATKUDtS ms. CO, ■m'MK

Mirė
Adelė Rimkienė, 68 m., gyve
nusi 69 Evergreen Avė., Broo- 
klyne. Palaidota gegužės 2 iš 
Apreiškimo par. bažnyčios šv. 
Jono kapinėse. Liko vyras Jo
nas ir sūnus Jonas, Lietuvoje 
keturios seserys.

TeL STagg 2-5043 J
Matthew P. Ballasž

ves atliko kleb. kun. Jonas 
Šernas, dalyvaujant kunigams 
V. Karalevičiui, P. žemeikiui, 
M. Kemešiui, D. Pociui, tėv. 
B. Žvirbliui, O- P. Karstą lydė
jo vyčiai ir jų vainikai iš įvai
rių JAV kuopų bei daug žmo
nių. Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse North Arlington, N. 
J. Mišių už jo vėlę užprašyta 
apie 140.

Nuliūdę liko motina Marija, 
seserys Margarita Rozger, 
Adelė Calandra bei kiti gimi
naičiai.

šių eilučių autorius yra pa
prašytas New Yorko ir Ne-v 
Jersey vyčių apskričio vardu 
pareikšti liūdinčiai motinai, 
seserims ir jų šeimoms vytiš- 
ką užuojautą. F. Vaškas

Parduoda savo lietuviškus 
pašto ženklus, taip pat ir kitų 
tautų. Kreiptis: Petras Butkus, 
160 Maujer St.. Brooklyn, Apt.

WA1TKUS 
F UNEEAL HOME 

. 197 Wėbster Aveme

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

Stepono Dariaus postas gegu
žės 5 lietuvių piliečių klubo 
salėje rengia ilgamečio dar- 

Primicijas laikys gegužės 5 d. buotojo Mykolo Venio pager- 
10:30 vai. šv. Antano lietuvių bimą. Pagerbimo metu gauta- 
bažnyčioj Ansonia, Conn. sis pelnas skiriamas šv. Petrog-. ninaičiJ. Nuo pat jaunystės 

įsijungė į lietuviško gyvenimo

Išnuomojama vyrui gražus 
kambarys su atskiru įėjimu, 
78-17 90 Avė., Woodhaven?- 
Galima susitarti ir dėl pilno 
išlaikymo. Kreiptis telefonu 
MI 2-4151.

Išnuomojamas 1 asmeniui 
kambarys Richmond Kili apy
linkėj 100-17 87th Avė. Vie 
nas blokas nuo Jamaica lini
jos. Galima naudotis ir virtu
ve. Kreiptis: Tel. VI 9-3967-

Laidotuvių Direktorius 
8442 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parinray Statfon)

PIANISTE NIJOLE BOGUTAITE, Baltimore 
PIANISTAS DARIUS LAPINSKAS, Bostonas 
NAUJOS KŪRYBOS SKAITYS ŠIŲ METŲ* 
LAUREATAS PAULIUS JURKUS.

Dr. VL Vifiapnas 
dėkoja už pareikštas užuojau
tas jo motinos Agotos Vilia- 
mienės mirties proga. Pamal
dos ir egzekvijos už a. a. Ago
tą Viliamienę bus atlaikytos 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
gegužės 8 d. 9 v- ryto.

N. Y. ateitininku šventė 
bus gegužės 11, šeštadienį. 
Angelų Karalienės par. bažny
čioje 10 vaL bus mišios, vė
liau bendri pusryčiai, iškdnun- 

_ susirinkimas^ šventėje 
kviečiami dalyvauti visi N. Y. 
ateitininkai

F UN ERALS OMĄ 
25£ W. Broadiray ( 

South Boston, Maus.
JOSEPH BARACEVKjIUK į 

Laidotuvių Direktoriui 
TeL ANdrew 8-2590

MtAMŪMUtaMMMMMAMAAAMk

Jaunasis kunigas gimė 1929 
m rugpjūčio 17 d. Derby, Vincento Kamylos atminimui 
Conn., baigęs pradinę ir auks- šeima paaukojo šv- Petro baž-
tesnę mokyklas 1944 įstojo į nyčiai naują komu ninę, kurią?
pasionistų vienuoliją. Kunigys- klebonas perdavė seselių kop- 
tės mokslus mokėsi Scranto- lyčiai f 7.^ gatvė, 
ne, Baltimorėj ir Union City --------- -----------------------------------
pasionistų seminarijoj.

Iškilmingom primicijom rū- in the Pocono Mountains at 
pinasi kleb. kun. B. F. Gau- Tobyhanna, Pa. is planning a
ronskas, diakonu bus kun. P. gala season this year. With
Sabulis iš Waterburio, subdia- addition recreation facilities
konu — kun. Al. Zanavičius located on a very high elevat-

ion the scenic surroundings 
are among the most beautiful 
in the Pocono. The splendid 
reputation enjoyed by the 
management has been made 
possible by the escellent serv- 

gužės 3, penktadienį, 9 vaL Primieijanto tėvai Kasinskai ^e reasonable rates an i 
ryte šv. Mykolo vienuolyno gyvena 131 No. Main St-, An- the many sporting artivities, 
bažnyčioj Union City. N- J. sonia, Conn. delicious food, dandng,

1 svvimming, shuffle board, firii-
ing, boating and golf.

Gegužės 11, šeštadienį, (rei- 
ka’ti esant ir sekmadienį), fo
tografas portretistas Vytautas 
Maželis, nusigabenęs pilną stu
dijinį apšvietimą, fotografuos 
Patersone. Norintieji pasidary- i,or ret,r^d ladl<?
ti gerų (nebrangiai!) indivi- Your f(XM1 comfo-t our 
dualių- vaikučių bei Šeimos first conrideration.

Reasonable rates. Owned and

(BIELIAUSKAS) 
FŪNEBALHOME 

M. P. BALLAS—Direktortm 
ALB. BALTRCNAS-BALTON 

Rrikalu VedSjas 
669 Gnuri Street 
Brootdyu, N. Y. 

NOTARY PUBLIC
Nijolė Bogutaitė,

jauna pianistė iš Baltim> 
rėš, skambins Ateities koncer
to gegužės 11 d., Apreiškimo

sovietišką tanką, kinis patra u
kė fotografių korespondentų 
ir žiūrovų dėmesį.' šį lanką 
pagamino būrelis vyrų, kuriem 
priklauso visų lietuvių nuo
širdi padėka: dafl. J. Juodis, P. 
Petraitis, inž. A- Sabalis, E. 
Lųikis, inž. J. Ulėnas, Vyt. Al
ksninis. V. Mikalauskas, Alb. 
Orlekis, p. Januškis, Z. Zub
rys, J. Stungurys, J. Sodaitis, 
D. Gudelis. ,

Šiam tankui pagaminti au
kojo Altas — 110 doL ir p. 
Kubilienė 10 doL .
^^Ypati^a^padėki^ priklauso 
Brooklyno Piliečių Klubui ir 
jo vedėjui V. Mikalauskui už 
leidimą naudotis apatine klubo 
sale, kurioje visą savaitę vyko 
tanko gamyba. Romas Kezys,

Loj- parado org. komiteto

Per pačias Velykas lietu
vius vyčius sukrėtė liūdna ži
nia, ypač skaudžiai palietusi 
New Yorko ir New Jersey ap- 
skričius. Tai žinia, kad Jersey 
City širdies smūgio ištiktas 
mirė veiklus ir vyčių organi
zacijos vienas pagrindinių 
ramsčių Karolis Basoh-Basana- 
vičius.

Velionis dar iš vakaro buvo 
sveikas, naktį dalyvavo vidur
nakčio pamaldose šv. Onos 
lietuvių bažnyčioje, ėjo šv. ko
munijos. Velykų popiety pasi
juto nekaip, greitoji pagalba 
mėgino nugabenti ligoninėn, 
bet apie 4 vai. popiet Basana
vičius jau buvo atsisveikinęs 
su šiuo pasamiu.

-r Bostono moksleiviai 
ateitininkai

gegužės 3 išvykstu savaitgalio 
uždaroms rekolekcijoms pas 
vienuolius karmelitus Hamil- 
ton, Mass.

Stasys ir Marcelė Stakeliūnai 
balandžio 27 d. atšventė 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Ta proga balandžio 
27 d. buvo atlaikytos šv. mi
šios šv- Petro bažnyčioje ir 
suteiktas palaiminimas-

Pamaldos vakarais
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
visą gegužės mėnesį vakarais 
7:30 vai. vyksta gegužinės pa
maldos. Sekmadieniais šios pa
maldos laikomos 2:30 vaL po 
pietų.

. Jis gimė 19C6 Jersey Ci
ty iš tėvų Jono ir Marijos Bu- 
sinkaitės - Basanavičių, neper- 
toliausių dr. J. Basanavičiaus

parapijos salėje, Brooklyn, « .. ..
N. Y., Palg-en’o, Liszt’o. Mo- suaugusių
zarto, Shoain’o, Sehumann’o Sctaai butas kur nors garams 
ir kt veikalus.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui


