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We'll CaU

Maždaug 150 mylių nuo N- Y., gražiuose CatskilI kalnuo
se atsidarė nauja lietuviška vasarvietė.

FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkas

VAULTS LOCATED 1N 
SAVINGS BANK BUILDING

260 Utica Avenue 
Brooklyn, New York

EAST NEW YORK 
EUR STORAGE, Ine.

• Kolumbijoje studentai 
sukėlė streikus, kai buvo su
imtas opozicijos vadas ir bu
vęs kandidatas į prezidentus. 
Vyriausybė atsakė | streikus 
kariuomenės renki j so-

GARANTUOTAI TAISOMA 
o TELEVIZIJA
• AM - RAMO
• AUTO RAMO

lapkričio mėn., tuoj po paleidi
mo, kardinolas vėl sakė pa
mokslą Varšuvos katedroje. 
Jis pasmerkė Lenkijos parla
mento priimtą įstatymą, ku
riuo buvo legalizuoti abortai;

1949 jis buvo Liublino vys
kupas* Tais metais jis buvo 
pakeltas į arkivyskupus. Jis 
tapo kardinolo Hlondo vieti
ninku, Lenkijos primų, turėda- 
mąs dar tik 48metus.

Sunkūs tada buvo Lenkijai" 
laikai. Konkordatą jau seniai 
komunistinė valdžia buvo su
laužius. Bažnyčios turtai jau 
buvo nusavinti. Iš vyskupų ir 
kunigų įtakos nebuvo dar nu
savintos žmonių širdys. Dėl šio 
turto kovoti Vatikanas ir pa
sirinko Wyszynskį.

Pamatė komunistai, kad iš 
Wyszynskio nebus jiem nau 
dos. Tada susitarimo metodą 
pakeitė smurtu.

Jo viršūnę pasiekė 1953: ~ 
uždarė vienuolynus ir kunigų 
o—ainirijas. 1953 rugsėjyje 
sufabrikavo bylą Kielce vysku
pui Kaczmarekui- Kaltinimas 
skambėjo, kaip ir visi sovieti
niai kaltinimai — šnipinėji
mas, devizų _ spekuliacija, po- 
"grindinė veikla. žinoma, tuo--

VESTUVIŲ, albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x 6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 doįi abu tik 85 doį), PORTRETAI, VA1- 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekamigreit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

nepriklausomos Lenkijos lai
kais. 1945 jis buvo sovietų 
suimtas. Paleistas buvo tada, 
kai pasižadėjo sovietam tar
nauti su kūnu ir dūšia. Jis bu
vo pastatytas “Pax” priekyje 
ir pavadintas “pažangiųjų ka
taliku” vadu- Jo rankose atsi
dūrė uždarytos ir pagrobtos 
katalikų leidyklos ir laikraš
čiai. Krokuvos katalikų laik
raštis “Tygodnik Powszech- 
ny”bu ve. 195iuždaxytas,jo 
redaktorius Turovyicz įkištas į 
kalėjimą, o po trijų mėnesių 
laikraštis buvo išleistas vėl- 
bet jau Piaseckio rankose 
kaip “Pax” organas. Piaseckis 
ir užsieniuose suvedžiojo kata
likus, dėdamasis esąs tikrasis 
katalikų atstovas.

Su tokia komunistų veikla 
susidūrė Wysfcynskis mėginda
mas ieškoti bendradarbiavimo-

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

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

nos, kurie ją paliko, ir nori nuolat keičiasi kaip didžiulėje 
liktis Lenkijoje. Nors teismas vonioje... Netrukus nuleistas 
priteisė motinai, bet globėja vanduo vėl prisipildė ir pra- 
pareiškė, kad mergaitė dabar dėjo ištekėti upeliu- Vienoje 
išvykusi į kaimą pasilsėti. vietoje upelis praplėstas, ir į- 

taisyta maudykla mažiesiem.
taudę vengrus jau Sibire .«j rytus nuo ežero yra gra-
Sovietų kariai, kurie pernai S, sausa, vaismedžiais apaugu- 

šaudė vengrus- daugumas esą si aukštuma, kuri numatyta 
išsiųsti į Sibirą į koncentraci- stovyklos centru. Ten jau yra
jos darbus. Bet ne tam, kad salės ir virtuvės pastatas, kur
juos nubaustų, o tik, kad jie bus ir koplyčia. Jau įvesta
negalėtų kitiem pasakoti, ką elektra, ir kieme išgręžtas 100
matę. ~ pėdų gilumo šulinys, kuris

teiks vandens visai stovyklai
“Netoliese bus statomi na

meliai stovyklautojam...
“Stovyklaviete galės naudo

tis įvairios organizacijos, kaip 
ateitininkai- skautai, vyčiai ir 
kt„ kurie rengia savo narių 

stinę. Dabartinis paridentas mišrias stovyklas — mišriom 
1953 atėjo į valdžią kariuo- stovyklom pritaikytas ir pasta- 
menės sukilimo dėka. tų išdėstymas... YouPbone

• OMefc spalvų Ąr pavyzėtn* pasirinkimo. . 2
• Gci»us:as rūšys. idnanjos kainos.

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai jvė» tintas*
? / SAMUEL «BCKENSTt:iX, IX< .

TRYS nrpELSS KRAUTUVES 
lt* Orchard St. fS5 Oreteard St. tsė Orchard SU N. Y. <*.

GRanu-rcy 5-15*5
Č’.<«ed Satnrday. open Sunday 9 A. M. to S P. M. 

Privažiavimas: S Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo dia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

prie jo tik labiau pririšo.
Pamoksle kardinolo tarti žo

džiai: mes laimėjome. -. ne
buvo tuščias pasigyrimas...

Gomulka tai matė ir žinojo,

Didelis namas, jaukūs kambariai, lietuviška virtuvė, 
prieinamos kainos. Zuvavimas, tenisas, ping-pong, cro< 
ųuet'as, kiti žaidimai. Arti Perch Lake ir kitų ežerų. 
Nuosavas kalnų upelis ir miškas, bendrai daug medžių ir 
erdvės. Tik lį mylios nuo Andes miestelio.

SuZono pradžia 15 birželio
Svečiai priimami savaitgaliams nuo gegužės 25 d., pra

nešant bent 2 dienas anksčiau. Papigintos kainos iki bir
želio 15 d. ir nuo rugsėjo 15 d.

Yra “Cottage” su vonia, salionu, virtuve Ir 2 miega
maisiais- Galima išnuomoti visam sezonui.

Užsakymus priimama iš anksto, rašant;

Wyszinski atvyko ' | Romą. fr J
Dalyvaus ' popiežiaus iš- 
kūrnese. Jis bus vienas iš tų

ir vyskupų, tote S,®£SS. 
atstovauja “tylinčiajai bažny- .
čiai” Į jį bus atkreiptos akys 
ne tik Romoje. Atkreipiame 
akis ir mes į kai kuriuos jo 
veiklos momentus, kurie rodo 
jo santykių su komunistine 
valdžia taktiką ir raidą.

BURGLAR, F1RE AND 

MOTH - PROOF 

all messengers bonded 
Pick-up and delivery Service 

we have no agents 
or branches

Komunistai rado tam reika-

BANGA TELEVISION SERVICE
340 Ridgewood Ava., Brooklyn 0, N. Y. 

Tai.: APpfogate 74349

Su didele nuolaida parduodami
VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT“ aparatai- bei 

vietiniai HI-FI fonografai ir stiprintuvai.

Tai buvo 1951 ko-

širdis

TEN BUS LIETUVIŠKOS DVASIOS SALA
SPAUDA

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

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

« Lietuvių Amerikos PiliečiųKlubas |

:«

MFAKA.

jų rinkimų-

Tik Gomulkai atėjus į val
džią. kardinolas ' Wyszynskis 
buvo paleistas į laisvę. Pernai,

:«

valandų buvo pats Wyszyns- 
kis suimtas.

Trejų metę praktika paro
dė, kad su Maskvos komunis
tais jokis bendradarbiavimas 
neįmanomas. Jis veda arba į 
kapituliaciją komunizmui arba 
į pasipriešinimą ir kalėjimą.

komunistinė val- 
išgauti per Wy-

Anglijos mažajai nrinccsęi An. 
n»l Bulganinas padovanojo Mg 
resiškr m«*4ka, kuri moka 
suptis, nesilaikydama pirma- 
galinėm kojom. Tai reiškia: 
Kali nuKriebti užsižiopsojusius 
jos "trikmis”, kaip Ir Krem-

jungus ištikimybę katalikybės 
principams ir mokėjimą derin
tis prie aplinkybių aukojant 
neesminius reikalus, kad būtų 
išgelbėti esminiai.

VVyszynskis buvo lenkų ger
biamas ir mylimas. Jame len
kai matė patriotą, kuris išti
sus metus nuo vokiečių turėjo, 
kaip sakoma, pogrindy gyven
tu Matė jame ir darbininkų 
reikalų gynėją- kuriam socia
linis klausimas visada buvo 
gyvas. Jis buvo įsteigęs ir pir
mą Lenkijoje katalikų darbi
ninkų aukštąją mokyklą.

Wyszynskiui teko būti arki
vyskupu tame pačiame Liubli
ne, kuriame susidarė ir pir
moji komunistinė Lenkijos 
valdžia, Maskvos įsodinta. Su 
ja mėgino Wyszynskis rasti 
susipratimą. Jo kelerių .metų 
veikimas rodo, kaip fam se
kėsi to susipratimo pasisemti-

Lenkijos teismas šeštadienį 
paskelbė sprendimą ir dukterį 
Olgą, 13 metų, pripažino mo
tinai Bozyk, kuri į Varšuvą 
nuvyko dukters atgauti iš 
Rochesterio. Kelių mėnesių 
mergaitė buvo palikta pas glo
bėją, kai motina buvo suimta 
ir tėvas su sūnum pasišalino 
ir atsidūrė karo pabaigoje 
Vokietijoje. Globėja nenorėjo 
mergaitės grąžinti ir gąsdino 
motiną komunistiniais agen
tais, o mergaitę primokė atsi
sakyti nuo grįžimo pas tėvus. 
Teisme mergaitė ir pareiškė, _______ ______ _______ t
kad ji nekenčia tėvo ir moti- §aitininės kilmės. Jo vanduo 
nos, kurie ją paliko, ir nori 
liktis Lenkijoje. Nors teismas 
priteisė motinai, bet globėja 
pareiškė, kad mergaitė dabar 
išvykusi į kaimą pasilsėti.

jau prisipažinimai su kaltini- 
nimais prieš Vatikaną, ir pus
trečių metų kalėjimas. Tais 
pat metais spalio 22 panašiai 
ir Varšuvos vyskupas buvo 
nuteistas 12 metų.

Toliau nebegalėjo VVyszyns- 
kis laukti. Pora dienų po pas
tarojo teismo jis pasiuntė Bie-

To susipratimo dabar pasiek- 
ta. Ir kardinolas dabar gali 
vykti į Romą. Ten galės atsi
imti ir skrybėlę.... .

Tačiau kardinolas gerai ži
no, kad

susipratimas su kom. val
džia nėra amžinas. Jis tiek te- 
pastovus, kiek Lenkijos val
džia bus nepriklausoma nuo 
Maskvos komunizmo.

Susitarė, kad kunigai pripa
žins valdžią ir religinių jaus
mų nepanaudos prieš valdžią. 
Už tai komunistinė valdžia pa
sižadėjo gerbti religijos laisvę, 
duoti laisvę religinei spaudai, 
nekliudyti popiežiaus valdžiai 
Lenkijos bažnyčios viduje. Tie 
principai buvo įtraukti net į 
1952 konstituciją

Bet Lenkijos valdžia nebuvo 
tik Lenkijos. Jai diktavo Mas
kva, kuriai visos sutartys tiek 
geros, kiek jos yra jai naudin
gos. Netrukus komunistinė 
valdžia ėmė susitarimą aiškin
ti taip, kaip jai patinka. Tas 
susitarimas turėjo tarnauti 

- kovai prieš bažnyčią. Komu
nistai tam reikalui ėmėsi spro
gdinti bažnyčią iš vidaus.

Jie sukūrė "patriotų kunigų 
sąjungą“ ir “pažangiųjų kata
likų sąjūdį Pax". Pastarieji 
turėję bendradarbiauti su ko
munistais ir siekti Lenkijos 
“tautinės bažnyčtos" sukūri
mo. Tai turėjo reikšti pastan
gas atsiskirti nuo Romos, nuo

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml-

KAI*AUSK.> asmeniškai, ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitj

•?a*X,S -. <*®rT*Mnjn*<as Tačiau naujasis kardinolas ne- Chicaga.
Wyszynsicis susitarė su komu- ................   .... . _ . & - _ . . .
nistine valdžia. siprase islcidziamas į Romą j “Stovyklavietė nupirkta išvestą vieškelį (kaštavo apie

prieš metus. Pati žemė kašta
vo $20,000. į statybą įdėta jau 
apie $15,000. Organizatorius 
slegia didelės skolos. Surink
tos aukos, apie $20,000 pamo
kėjo žemės kainą. Visa kita 
dar laukia geradarių, ypač tų, 
kuriem rūpi lietuvybės palai
kymas jaunojoje kartoje.

. Komunistai norėjo įkinkyti 
į savo vežimą patį arkiv. Wy- 
szynskį__ Pasikalbėjęs su
prezidentu ir partijos sekreto
rium Bierutu, W. buvo išleis
tas i Romą, 
vo mėn.

Lenkijos 
džia norėjo 
szynskį iš Vatikano, kad Vati
kanas pripažint^ •* Vokietijos 
priskirtas vyskupijas prie Len
kijos.

Ten Vatikanas teskyrė tik 
administratorius, tuo pačiu 
nesankcionuodamas Oderio — 
Neissės linijos. Po Wyszynskio 
pranešimo Romai apie padėt: 
Lenkijoje, komunistų noras 
nebuvo patenkintas. Wyszyns- 
kis grįžo tuščiom rankom. Tik 
kitais metais pats Wyszynskis 
buvo pakeltas į kardinolus, roito- netoli nuo 112 kelio į

Lietuvių Dienose balandžio 
nr. P. Natas informuoja apie 
darbus jaunimo būsimoje sto
vykloje, kurią nupirko ir orga
nizuoja ALRK Federacija.

“Tai yra 22f?,6 akrų ūkis 60 
mylių į pietvakarius nuo Det-

Dukterį pripažino 
motinai

paleidimo iš kalėjimų- Bet jis 
taip pat ragino, tikinčuosius 
atsižvelgti į naujas. sąlygas ir 
laikytis ramiai.

Žmonių spūstis, ašaros, grū
dimasis bučiuoti kardinolo žie
dą ir pagaliau visų nuotaikos 
išsiveržimas bendru religiniu, 
patriotiniu himnu— buvo kar
dinolui ženklas, kad 

kalėjimas žmonių

“Per metus laiko senųjų 
ganyklų vaizdas smarkiai pasi
keitė- Kai pro Manchesterį, 
Mich., važiuodamas E. Main 
St. į vakarus po 4 mylių į va
karus vadinamu Austin Rd- iš 
jo pasuki pietuosna į naujai

“Atvykusiem yra įrengta 
aikštė' automobiliam, kurių 
tilps keli šimtai.

“Į pietvakarius nuo ežero 
yra didžiulis “Žaliakalnis”, ku
riame galės piki&kKuti detroi- 
tieciai.

“Detroitiečiai prie techniško 
’ stovyklos įrengimo daugiausia
‘ ir prisideda. Keli detroitiečiai

inžinieriai be jokio atlyginimo
• rengė planus, vadovauja sta

tybai. Vienas jaunas aeronau
tikas magistras iš Pittsburgho 
net visas savo vasaros atosto- 
ga (virš 2 mėnesių) paaukojo 
stovyklos ląbui, prižiūrėdamas 
ežero nusausinimą ir statybas. 
Nemaža detroitiečių savaitga
liais nuvykę genėja medžius, 
gražina vaizdus.

v "Dar keistas metų, dar ke
liasdešimt tūkstančių aukų, 
dar lietuviško pasiaukojimo, 
ir Amerikos lietuviškasis jau- 5C; 
nimas galės džiaugtis dar vie- M 
na didele lietuvybės stiprini- ?C; 
mo ir lietuviškos dvasios ugdy- 5C; 
mo sala“- MK

$1,400), palingavęs per porą 
kainiūkščių, atsiduri prieš ne
mažą slėnį, kurio viduryje ty
vuliuoja 10-ties akrų ežerėlis. 
Beveik iš visų pusių aukštos 
kalvos. Vienos plikos, kitos 
apaugusios medžiais. Tikra 
Dzūkija, tik pušelių trūksta; 
vietoj jų auga kadugiai.

‘‘Ežerėlis — tikra stovyklos 
palaima — yra beveik centre 
viso ūkio. Ta “palaima” drau
ge buvo ir didžiausia mįslė: 
staigiai krintantys krantai- ap
augę nendrėm, dumblas, pri
žėlęs nendrių, neleido į jį nė 
kojos įkeltu 0 ką jau kalbėti 
apie naudojimąsi maudynėm.

“Praėjusią vasarą 3 savaites 
dieną ir naktį veikė pastaty
tas siurblys, ištraukdamas per 
parą pustrečio milijono galio
nų vandens, ir ežero vandens 
lygis buvo nuleistas 7 pėdas 
(viso ežerėlis siekia iki 30 pė
dų gylio). Su žemesne iš trijų 
pusių nuvalyti krantai ir būsi
mų maudynių plotai išpilti 
smėliu.

“Ežerėlio vanduo skaidrus,

Komunistai šiaurės 
Korėjoje stiprinasi

Tuo yra susirūpinę Ameri
kos karinės įstaigos. Nors pa
gal 1953 paliaubų sutartį di
dinti ginklavimo kiekį drau
džiama, bet komunistai to ne
paiso.

o Italijoje socialistai, vado
vaujami Saragato, pasitraukė 
iš koalicijos ir reikalauja nau- S

:«
:c:

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 
tinių) susirinkimams leidžia naudotis pa talpomis ne- 
mokamai.

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- 
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.



DARBININKAS Published Seml-Weekly except holl* 
day weeks, when Issued weekly

THE WORKER (Title Copyright) By FRANCISCAN FATHER8 
Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the Ac» 
ot March 3, 1879, originally entered as

September
SUBSCRIPTION RATES

Domestlc yeariy  $6.00
Brooklyn, N. Y.  $6.50
Half year  $3.50
Foreign--------------------------------- $6.50

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

•econd class matter at Boston, Mass 
1f 1915.

PRENUMERATOJ KAINA

Amerikoje metame  $6.00 
Brooklyn, N. Y.  $6.50
Pusei metų ■ $3.50
Užsienyje ------------------------------ $6.50

Ginčai dėl Bostono mergaitės
Floridos saulėje ir žalioje 

pievelėje klūpi linksma mer
gytė Hildy McCoy, kaip mes 
ją regime gretimoje nuotrau
koje. šešiametė mergaitė, be 
abejo, nenuvokia esmės to gin
čo, kuris apie ją sukasi tiek 
pat laiko, kiek jai yra amžiaus. 
Jos motina Majorie McCoy 
Doherty jau šešti metai rūpi
nasi dukterį atgauti, bet teis
mo procedūra kliūva, laikas 
bėga, o mergaitė bręsta tokio
mis sąlygomis, kurios ją gali 
padaryti motinai visiškai sve
timą. Kas čia kaltas?

Ellis su savo žmona.

Atsitiko taip, kad Majorie 
McCoy, susilaukusi mergaitės, 
sutiko, kad ją įsidukrintų Mel- 
vin B.
Motina ir įtėviai gyveno Bosto
ne, kur įstatymai reikalauja 
kad įtėviai ir jų prisiimamas 
auginti vaikas būtų to paties 
tikėjimo. Motina buvo katali
kė, o Ellis pasirodė esą žydai. 
Majorie McCoy sakosi tai su
žinojus, tiktai pasirašiusi adop
tacijos raštą- Ji tada užvedė 
bylą dukterį atgauti. Gal būt- 
prabilo ir įgimta vaiko meilė, 
bet prašneko ir teismas: ar 
mergaitė teisėtai įdukrinta ? 
Kadangi Massachusetts įstaty
mai šiuo atveju yra motinos 
pusėje, tai Ellis mergaitę nu
sigabeno Floridon.

Byla įgyja ir tarpkonfesinį 
charakterį. Apie tai prieš ke
lias dienas užsiminė Bostono 
arkivyskupas Richard J. Cū- 
shing, stojęs ginti motinos tei
sės ir Massachusetts įstatymų. 
Jisai nurodė, kad yra priekaiš
taujama katalikam, jog jie su 
šia byla sieja neapykantą žy
dam ir kad Bažnyčia veikianti 
motiną. Arkivyskupas pastebė
jo, kad Bažnyčia negali savo 
mokslu neveikti tikinčiųjų, 
nes tokia jos paskirtis. Tačiau 
tai nieko bendro neturi su 
neapykanta kitam tikėjimui. 
Massachusetts įstatymas, tvar
kąs adoptacijos reikalus, tam 
ir yra, kad apsaugotų kiekvie
ną tikėjimą, ar jis būtų katali
kų, ar žydų. Šiuo atveju įsta
tymas yra katalikės motinos 
pusėje ir, kas to nepaiso, laužo 
Massachusetts įstatymus. Arki
vyskupas pabrėžė, kad jisai 
gina ne tiktai natūralią moti
nos teisę į savo vaiką, bet ir 
teisę, išplaukiančią iš Massa
chusetts valstybės išleisto įsta
tymo. Daryti iš to katalikų ir 
žydų ginčą yra nukrypti nuo 
tiesos ir teisės. -

Massachusetts gub. Foster 
Furcolo pareikalavo, kad Mel- 
vin B. Ellis su žmona būtų at
gabenti į teismą naujai bylai: 
kaltinimui už mergaitės pa
grobimą. Tuo tarpu Floridos 
gub. LeRoy Collins paskyrė 
gegužės 23 svarstyti, ar toks 
Massachusetts gubernatoriaus 
reikalavimas yra pagrįstas. 
Tuo būdu vadinamoji “Ellis 
byla” pasidaro jau ir tarpvals
tybinė-

Pagrindinis nukrypimas šio
je byloje vis dėlto yra morali
nis. Panašios bylos dažniausiai 
prasideda iš to, kad vaikai 
prasideda nebe šeimoje- JAV 
kasmet apie 176,000 mergaičių 
susilaukia kūdikių, iš kurių 
20.000 patenka į “juodąją rin
ką” — parduodami Įtėviam, 
kurių paskui nė pati motina 
jau nebesuseka. Tuo būdu su 
vienu moraliniu nusikaltimu 
siejasi kitas, o nukenčia tasai 
nekaltas kūdikis, kuris turi 
augti be tikro šeimos židinio, 
be tėvų ir dažnai be dorinių 
atramų būsimam savo gyveni
mui.

leng-

van- 
vieto-

darbininkas
■ I i i n ■ m

New Yorkas dar tebesvarsto
Vandens floridayimas vaikij dantims apsaugoti (2)

New Yorkas, milžiniškas 
JAV miestas, vienaip ar kitaip 
tą klausimą išsprendęs, turėtų 
ir “milžiniškos įtakos (trem- 
endous influence) visiem, ku
rie laukia kurių nors aiškių 
direktyvų” — pasakė dr- Spa- 
akas- pradėdamas tuo klausi
mu diskusijas miesto valdybos 
namuose kovo pradžioje. Dis
kusijose (panel discussion) da
lyvavo arti 20 atsakingų mies
to pareigūnų, gydytojų ir svei
katos prižiūrėtojų. Be to, tas 
klausimas jau kelinti metai di
skutuojamas- Iš paskutinio po
sėdžio Darbininko redakcijai 
stenografuotus užrašus patie
kė Petronėlė Šimkus, Maspeth, 
N. Y. Jai dėkodami suminėsi
me čia tik tuos argumentus, 
kuriuos patiekė Arthuras For
das, New Yorko vandens 
temos komisaras, esąs tose 
reigose jau treti metai.

“Kai prieš trejus metus 
rėmiau pareigas vandens
rūpinimo departamente, galvo
jau, kad fluoridacija yra tik
rai geras dalykas. Dabar, kai 
esu tiek daug laiko paskyręs 
šiai problemai, įsitikinau, kad 
ne tiktai nėra įrodytas saugu
mas šios priemonės, bet yra 
dar priešingai. Man visai pa
aiškėjo- jog net tai, kas ir ga

ARTHl'R FORD, New Yorko 
vandens tiekimo 
rodo, 
teikia žmonėm ir
jo gerti.

virš Įninkąs 
kad jis toki vandeni 

pats nebijo

sis-
pa-

pe-
ap-

HILALY McCOY, 6 metu, dėl 
kurios eina ginr'as arp katali
kės motinos (Bostone) ir j'4 
išvecusių j Florida jos įduk
rintoji! Ellis, žydų tikėjimo.

yra didžiai 
exaggerated). 
kad fluorida-

miją laimėjusio. Prieš pasisa
ko dr. Jonathan Forman ' (jis 
buvo New Yorke posėdyje), 
redaktorius Ohio State Medi
cal Journal, kurį remia 300 
gydytojų grupė. Amerikos me
dikai (American Medical Ass- 
ociation) savo atstovų posėdy
je 1956 lapkričio 9 priėmė re
zoliuciją: “Komitetas jaučia, 
kad yra būtinas reikalas iš pa
grindų persvarstyti vandens 
fluorinimo problemą. Klausi
mas yra perduodamas genera
linei maisto ir mitybos tary
bai. Jų tyrinėjimai bus pateik
ti 1957 metų pabaigoje”.

Prieš fluoridaciją taip pat 
pasisako: The St. Joseph 
County Medical Society, The 
Texas Medical Association, 
The Douglas County Associat
ion in 
County 
chigan 
padarė

“Jei tokie medicinos 
tetai tebekelia balsą 
fluoridacijos naudą, tai 
asmenim geriau suabejoti ir 
palaukti, negu skubiai priim-

lėtų būti gero, 
perdėta (grossly 
Jis dar nurodė, 
cijos šalininkų išleista brošiū
ra “Fluoraditation as a Pub
lic Health Measure” pristato 
tą reikalą, kaip geriausiai iš
tirtą medicinos istorijoje. Tai 
esanti “fluoridininkų mokslinė 
biblija”. Tuo tarpu pats klau
simas kelia didelių abejonių, 
nes nėra praktiškai ir pakan
kamai išbandytas. Tai dar tik
tai hipotezė.

Arthuras Fordas toliau pažy
mėjo, kad palieka medikam 
tuo klausimu pasisakyti, nes 
tai ne jo specialybė, ir kad jis 
įvertina visų nuoširdų norą 
rūpintis tautos sveikata, bet 
nori būti ir pats aiškiai ir nuo
širdžiai suprastas. Jo pareigos 
ir sąžinė verčia jį sakyti tiesą, 
nes yra 
teikti 
Dėlto, 
šinosi 
prašo 
dėl?

pasižadėjęs miestui 
sveiką ir gryną vandeni, 
jei prieš metus tik prie- 
fluoridacijai, tai dabar 
ją-visiškai atmesti. Ko-

NEW YORKO VANDENS 
KOMISARO ARGUMENTAI

1. Mes svarstome nepapras
tai rimtą klausimą- Vandens 
aprūpinimo departamentas 
gauna krūvas laiškų jį spręsti. 
Jie ateina kone iš viso pasau
lio. apie 9000 
kyklų. Juose 
fluoridacijos- 
organizuota
ateina laiškų ir prieš fluorida- 
ciją. Vienas yra Nobelio pre-

ryšulių iš mo- 
reikalaujama 

Vadinasi, yra 
akcija. Tačiau

Oregon, The Wayne 
Medical Society ir Mi- 
ir k. Iš to A. 

tokią išvadą:
Fordas

autori- 
prieš

visiem

2. Fluor įduoto vandens veik
mė nėra dar išbandyta ilgesnį 
laiką visiems žmonėm ir visais 
.atvejais.

Lig šiol atlikti bandymai 
nėra pakankami; jie neapima 
visų pasėkų, o dėmesį kreipia 
tik į vaikų dantis- Amerikos 
dantistai (The American Den- 
tal Association) yra pareiškę, 
kad nėra dar pozityvaus Įro
dymo, kad fluoridacija tikrai 
sulaiko dantų gedimą. Rimtes
ni bandymai atliekami Pasaic, 
N. J-, su 601 motina ir, 405 
vaikais. Rezultatų reikia dar 
palaukti. Bet kas svarbiausia, 
kad užmiršta, jog toks van
duo teikiamas visiems gyven
tojams. iš kurių dalis gali bū
ti labai skaudžiai paliesta, o 
kokie 7 aštundaliais neturės 
jokios naudos. Kam tada to
kia rizika?

3. Vandens aprūpinimo sis
tema negali užtikrinti, kad ge
riamajame vandenyje fluorido 
kiekis bus vienodas (viena mi
lijoninė dalis,).

Vandens kanalai čia parei
kalautų milžiniškų naujų Įren
gimų. Dėl to galima užtikrin
ti, kad fluorido kiekis tikrai 
bus nevienodas. New Jersey 
laboratorijos, tyrinėjusios Phi- 
ladelphijos vandenį, rado, kad 
fluorido kiekis svyruoja tarp

0.89 ir vienos milijoninės da
lies. Tą milijoninę dalelę 
va nustatyti pradžioje, 
ji nesukontroliuojama 
dens tekėjime: Fluorido
mis daugiau susikoncentruoja 
dėl aprūdijusių vandens vamz
džių, vandens panaudojimo 
gaisram ir laistymui, garavi
mo ir kitų priežasčių. Niekas 
negali užtikrinti, koks fluori
do kiekis pateks vartotojui, 
kuriam gali pridaryti didelės 
žalos. Reikia turėti dar galvo
je, kad New Yorke. vandens 
kanalai turi 5000 mylių, o 
vandens šuliniai kai kur yra 
100 metų senumo. Kas remia 
fluoridacija, “neturi suprati
mo apie tai ir negali pramaty
ti rezultatų”.

“Jeigu ai kitaip liudyčiau, 
aš žmones prigaudinėčiau"

— pareiškė A. Fordas- 
Užbaigiant reikia 

bėti, kad daugumas 
katalikę laikraščiu 
prieš šį rizikingą
Toks žymus Brooklyno diece
zijos savaitraštis “The Tabiet” 
dažnai painformuoja apie ar
gumentus už ir prieš, tačiau 
palaiko atsargumą ir išmin
tingą sprendimą: geriau nesi
skubinti ir negint fluoridaci- 
jos, negu pridaryti žmonėm 
nepramatytos žalos- Tada jiem 
tikrai jau nebereikės dantų še
petuko. S. Suž.

dar paste- 
Amerikos 

pasisako 
bandymą.

IŠ LIETUVOS Rašo ALMUS

Institutas, teatras, ginčas su lenkais ir
lietuvių 
instituto 

•Tie- 
kad institutas
Organizuojama

Mokslų akademijos 
kalbos ir literatūros 
direktorius K. Korsakas 
soje” skelbia, 
sustiprintas,
speciali gramatikos grupė, ku
ri turės paruošti mokslinę lie
tuvių kalbos gramatiką. Orga
nizuojama fonetikos laborato
rija, kurioj bus tiriami lietu
vių kalbos garsai. Tautosakos 
skyrius rengiasi šiemet suka
taloguoti 20,000 dainų ir 4 000 
jų melodijų. Baigiamas spaus
dinti D. Kleino 
tuvių kalbos
grafuotinis leidinys 
ku vertiniu. Būsiąs 
ketvirtas Lietuvių 
dyno tomas (.raidės 
dysiąs ir “Lietuvių 
istorijos” pirmas
1861 m.). “Lietuvių 
ros chrestomatija” su 500 fo
tokopijų ir “Lietuvių tautosa
kos” veikalas.

pirmosios iie- 
gramatikos foto- 

su lietuviš- 
išleistas ir 
kalbos žo- 
i-j)- Pasiro- 
literatūros 
tomas (iki 

literatū-

meilė
• Istorijos Institutas paskelbė 
konkursą — ieško archiologi- 
jos etnografijos skyriui vyr- 
mokslinio bendradarbio.

teatras
5 veiks- 
Mantą” 

kryžiuo-

• Kauno muzikinis 
pastatė Juozo Grušo 
mų tragediją “Herkų 
apie prūsų kovas su
čiais. Režisavo R. Vencevičius, 
Herkų vadino A. Voščikas. Ki
ti aktoriai — D. Juronytė, L. 
Noreika, J. Laucius, K. Jura- 
šūnas, A- Kupstaitė, R. Trum- 

Mackevi- 
Motiejū- 
Jankaus,

pa, B. Rabaitė, 
čius, A- Gabrėnas, 
nas. Dekoracijos 
muzika E. Balsio.

A.
A.
J.

KUO DŽIAUGIASI 
IR KA KRITIKUOJA

Vilniaus “Tiesa” džiaugiasi, 
kad Brooklyno komunistinė 
“Laisvė” parašė, “jog respub
likinė spauda pagerėjo, daros 
įdomesnė”. Kiek nedaug rei
kia “džiaugsmui” — “Tiesa”

pagyrė “Laisvę”, o toji atsi
liepė taip pat pagyrimu “Tie
sai”, ir abeji patenkinti. Iki 
šiol “Tiesai” neleidžiama per
sispausdinti kitos 
spaudos-

Dabar 
laisvame 
tuvių P. 
šo kaip 
pitalistą 
Balandžio 9 išpylė 1 
mąjį su fotostatinėm 
rių Karvelio laiškų 
kom, kurios tariamai įrodan
čios jo “manipuliacijas”.

“Tiesa”, pasinaudodama 
Brooklyno “Laisve”, suminėjo 
ir pirmą iš laisvėje esančių ra
šytojų — Aloyzą Baroną- Pa
minėjo neigiamai, cituodamas 
jo lyrikos sakinius, kad “Meilė 
yra ugnis ir rasa. Meilė — 
kvailas nesusipratimas”. Vadi
na jį “kažkoks tai rašeiva Alo
yzas Baronas”.

užsienio

“Tiesa” 
pasauly
Karvelį ir apie jį ra- 
apie “tipiškiausią ka- 

ir eksploatuotoją”, 
visą veda- 

i kai ku- 
nuotrau-

pasirinko iš 
esančių lie-

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI
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— Na, žinoma, tai tiesa, tai 
negalimas dalykas. Bet vis dėl
to jį atneša ...

— Gal jam apsisuko galva, 
ir nugriuvo žmogelis kur nors 
gatvėje: seniems žmonėms 
taip atsitinka; bet visi tie žmo
nės ten nebuvo ir nematė. 
Juk rotušė tolokai nuo didžio
jo tilto, o tramvajus vėl kur 
nors kitur važinėja. Iki čia 
atėjo su žinia, jau suskubo 
numarinti jį trejopa mirtimi.

Galiausiai atėjo tikras pra
nešėjas, kuris iš tikro buvo į- 
vykio liudininkas: Pranas. 
Daugybė puodžiukų barškėjo 
jo pintinėje, kada jis Įbėgo Į 
trobą.

— Juk nereikia tuojau dary
ti tokios vaidyklos! Nesibijok, 
ponia Kaporiene! Nieks neat
sitiko! Tėvas Adomas tik tru
putį taip sau numirė. Bet ne
labai, tik truputį, sakau jums. 
Dar poetas, didis poetas, Mo
tiejus Voitina parašė: “Trupu
tis mirties nieko nekenkia”.

— Ai, tu išdaigininke Pra- 

ny! — sušuko Ripkė ir pavai
šino slovaką geroku smūgiu į 
plokščią, lėkštės pavidalo skry
bėlę. — Neplepėk niekų, ka
da gedulas namus apsiaubia.

Pranas turėjo tiesą Tėvas 
Adomas tik truputį numirė. 
Dvejetas žmonių vedė jį už 
rankų: policininkas Jonas ir 
Makaras šukolis. Jis trypė sa
vo paties kojomis, bet galvą 
laikė nukabinęs ant krūtinės, 
o švarkas iš priekio buvo su
kruvintas.

Skalbėja prišoko prie jo, 
garsiai raudodama:

— O Dieve. Dieve! Bran
giausiasis mano vyreli! Kaš 
tau atsitiko?

— Juk tamsta matai, kad 
jis nei kojos, nei rankos nenu
lūžo, — ramino ją panelė Li
dija.

Ponas Makaras suriko mo
terims:

— Na, nesugriaukite visų 
namų savo riksmais! Seniui 
ūmai apsvaigo galva, ir jis 
pargriuvo gatvėje.

— Bet jo visi drabužiai kru

vini, — verkšleno teta Zuza
na.

— Kur nebus kruvini, jei 
jis griūdamas nosį prasimušė.
— paaiškino policininkas.

— Ir tatai jam labai laimin
gai atsitiko, nes dabar nebe 
reikia kraujo nuleisti. Paslin- 
kėkite čia krėslą, kad mes ga
lėtume jį pasodinti. Dar tru
putį jam tebesisuka galva, bet 
tuojau atsisuks.

Panelė Lidija ir Cičytė tuo
jau prislinko krėslą, o du vy
rai pasodino į jį senelį.

— Ką mes dabar beveiksi
me? Kaip dabar begyvensime?
— aimanavo Zuzana. —Taip 
jam dar niekada neatsitikdavo.

— Reikia jam ant sprando 
raktas padėti: nuo to liga tuo
jau praeis, — patarinėjo Gagi- 
julė.

— Liaukitės su visais savo 
raktais, tas gerai tiktai krau
jui sulaikyti, kada jis iš nosies 
teka, — atšovė skalbėja.

— Geriausiai padarysime, 
jei jam į nosį įpilsime truputį 
degtinės; nuo to mirtis bema
tant išgaruoja. — patarinėjo 
Pranys, paduodamas plokščią 
apipintą bonkutę, ištrauktą iš 
kišenės.

— Tokiais atvejais, — kal
bėjo Cyga, — nėra nieko ge
resnio, kaip pilti ištirpytas 
smalkis ant delno. Ir jau būtų 
ėmę varvinti degančią dervą 
seneliui ant delno, jeigu jis 
pats nebūtų visų tų užmačių 
sugriovęs.

— šalin! Nes kad rėšiu aš 
tau ...

— Jau murma kažką pano
sėje! — -džiaugsmingai sušuko 
žmona- — Ką tu, mielasis, sa
kei?

— Numiriau, — sušnibždė
jo senis, ir vėl galva nusviro 
ant peties.

Dabar vėl Ripkė prišoko 
prie senio, visus nustumdama 
į šalį.

— Čia aš būsiu geriausias 
gydytojas, — tarė ji, raityda
mas! rankoves, — aš jam tuoj 
išvarysiu iš kaulų tą nelaimę-

Ir ėmė raumeningomis kum
štimis minkyti tėvo Adomo 
rankas ir pečius.

Tačiau to jau buvo perdaug 
tėvui Adomui; jis pašoko iš 
krėslo ir atstūmė nuo savęs 
kankintojus.

— Netampykite ir nelamdy
kite manęs! Ar ir numirusiam 
dar neleidžiate ramiai pasilsė
ti?

šis pyktis labiausiai nudžiu
gino ponią Zuzaną, nors ir ki
ti buvo nušvitę dėl tokio lai
mėjimo, nes kiekvienas tarėsi 
savo gydymo metodu pasiekęs 
tokių nuostabių vaisių.

— Ai, ai, brangioji mano 
širduže, auksinis mano vyreli, 
mano vienintelė paguoda! 
Ačiū Aukščiausiajam, kad 
šiaip taip atgijai!

— Kas tau į galvą atein\i— 
spyrėsi senis- — Aš esu nebe
gyvas. Aš jau žinau, kodėl nu

miriau- Negi kvailas būtum be 
priežasties mirti.

Čia prasižiojo Jonas:
— O vis dėlto nuo mirties 

yra pasaulyje viena žolelė. 
Gal kartais dar yra truputis 
to vyno su fuksinu?

Panelė Lidija pasiskubino 
atnešti bonką.

— Na, seni — tarė Jonas, 
kišdamas bonkos kaklą prie 
pacijento lūpų. — Ką ten kal
ba Petofis: “Ir kas begalėtų 
eiti į kapines tokiuo liūdnu 
laiku?”

Ir tol neatitraukė bonkos 
nuo senio lūpų, kol jis neiš
traukė iš jos paskutinio gurkš
nio.

— Klausyk, Jonai, — kalbė
jo ta proga ponas Makaras,— 
toje tamstos fuksinoje nėra nė 
žodžio tiesos. Dėl jos pramie
gojau keturias tarnybos va
landas.

— Argi aš nesakiau, kad 
tikrai siuvėjui tenai nuodai, 
bet kalviui — vaistas. O ką, 
tėve Adomai, gyvename tiesa?

— Nieko čia nebepagelbėsi, 
— sumurmėjo Adomas. — 
Net jei ir būčiau gyvas kūnu, 
vis dėlto esu nebegyvas.

— Tai kas atsitiko? — pa
klausė ponas Makaras. — Gal 
kartais ponas tarėjas jūsų pra
šymo nepatenkino?

— Kur ten nepatenkins! 
Atvirkščiai. Pasakė, kad pra
šymas esąs taip dailiai surašy
tas, jog drąsiai galima jis aĄ 

spausti “Dailiosios literatūros 
savaitėje”.

— Na, tai viskas būtų kaip 
reikiant, — tarė ponas Maka
ras.

— Tamstai tai kaip reikiant, 
o man ne kaip reikiant-

— Tai kalbėk aiškiai.
— Ai, kad tik nevargintum 

ilgu šnekalu, — pareiškė bai
mę ponia Zuzana.

Senis kažko . nepatenkintas 
apsidairė ir suraukė antakius.

— Ar kartais negalima bū
tų išekspedijuoti tos pergau- 
sios auditorijos? Pagaliau, ką 
ji man kliūva! Tegul pasilie
ka visi. Pirma ar paskui, vis
kas turi išeiti į aikštę.

Ripkė nebegalėjo tverti — 
taip smalsumas ją kamavo.

— Dabar tai tuojau apalp- 
čiau, jeigu beregint nesužino
čiau. kas tamstai atsitiko?

Tėvas Adomas sukaupė jė
gas, dar vieną kartą strubtelė- 
jo iš bonkos ir galiausiai pasi
ryžo pasakoti.

— Tai kam čia dar gintis? 
Tai yra tikriausia tiesa. Kai ry
tą nuėjau į rotušę, tuojau 
klausiu durininką: “Ar daugia- 
galis ponas tarėjas jau rašti
nėje?” Tasai tuojau suprato, 
kurio tarėjo ieškau; tada jis 
man sako, kad eičiau į viršų 
laiptais, o paskui karidoriumi 
į kairę, vis nosies tiesumu, te
nai rasiąs suveriamas duris, 
pro kurias reiksią ir eiti. Ir 

tenai buvau priimtas labai 
mandagiai, tuojau buvo pasa
kyta kam reikiant ir liepta il
gai laukti. Paskui nuėjau pas 
poną tarėją. Daugiagalis tarė
jas paėmė iš mano rankų pra
šymą, perskaitė jį iki galo ir 
pasakė: gerai, labai gerai, 
Adomai Kapore. Turi pašėlu
sią laimę. Kaip tik yra laisva 
vieta vienam vyrui ir vienai 
moterei prieglaudoje; vadina
si, galite kad ir rytoj tenai su- 
sikraustyti-

— Garbė ir šlovė tebūnie 
Aukščiausiajam Dievui! gar
siai atsiduso ponia Zuzana.

— Na, nesiskubink taip 
greitai reikšti dėkingumo. 
Kaip tik dabar ir lenda yla iš 
maišo . •. Kai jau viskas buvo 
atlikta kai norėjau padėkoda
mas ponui tarėjui ranką išties
ti — jis kad gi sušuks: “Ne, 
ne, niekad neleidžiu, kad man 
rankas bučiuotų”. Staiga, ta
rytum nenorėdamas, jau man 
beišeinant, pastebi: “Bet trūk
sta vieno dalyko, kad prašy
mas būtų galima visiškai pa
tenkinti, tačiau tas galima ir 
paskui padaryti; be abejojimo, 
jūs būsite užmiršęs pridėti 
jungtuvių metriką, klebono 
liudijimą, kada Adomas Kapo- 
ras susituokė su savo Zuzana 
Komenyte.

Tuos žodžius išgirdus, po
niai Zuzanai ėmė kojos linkti.

— Mano Dieve!...
(Bus daugiau)

J



Įteiktos Aidų premijos

MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI

mos kertiniu akmeniu.

MM.

rą. Nelė Mazalaitė, visada įdo
mi save pasakiška, legendine 
raštų nuotaika, paskaitė Moti
nos dienai pritaikytą trumpą 
novelę — įspūdingą atsisveiki
nimą su motina. Po jos vaka
ro vedėjas V. Vaitkus, sumi
nėjo kelias nusipelnusias Wa- 
terburio motinas (St- Venclaus- 
kienę ir M. Stankevičienę ir

Dėl ko suskilo Prancūzijos 
studentai

Vakare dėl tarnybos reikalų 
negalėjo dalyvauti pats vyr. 
Aidų redaktorius Antanas Vai
čiulyte,. Tad „ir jo kūrypos 
skaitymas iš programos išpuo
lė- Jį pakeitė Leonardas Žitke
vičius iš Brooklyno. Jis paskai
tė spalvingus humoristinius 
eilėraščius iš savo knygos “Vi
zijos prie Televizijos”..

Literatūrinę dalį baigė šių 
metų Draugo romano laurea
tas Paulius Jurkus, kuris pas-

nistratorių; kun. J. Bakšį iš 
Rochester, N. Y.

Į premijos įteikimą neatvy
ko dr. Jonas Grinius, kuris da
bar gyvena Vokietijoje, Muen- 
chene, ir dr- Adolfas Šapoka 
iš Toronto, kuris tą dieną bu
voiškeliavęs kitur.

Sukvietęs prezidiumą to
liau kalbėjo. Tėv. Leonardas 
Andriekus, pasidžiaugdamas, 
kad pranciškonai galėja prisi
dėti prie mokslinės literatūros 
bei jų autorių parėmimo, skir
dami jiems premijas, apibū
dino šį kartą išskirtus ir pre
mijuotus veikalus, jų autorius 
ir pakvietė jury komisijos na
rį dr. Joną Puziną perskaityti 
aktą, kuriuo premija įteikia
ma dr. Juozui Girniui. Premi-

kongrese 
klausimas iškilo. Norint pa-

K

gufettd.Nr.33

Didžioji Aidų žurnalo šven
tė — premijų įteikimas — į- 
vyko sekmadienį, gegužės 5, 
Waterbury, Conn. Iškilmės 
palydėtos koncertu — litera
tūros vakaru- Publikos buvo 
pilna šv. Juozapo parapijos 
salė. Svečių buvo iš New 
Yorko, Bostono, Maino valsty
bės.

Koncertą sveikinimo kalba 
atidarė Viktoras Vaitkus, Wa- 
terburio lietuvių teatro režiso- 
rius. Jis ir toliau vadovavo vi
sai koncertinei bei literatūri
nei daliai, perstatydamas rašy
tojus, supažindindamas su jų 
kūryba.

rius Tėv. Benvanutas 
nauskas. ~

Dr. Juozas Girnius savo kal
boje palietė kultūrinius rūpes
čius ir būtenybę remti moksli
nę kultūrinę veiklą išeivijoje.

Laureatą
kun. J. Valantiejus, Waterbu-

Koncertas praėjo pakilioje, 
šventiškoje nuotaikoje ir užsi
tęsė dvi su puse valandos.

Po koncerto senosios moky
klos salėje įvyko vaišės, ku
rias suruošė Waterburio mote
rys, vadovaujant M. Stankevi
čienei ir M. Kašėtaitei. Vaišių 
metu pasakyta sveikinime kal
bų. A- Tr-tis

LITERATŪRINĖ DALIS poemos pirmąją giesmę.

rio klebonas, A- Bevėniepė, 
Vykdomosios Tarybos pirai- > 
ninkė, pranciškonų provįncio- 
las Jurgis Gailiušis, prof. A 
Alėksis Alto vardu. Raštu 
sveikino Liet Bendruomenės 
Centro Valdybos pirmininkas 
St Barzdukas iš Clevelando. 
Jo raštą perskaitė A Saulaite- 
Raštu savo žodį atsiuntė ir 
abu kiti laureatai: dr. Adolfas 
Šapoka — laišku, dr. Jonas 
Grinius telegrama.

.Koncertinė dalis
Po trumpos pertraukos pra

sidėjo pats vakaras - koncer
tas. Svarbiausiu asmeniu buvo 
solistą? Vadovas Verikaitis, 
bosas - baritonas, iš Toronto.

Waterburio visuomenė pirmą 
kartą turėjo progos pasigėrėti 
jo stipriu; gražiu, modelruotu 
balsu, puikia laikysena sceno
je. Ankščiau solistas kur kas 
geriau dainavo operų arijas, 
dabar jis apvaldė ir lietuvių 
liaudies bei mūsų kompozito
rių dainas, jas tiksliai išieško
damas, savo interpretaciją pri
taikydamas prie teksto bei ve
damosios minties. Tad jo dai
nos šiame koncerte tikrai gra
žiai skambėjo.

Trim išėjimais (abiejose da
lyse) , akomponuojant pianis
tui Aleksiui Mrozinskui, pa
dainavo šias dainas: J. Nauja
lio — Oi, neverk motušėle, St. 
Šimkaus— Išėjo tėvelis, ir 

sveikino žodžiu: Tamsioj naktelėj, A. Egliston 
Kol jaunas buvau, K- B.

mo — yra tik mūsų ištvermės struktuoti savo 
bei laiko klausimas.
JUNGT- PAVERGTŲ TAUTŲ

DEKLIARACUOS
REIKALAVIMAI

—Balandžio 27 suskilo Pran- 
cūzijos studentų sąjunga, ku
rioje buvo apie 96,000 narių 
(studentų Prancūzijoje viso 
esą 165,000). Sąjunga rūpino
si grynai studentų ekonomi
niais reikalais- Ji veikė jau 50 
metų- Nuo pereitų metų iškilo 
studentų susijaudinimas dėl 

______ prancūzų kariuomenės žiauru- 
kaitė eiliuotos “Juodvarinių” mo

pirmininką; A. Saulaitį, LB 
Centro Valdybos įgaliotą atsto
vą; dr. Juozą Girnių, laimėjusį 
Aidų premiją; dr- Joną Puzi
ną, premijos komisijos narį; 
Juozą Kapočių, Liet. Enciklo
pedijos leidėją: Tėv. Benve-

Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkę; prof. A Aleksį, Alto

(Atkelta iš-1 psl.)
Susirinkę Strasburge — Eu

ropos Tarybos mieste — mes 
darbavomės visiškai vieningai, 
siekdami mūsų bendro tikslo- 
Teisinės tvarkos ir pastovios 
taikos Centro ir Rytų Europo
je atstatymas, Europos apjun
gimas, tremtinių dabartinės 
problemos buvo mūsų darbo Mos esame įsitikinę, kad

Banaičio — Už žalios girelės ir 
Šėriau, šėriau sau žirgelį. Pa
baigai arijas iš operų: J. Kar- 
navičiaus “Gražinos”, G. Ver
di “Simono Juodabumio” ir 
Gounod “Fausto”. Solistas bu
vo šiltai sutiktas ir palydėtas 
triukšmingais plojimais.

Waterburis turi puikų chorą 
ir jo ilgametį dirigentą prof- 
A Aleksį,

kuris lietuviškai veiklai ir 
muzikai yra skyręs visą savo 
gyvenimą. Be jo ir jo choro šį 
įspūdinga šventė__ nebūtų bu
vus pilna. Užbaigdamas pirmą 
koncerto dalį- choras darniai 
ir gražiai padainavo: D. An- 
drulio — Pavasaris, J. Žilevi
čiaus — Laisvės daina, J. Ka
roso — Stikliukėlis, K. V. Ba
naičio — Augo, augo mergužė
lė ir A Aleksio — Mes grįšim

programos dalyvių ir kalbėto
jų pavardės, supažindinama su 
premijomis ir jų laimėtojais, 
pacituojama iš Tėv. Leonardo 
Andriekaus kalbos ir pabrėžia
ma, kad vakarą rengė tėvai 
pranciškonai, kurie leidžia DIU JUOZAS GIRNIUS, vienas a trijų premijos laimėtoju, kalba Aidu 
bent keletą laikraščių.

PREMIJŲ ĮTEIKIMAS
Premijos įteikimui vadova

vo pranciškonų atstovas Tėv. . ..... ... . . . . .uJanfaš - Andriu Aidų » a°mmistrato-

Trumpai taręs žodį, į garbės AIDŲ KONCERTAS 
prezkliūmą sukvietė: tėv. J. WATERBURIO SPAUDOJE

venti sunkių laikotarpių. Bet nių reikalų sprendimą laisvojo 
sovietinis kolosas jau buvo pasaulio vyriausybės sovietų 
sukrėstas įstabaus ir vieningo pavergtųjų valstybių atžvilgiu 
pasipriešinimo visų politinių raginamos sutarti bendrą poli- 
linkmių, visų socialinių sluog- tiką ir pozityvias priemones 
snių o, svarbiausia, darbiniu- Centro ir Rytų Europoje tai- 
kijos ir jaunimo, kuriuos Mas- kai sukurti;
kva laikė komunistinės siste- raginamos paskelbti savo 

nuststaymą, kad/ laisvojo pa
saulio valstybių santykių iŠly- 

sritys. Buvo kreiptasi raštu ir dramatiški praėjusių matų įvy- ginimas su Sovietu Sąjunga
telegramomis į laisvoje pašau- kiai atžymėjo sovietinės galy- yna sąlygojamas sovietų paši
lto vyriausybes, į Jungtinių bės galo pradžią ir pasiekimas traukimo iš ių pavergtų kraš-
Tautų pirmininką bei genera- mūra bendro tikslo — mūsų tų.
Mnį sekretorių, prašant juos kraštų išlaisvinimo ir jų visiš* 2. Laisvojo pasaulio vyriau

sybės maloniai prašomos in- 
delegacijas 

Jungtinėse Tautose, kad
jos į artimiausios JT pilna

ties darbotvarkę įdėtų aukš
čiau minėtą Centro ir Rytų 

padėties klausimą,

energingai įsikišti prieš perse- kos nepriklausomybės atstaty- 
kiojimus Vengrijoje.

Maskvos propagandos iste
riški šmeižtai prieš mūsų sei
mą aiškiai rodo mūsų darbų 
svarbumą ir jų keliamą neri
mą sovietuose. ni-oji PJT sesija Europoje, Europos

Padrąsinti aktyvios šimpa- apžvelgusi pastaruosius politi- reikalaudamos, kad sovietų 
tijoe Ir supratimo, kurį, paga- mus įvykius sovietų paverg- karinės ir oolitinės jėgos iš 
llao, ima rodyti mūsų bylai tuose Europos kraštuose ir Albeaijo?, Bulgarijos, čeko- 
laisvasis .. pasaulis, sujungti ligšiolinį pavergtųjų valstybių slovakijos. Estijos, Latvijos, 
broliško draugiškumo dabar- išsilaisvinimo kovos kelią bei Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos 
tiai Ir bendradarbiavimo dva- laisvojo pasaulio įnašą laisvės ir Vengrijos būtų atitrauktos 
sies aloitiali mos kreipiamės kovai su tironija, savo priim- Ir kad nesuklastotais ir tikrai 
į Jus, lankdsmissi Jūsų patva- toje deklaracijoje skelbia šio- realios laisvės sąlygomis įvyk- 
rvmuL riMiIdiml savo pasidi- kius reikalavimus: dytais rinkimais būtų sudary-
dHevbną Jūsų didvyriška drą- 1. Laisvojo pasaulio tautos tos šių tautų valia atitinkan- 
sa Ir, galiausiai, pasižadėdami ir vyriausybės raginamos pri- Uos vyriausybės.
Jums viską daryti, km tik yra pažinti, kad sovietų agresijos 3. Jungtinėms. Tautoms ir 
žmogiškai įmanoma kad gar- veiksmais sudarytoji dabartinė jų nariams kartojamas skubus 
tingai Ir veiksmingai atolo- padėtis Centro ir Rytų Euro- atsišaukimas imtis Jungtinių 
veutume mūsų brantams reikt- poje yra pavojinga taftai bei Tautų Chartoje numatytų ko
lų! prieš kdeūejo peršulio saugumui ir todėl priešinga lektyvinių priemonių Jungti- 
rismoybee k* vlsląįą ausaąoių JT tikslams bei uHaviniams nių Turtų nutarimams dėl 

Greičiausiai dar teks ftgy- ir kliudanti didžiųjų tarptauti- Vengrijos įvykdyti.

Jau nuo seno Aidų koncer- Užbaigus koncertą, visi jo reikšti protestą prieš juos iš 
tuose duodama ir literatūrinė dalyviai buvo sukviesti į sce- 54 sekcijų 17 pasisakė pasi-
dalis, pristatyti autoriai, kad ną. įteikta gėlių. LB apylinkės traukia iš sąjungos, protestuo-
žmonės, juos pažinę, dar la- vardu padėkos žodelį tarė darni prieš sąjungos vėlimą i
biau pamėgtų mūsų literatū- dr. P. Vileišis. politiką.
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Viešpaties 
Angelas

32,00
Gaunama: “Darbininkas”,

910 Willoughby Avė.
Brooklyn, N. Y.

Maldaknygė bus ypač pa
togi jaunimui ir kitiems- Sa
vo išvaizda ir gražiu įrišimu 
prilygsta kitomis kalbomis 
išleistoms maldaknygėms.

Nors maldaknygė turi 288 
puslapius, bet yra atspaus
dinta taip gerame ir plona
me popieriuje, kad gali tilp
ti liemenės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto 
buvo paruošta atsižvelgiant 
į naujausį liturginį sąjūdį ir 
mišių giedomosios dalys bei 
kitos svarbesnės maldos bu
vo įdėtos drauge lietuviškai 
ir lotyniškai- Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms į- 
dėtos tų dienų kintamosios 
šv. mišių maldos, joje rasite 
daugiau kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. A. 
Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai— 

34,50 
Odos imitacija auks. kraštai 

32,50 
Odos imitacija raud. kraštai



BALTIMORES ŽINIOS

Oratorijos

GERIAUSIA
DOVANA

STOUGHTON, MASS.

Juozas Baranauskas su albumas

Carabotsos,

gramuvos

HEADACHE?
LAISVES VARPAS

menu 
miesto

Katalikių moterų būrelis.
gegužės 5, pavakariais šv- 

Alfonso parapijos salėj suren
gė Motinos minėjimą. Progra
ma. susidėjusi iš paskaitos ir 
meninės dalies, visiem labai 
patiko.

Centro įstatai valdybos, daly
vaujant teisių patarėjams ad
vokatams Ch. Pauliui ir Andr. 
Satvest, galutinai peržiūrėti ir 
atitinkamai pataisyti bei papil
dyti. Neužilgo bus pateikti su
sirinkimui patvirtinti.

Įstatai bus atspausti knyge
lės forma: Spausdinimo dar
bai bus pavesti Tėvams pran-

KNIGHTS OF LITHUAN1A WLOA 
BRADDOCK, PA.

Si mtis jau seniai buvo 
ktĮnsi. bet. dėl skubesnių rei- 
kaių aažesnės sakės įrengi
mas vs buvo atidėtas vėles- 
niam taitv-ov

Pagaliau energingo ir darb
štaus draugijos nario Jurgio

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 WiHooohby Av.
Brooklyn 2L N- Y.
Kaine $6,00.

daugiausia gamina sprausmi- 
nius lėktuvus bei raketas-

Primicijos
Petro Žemeikio iškil- 
pirmosios mišios bus

Velykų šventęs praėjo gra
žioje pakeltoje nuotaikoje. 
Buvo gražiai papuošti Alto
riai, žmonės gausiai lankė 
bažnyčią, procesijoje dalyvavo 
altoriaus patarnautojų choras. 
Didžiąją savaitę asistavo T. 
B. Ramanauskas, pranciško
nas iš Brooklyno-

Dabar ruošiamasi 40 valan
dų atlaidams’ kurie vyksta ge
gužės 12—14 d.d. Vakare 7:30 
bus pamokslas, mišparai, ku
riuos giedos parapijos ir vai
ku patarnautojų chorai. Už
kviesta daug kunigų svečių.

Pamokslus sakys salezietis 
kun. Vincas En<fiTūnas;

Vaikų pirmoji komunija bus 
gegužės 18.

dar pridėjo $10. Tokiu būdu į 
tolimąją Indiją misijų ręika- lis
lams lietuviui misijonieriui
kun. J- Svirneliui buvo nusiųs
ta 35 diderių auka.

Norima priminti’ kad kun. 
J. Svirnelis tolimoje Indijoje 
atlieka šventą darbą, skelbda
mas Dievo žodį tikrojo tikėji
mo nepažįstantiems kraštams, 
ir šis darbas yra begalo sun
kus ir reikalingas šalpos. To
dėl visi, kas norėtų suteikti 
misijonieriui kun. J: Svirne
liui auką, tesikreipia į šv. Var-

stoties W1X)A 1AM kyiaeyeta* 
KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis. kreipkitės adtesu

iždo padėjėjas D. Petručionis. 
Susirinkime aukų surinkta 50 
dol. (po 10 dol. aukavo kun. 
J- Pragulbickas, kun. V. Kara- 
levičius ir dr. St. Petrauskas, 
po 5 dol. — K. Valužis, L. Ju
revičius, N. N- ir J. Žilevičius,

Balto 24 skyrius
turėjo metinį susirinkimą, 

kuriame apžvelgta sėkmingas 
drabužių ir pinigų vajus. Val
dybą sudaro pirm- J. Žilevi
čius, vicepirm. Pr. Kudulis, 
seki-.. J. Didžbalis/lžd. Flr?Bar- 
tys 4r keletą asmenų įvairiom 
pareigom.

Pas komp. J- Žilevičių kele
tą dienų svečiavosi iš Los An
geles, Calif., kompozitorius J. 
Bertulis. Rp.

Motinos Dienos minėjime,
kuri rengia skautai, kalbės 

kun. Stasys Yla- Skaučių Sese
rijos dvasios vadas. Minėjimas 
vyksta gegužės 12 d, 5 v. p. p Vaikučių gegužinė procesija, 

salėje, 269 atlikta balandžio 30, visiems

Balthnorėj darbo netrūksta
Garsioji Glen Martin lėktu

vų dirbtuvė, karo metais dir- 
, busi karinius reikmenis, pra- Sutv.rt.n.mi> «kram«ntas gamy|)ą rejka

Stabat kaus ParaP’j°ie balandžio 29. 
Sutvirtinimo sakramentą pri
ėmė 36 asmens. Pamaldos- bu
vo iškilmingos, vyskupui asis
tavo prel. Pr. Juras ir jo 
asistentai kun. A. Janiūnas ir 
kun A. Klimas. Dalis šv. Pran
ciškaus parapijos choro išpil
dė specialias toms pamaldoms 
skirtas giesmes. Sutvirtinimo 
sakramento suteikimo faktą 
paminėjo ir vietinė spauda.

Kun- A. Klimo sukaktis
Gegužės 19 šv. Pranciškaus 

parapija pagerbs savo vikarą 
High kun. A. Klimą jo 25 metų ku- 

Patric nigystės sukakties proga; 9:30 
Merrimack kolegijos v. bus laikomos iškilmingos

mišios su asista. pamokslą pa
sakys kun. K- Jankus. Vakare 
įvyks banketas, kurio muziki
nei programai ruošiasi para
pijos choras ir solistai. Tiki
masi gausiai atsilankant sve-

• Min. P. Žxtaikb savo 70 
metų sukakties proga dėkoja 
visiems už gautus sveikinimus.

'• Vincas Banda balandžio 
11 širdies liga mirė Vokieti
joje, Unterjettingen, Kr. Boeb- 
lingen- Paliko žmoną ir ketu
rias mažametes dukreles.

• Detroite, Mietu Kultūros 
Klubas, viena iš. veikliųjų vie
tinių organizacijų, gegužės 12, 
4 v. p- p. Tarptautinio Institu
to rūmuose, 111 Kirby Avė. 
(priešais meno muziejų), ren
gia paskaitą. Kalbės architek
tas Edmundas Arbas - Arba- 
čiauskas. -tema “Architektūra 
ir jos reikšmė gyveniBae”. Ar-. 
chitektūros darbams pailius
truoti bus rodomi paveikslai, 
braižiniai ir kiti pavyzdžiai. 
Po paskaitos — arbatėlė. Lie
tuviška visuomenė kviečiama 
kuo gausiau dalyvauti.

Po iškilmių pietūs bus Laisvės čius: vicepirm. B. Vyliąudas, 
salėje. ižd. Lanys, kartotekai tvarkyti

Jaunąjį kunigą ištiko didelis H. Bitėnas, sekret. J. Juška, 
smūgis — prieš mėnesį širdi
mi mirė jo tėvelis.

Iš Moterų Sąjungos veiklos
Moterų Sąjungos 66 sky

rius, įsisteigęs 1926 m-, buvo 
visiškai sunykęs, buvo likusios 
tik 7 narės. Dabar vėl sky
riaus veikla pagyvėjo, narių 
yra arti 60. Energingos Šukie
nės pastangomis visos, kilusios 
iš Elizabetho ir įsirašiusios į 
Lindeno skyrių, buvo iš ten 
išimtos ir perkeltos į Elizabe
tho skyrių.^ Taip.-skyriaus veš“ 
/kla ir atgijo. Buvo paminėta 
30 metų sukaktis dideliu 
banketu, iš kurio 100 dol. bu
vo paskirta Elizabetho parapi
jos mokyklai.

Neseniai buvo surengta va
karienė, pagerbta Šukiene; 
kalbėjo kleb. kun M. Keme- 
žis, muzikai čižauskai, komp. 
J. Žilevičius- Baltramaitienė, 
Šukienė. Pirmininkė Bunienė 
nuoširdžiai dėkoja muzikei Lietuvių Laisvės

Second SL.^Elizabeth, N. J. patikogražų.įspūdį. Giesmės,

LRKSA 13 kuopa,
kuriai gyvumo duoda jos 

nenuilstamas sekretorius Juo
zas Budelis, rasdamas vis nau- 
jų narių, batandžio^SO tarėjo 
svarbų pasitarimą. V. T. Kvet- 
kas, LRKSA sekretorius, pada
rė pranešimą apie trimetinį 
organizacijos seimą, vykstantį 
Baltimorėj, Lord Baltimore 
viešbuty, birželio 24—27 die
nomis. Pasitarime kalbėta ir 
ieškota galimybių, kad atvykę 
delegatai ir svečiai galėtų tik
rai maloniai praleisti laiką.

Šios rūšies darbininkai priima
mi ir gerai apmokami. Dabar

jas” — Mendelsono ir “Sta- 
bat Mater” — Dvorak, Pirmą
sias tris oratorijas pajėgė pa
statyti protestantų bažnytiniai 
chorai, kooperuojant Philips 
akademijos chorui, Dvoraką 
įstengė pastatyti katalikai — 
šv. Pranciškaus parapijos cho
ras.

šis didelis veikalas atkreipė 
svetimtaučių dėmesį. Bažny
čioje koncerto metu buvo at
vykę Central Catholic 
School mokytojai, St. 
High, 
profesoriai. Savo atvykimu 
koncertą pagerbė ir So. Bosto
no Nukryžiuotojo seselės bei 
keli mūsų kultūrininkai. Kon
certas sulaukė teigiamo įverti
nimo ir pripažinimo iš svetim
taučių pusės.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS 1000 kttocyclus

sms salės įrengimas visuotino 
draHgms susirinkimo» buvo 
pathiūatas. v

Darbą atliko ūkio būdu 
draugijos nariai: Jurgis Bez- 
gela, Viktoras Mikionis, Anta
nas Daunora, darbams vadova
vo Jurgis Katilius- Specifinius 
darbus atliko atskiri kontrak
tam

Salė daro puikų įspūdį. Joje 
tilps apie 70—-80 žmonių.

rarilmmgas salės atidary
mas įvyko balandžio mėn. 28 
d., dalyvaujant miesto 
J. Healy ir kitiems 
valdžios pareigūnams.

Tai yra vėl naujas
Liet. Kat. Bendruomenės Cen
trui, kuriam vadovauja ener
gingas lietuvių veikėjas Petras 
Velevas. _ ..

Auka misijonieriui Indijoje
Liet. Kat Bendruomenės 

Centras paskyrė misijonieriui 
kun J. Svirneliui Indijoje Kun: 
$25 auką. Ilgametis draugijos mingos 
narys J. Svirnelis (negiminė gegužės 26, 12:30 v. Sukvies- 
misijonieriui) iš savo pusės ta daugel kunigų ir žmonių.

Mayote. Vestuvinėj 
jauniesiems giminai- 
draugai palinkėjo il-

gėlės, nešama Dievo Motinos 
statula bei kalbamos maldos 
nevienam spaudė iš akių aša
ras, skatinančias ir suaugu
sius aukotis ir melstis, kad 
dangiškoji Motina ištiestų sa
vo pagalbos ranką visiem- o 
ypač gelbėtų kankinę Lietuvą-

Lietuvių Melodijos
radijo valandėlei paremti, 

jos vedėjai A. Juškevičius ir 
K. Laskauškas ruošiasi pikni
kui. Lietuviai anksčiau pikni
kus mėgdavo ir gausiai lanky
davosi, bet- seniesiems mirš
tant vis labiau žmonėmis ima 
skystėti, tuo labiau, kad nebu
vo nė patogios vietos. Melodi
jos vedėjai .piknikus laikydavo 
Mikalajūno vasarvietėj, bet 
šiais metais, susidėjus ypatin
gom aplinkybėm, ten nebebus. 
Rasta nauja graži vieta prie 
Chesapeake Bay vandens. Pik
nikas įvyks birželio 23.. Visi 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

Cleppis, 
Strog, R. Wood, D. Lukas, L. 
Blye, H. Lignaitis, A. Stripi- 
nis, H. Silva, I- Budrik, Z. An- 
tulionis, L Žvirblis, Ag. Anu- 
sevic, V. Rafalko- A. Abuse- 
vic, M. Stanvvood, C. Jailde, C. 
Harvey, E. Flabert ir kun. M 
Vembrė.

Lfotmriiky maldaknygių ru
sai nebeįsileidžia. Iš Krosno- 
jarsko 5 maldaknygės sugrą
žintos siuntėjui po 3 mėn. ir 
5 d. Iš Irkutsko grįžo 7 po 3 
mėn. ir 14 d. “Didžioji savai
tė”, siųsta iš Italijos, taip pat 
gnfinta- Paprašyta, kad italų 
paštas tarpininkautų, gal ne
bus patogu rusams oficialiai 
parodyti “tikėjimo laisvę.”

M. K.

Susituokė 
balandžio 28 šv. Ritos 

nyčioj 
Darata 
puotoj 
čiai bei 
glausiu metų ir pasisekimo. 

Jonas Obelinis

WHIL — 1430 kilocydes — Medfertf, Mm*.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Radio Hour. N 04-
ta<e St, Norvroed, Mm. Skyriai: UflMMiu FUraKure O. —- A. fer 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvray, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvroed 7-144*; SOvth Bastau 8-M1S ar 
S-1M0; KIrtdaad 7-8S33.

Kteh kim. L Vmripkąusirąs 

su dideliu pasišventimu triū- < 
siasi ; bažnyčios • šventoriuje.; 
Sužydėjo naujai pasodinti me- 
deltai ir gėlės. Žaliuoja ąptin- 
ku» žolelė- Daug kas stabtelia . 
ir pasigroži gražia bažnyčios ;||| 
aplinkuma. Smagu, kai ir sve- '^(3
timtaučiai žavisi mūsų bažny- “ 
čia ir gausiai ją lanko—

Svarinus vakaras ’
Petro Veieyo, kuris kandi

datuoja į Kearny miesto tary- 
bminkus (counsilman), vakaras 
įvyksta gegužės 17 Lietuvių Ą1 
Pol. Klubo salėje.

Visi, kurie neri matyti Pet
rą Velevą miesto valdžioje, 
prašomi atsilankyti į šį pirmą
jį P. Velevo garbei ruošiamą 
vakara. J- M.

Chlnprtetlc to noted for !t« cffve- 
Urenau fn brtnglnf relfef to eųf- 
fmr* from moet typee of 
aebea fndudinf acontolnf 
(raine. Conault your local chlrv 
practor and ivrite today for furth^ 
Infonnation r*(ardl>^ headMbeu, 
thelr caueea and how they can be 
prevented and retteved. Also ask 
Jbr ftea Hterature nfardtnf otiur

• Hartforde gegužės 11, še
štadienį, lietuvių vyrų choras 
ruošia savo metinį koncertą. 
Programoje: vyrų choras- miš
rus choras bei solo dainos. 
Chorams vadovauja Jurgis 
Petkaitis. Po koncerto pasi
linksminimas. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami atšilankytt 
Koncertas vyks Hartfordo lie
tuvių šv,/Trejybės par- mokyk
loje, Capital fr Broad gatvių 
kampe. Pradžia 7:30 v.,.v.

Lituanus, liet. Stud. Sąjun
gos leidžiamas biuletenis ang
lų kalba, yra siuntinėjamas 
beveik visoms Amerikos uni
versitetų ir kolegijų bibliote
koms. kurių studentų skaičius 
siekia per 500 akademikų. Be 
to- leidinys patenka i visą eilę 
viešųjų bibliotekų, pagrindi
nių rimtų žurnalų redakcijas, 
informacijos biurus. Siunčia
mas jis ir įtakingiems politi
kams,' miestų bei apylinkių 
pareigūnams, kur gyvena kiek 
daugiau lietuvių, universitetų 
profesoriams. Lituano adre
sas: Lituanus. 916 Willoughby 
Avė.. Brooklyn 21, N. Y.

šią vasarą, 
rinkliavai, Pr Sehlaudens, J. Owerka. S.

jūrio neturtingus, šv. Kazimie
ro parapijoje buvo surinkta 
aukų 207.20 dol.

Morgąitės sodalieftėc gegužės 
12, Motinos dienoje, po bend
ros komunijos parapijos salė
je rengia pusryčius.

Pirmoji komunija parapijos 
vaikam bus gegužės 12 per 
8:30 va! mišias.

Motery Sąjungos Brocktono 
kuopos piknikas bus gegužės 
12 Romuvos parke. Moterys 
pirmosios pradeda piknikų se
zoną ir į jo atidarymą malo
niai visus kviečia. Niekas ne
apsives- kad ateis. Bus links
ma, smagu ir skanu — vaišin
tis moterų pagamintais namie 
valgiais.

Brodcton, Mass. Marijos vai- kna- MIC perskaitė pasiauko- Cižauskienei už dalyvavimą su 
nikavimo šventė įvyko gegu- jimo aktą, prel. Pr. Strakaus- choru ir jaunai aktorei Kidžiu- 
žės 5 Nukryžiuotojo Jėzaus kas pasakė pamokslą anglis- ^ei, kuri linksmino banketo da-_ 
seserų vienuolyno sode, iš ar- kai ir lietuviškai, ragindamas lyvius savo muzika, 
timuju apylinkių sutraukusi stoti į Marijos garbei Mėlyno- Lietuvai Gelbėti Komitetas,
didelius būrius žmonių — jau- sios Armijos eiles- Po palaimi- Įsisteigęs 1918 m., per ilgą ~ . ......
nimo. 2 vai popiet prasidėjo nimo sekė meninė dalis: dai- iaika feuv0 susilpnėjęs besu- Didysis Lawrence- įskaitant aug21 a™is vys u- linga fiziku, mate-

ruošdavo tik Vasario 16 minė- ir aplinkimus Methuen bei 
Parapijos misijos prasidėjo jimus. Dabar jo veikla vėl su- Andover, si sezoną yra pasta- 

stiprinta. Persitvarkymo susi- keturias oratorijas: 
rinkime dalyvavo apie 30 or- Mater — Rossini, Septyni-Kn- 
ganizacijų atstovų. Nutarta, s^aus žodžiai — Dubois, “Eti
kas du mėnesiai rengti viešas 
prakalbas, kviesti svečius kal- 

Naujei statomoje klebonijoj bėtojus, kurie apibudintų Lie- 
geno, Vokietijoj, sanatorijoj įrengimai atliekami jau viduj, tuvos laisvinimo reikalą. Pir- 
sergantiems lietuviams Velykų visiškai įrengti manoma dar mininku išrinktas J- Bagočius. 
proga suaukojo $27.25. Auko- vasara- vicepirm. J. Juška, seku. V.

Kvietkauskas, ižd. Ig. Budrec- 
kis, ižd. padėjėjas K. Berno
tas, garbės pirm- J. Žilevičius.

L. Bendruomenės skyrius 
turėjo metinį susirinkimą, 

kur padaryta praeitų metų ap
žvalga. Taip pat nutarta steig
ti lietuvišką knygyną. Pirmi
ninkaujant Pr. Kuduliui, iš 
Laisvės svetainės direktoriaus 
gauta vieta knygynui. Knygų 
jau turima per 100. Jas suau- 
kavo. Kudulis 78, A. Fidleris 
ir Žilevičius po 6 ir eilė kitų. 
Knygyno pirmininku slaptu 
balsavimu išrinktas J Bago-

grojant. Prie stovyklos sugie
dota Motina^ Sopulinga, užde- gegužės 5 ir truks iki gegužės 
tas gėlių vainikas, kun. Mažu- 19. Misijas veda kun. A. Ma- 

~ žukną, MIC. Pirmąją savaitę
misijos vedamos angliškai, 
antrąją — lietuviškai.

M’
E J s
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Newtown, Pa. Worcester, Mass.

Pirmininkas 1220 W. VAN BUREN

Vice Pirmininkai

tarėjo 40 metų.

• Lietuviu

HOMESTEAD, PA.

Labdarybės ir Stipondiję
Komisija

Maloniai patarnauja lietuviams naujai {ruoštose patalpose,

A ptam arimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

hmhis

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mene* 
tirus religinis žurnalas. Me* 
tams tik $2XM>. Rąžyk:

50 Flaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

Šis laiškas nebuvo spausdin
tas Darbininke, nes jame trū
ko pagyrimo, kad rašoma “ge
riausiam redaktoriui”...

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigan Farm Sūrio. Sis sūri* jau per ilgus m«as gaminamas 
Jono ir Angeitam Andriuliu ir jų šeimos, Fountaln, Mlch.

apskritai rūpintis lietuvybės 
reikalais.

tą pirmadienį parapijos salėje 
8:00 vai. vak. O. K.

Jurgio parapijų klebonijose 
arba Balfo valdybos nariams.

K. Č.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek MpopuBarinot Miehigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patj geriausią sūrį.

Melagiai ausys nekaista
“Laisvė” (rir. 89) rašo, kad 

jai mirusio šen. McCarthy ne
gaila. “Meluotume, jei sakytu
me, kad mums jo gaila. O me
luoti mes atsisakome”

L Medžiukas, kultūros ir švie
timo vadovas V. Bakūnas, 
ūkio vadovas. V. Truškauskas 
ir iždininkas B. Seliukas. Nau
joji valdyba pirmoje eilėje nu
tarė stengtis atgaivinti lietu
viškus papročius- LB ruošia
mų parengimų metu bus ban
doma atgaivinti tautinius ,žai- 
dimus bei. ratelius. Be to nu
tarta surengti kultūrinių pra
mogų ir paskaitų visuomenei,

ramą sudarys jaunieji meni
ninkai, Įvyks šeštadieni, gegu- 

’ao 11,šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Išgirsime jaunuosius 
pianistus, smuikininkus, solis
tus, deklamuotojus. Daugumą 
programos vykdytojų sudarys 
solistės 
muziko 
Strolios 
vakaro.

apygardos valdyba, 
kviečiami dalyvauti 
viai dailininkai-

lerių. Susirinkšne prisiminus, 
kad gyvenančiam mūsų tarpe 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signatarui Mykolui Biržiš
kai šią vasarą sueina 75 me
tai, nutarta ruoštis šio lietu
vių tautos veterano sukaktį 
iškilmingai paminėti. Jg. M.

• Vasario 16 gimnazijoje 
gegužės 1 prasidėjo nauji 
mokslo metai- Praeitais moks
lo metais gimnazijoje mokyto
javo 9 lietuviai mokytojai. Vy
resnėse klasėse anglų ir vo
kiečių kalbas dėsto vokiečiai 
mokytojai. Mokinių (su lan
kančiais pradžios mokyklą ir 
abiturientais) buvo 119. Gim
nazijos direktoriumi yra dr. A. 
Rukšto, vicedirektoriumi pa
kviestas dr. Jonas Grinius. Jis 
dėstys lietuvių kalbą ir litera
tūrą.

rapijos salėje Įvyko susirinki
mas nrgattfcaHjų karins, atda
ro — Aito skyrių. Piraūninka- 
vu adv. V. Kaziauskas, sekre
toriavo inž. J. Jodeiė. Išrink
tas naujas skyriaus [urminin
kas A. Skirtus. Kiti valdybos 
nėriaį: vicepirm. X Ananus ir
L. Valiukas, sekr. A. Kauli
nai tis ir R.. Medzlukaitė, izd.
M. Aftukienė ir tin- sekr. J. 
Jodėte. Iš pranešimo paaiškė
jo. kad minint Vasario 16 su
rinkta daugiau kaip 1000 doL 
Surinktos aukos persiųstos 
Lietuvos vadavimo reikalams, 
įvertinant, kokios didelės 
svarbos pavergtos Lietuvos 
propagandai yra studentų lei
džiamas anglų kalba žurnalas 
Lituanus, čia pat suaukota

šiamasi ankstam šokimai iš 
baliono. Pradžioje bandymai 
daromi su Vėliau
šoks kapt. Henry Nielsen.

Parapijos kunigai nuošir
džiai kviečia visus vakarienėje 
gausiai dalyvauti, pasikvie
čiant taip pat savo gimines bei 
pažįstamus. Vakarienei bilie
tas kainuos $1-50.

Motinos Dienos minėjimas 
yra dėmesio centre šį savait
galį. Ruošiamasi pasimelsti už 
gyvas ir mirusias motinas baž
nyčiose. pagerbti jas šeimose, 
o bendras motinos dienos mi
nėjimas visuomenei Įvyks šv. 
Andriejaus parapijos salėje, 
gegužės 12 d., 4 vai. p.p. Mi
nėjimo programą sudarys die
nai pritaikyta paskaita ir me
ninė dalis. Lietuvių Bendruo
menės vaidybai pavedus, mi
nėjimą ruošia studentai ir 
moksleiviai ateitininkai.

TALARSKI
FUNERAL ROME

Rūtos Grėbliūnaitės su Gino 
Giusti moterystę palaimino šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioj kleb. 
kun. E. Vasiliauskas gegužės 
4 d. 10:30 vai. ryte.

Rūta yra žinomų biznierių 
ir visuomenės veikėjų Jono ir 
Marcelės Grėbliūnų duktė, ak
tyvi vietinės 19 vyčių kuopos 
narė- Jaunajai porelei linkima 
pasisekimo, o Rūtai nė ateity
je nenutolti nuo lietuvių bei 
nuo lietuviško veikimo.

de (tikriau, laiške redakcijai) 
rašoma: “Po kąro pasitraukęs 
iš Lietuvos, aš apsigyvenau 
Austrijoje to pradėjau studijas 
technikos-inžmėrijos srityje. 
Po ilgų metų darbo pradėjau 
mintimis vairuoti radarą. Tai 
pirmas išradimas pasaulio is
torijoje”. O anksčiau, Ljetuvo- 
je, buvo dar taip, kad “išgir 
dau paukštes mano mintims 
tiriamą atsakymą” (A. Kaztas,

gomis. Velionis buvo sužeistas draugų, nedegdamas 
gatvėje pravažiuojančios leng- mokestis tik 4

paroda 
rengiama Chicagoje jaunimo 
kongreso ir tautinių Šokių fes
tivalio metu. Paroda Įvyks 
Morrison viešbutyje. Jos ren
gimu rūpinasi Chicagos LB 

Parodoje 
visi lietu-

Juzės Augaitytės ir 
kompozitoriaus Juozo 
mokiniai- Pradžia 7 v. 
Po programos — šo

kiai griežiant havajiečių orkes
trui.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

laidotuvių direktoriai
Hartford, Conn

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI t SSSR 
Į UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.

• Bonnos apylinkėje į LB 
valdybą išrinkti: pirm. stud. 
Kasparas Dikšaitis, sekret. — 
stud. Vytautas J- Bylaitis ir 
ižd. — medicinos kandidatas 
Algis Gintautas.

18, 1957 gegužės 1). Redakci
ja prie šio laiško nepridėjo jo
kio savo atsakymo nei paaiški
nimo- Matyti, patiko pagyri
mas geriausiam redaktoriui 
tokio žmogaus, kuris geba 
mintimis vairuoti radarą, ir 
savo mintim gauti atsakymus 
iš paukščių...

Dėl ko mirė Vincas Kudirka?
“Prisimena man Dirvos ra

šytojo pasipiktinimas* kad 
Garsas drįsta V. Kudirkos 
“Saulę” (himną) patvarkyti. 
Man privalu Adomavičių su
barti . •. Vincas Kudirka surė
dė“Saulę” ne tam, kad malo
niai šildytų, bet kad piktžoles 
išdegintų. Nuo saulės kepini- 
mo ir pats Kudirka džiovą ga-

Kęstutis Pliuškonis, atliekąs 
karine prievolę, grįžo porai 
savaičių atostogų.

Inž. Akjis Žukauskas karinę 
tarnybą tęsti išvyko į Japoniją.

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė

Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

kušky, ižd. globėjos: Ona Va- 
Balfo rūbę rinkliava sėk- linskienė ir Leonora Adomie- 

mingai tebevyksta. Atlieka- maršalka Nelė Malkauskai-
mus rūbus ir avalynę atiduoti kasios vadu sutiko būti
galite šv. Andriejaus ir šv. parapijos kleb. kun. A- Petrai

tis. Susirinkime kalbėjo sesuo 
M. Hyacinta, Worcesterio vie
nuolyno viršininkė, ir kleb. 
kun. A. Petraitis. Jie paaiški
no Įsteigto skyriaus reikšmę 
ir narių pareigas- Susirinki
mus šaukti nutarta kas ketvir-

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas

Diego. Malonų įspūdį žiūro
vams padarė šokis “Voverai
tė”, kuri atliko beveik visi ki
tataučiai, lietuviškai dainuoda
mi Žiūrovai gėrėjosi to V. Be- 
liajaus solo šokiu “Kupranuga
ris” ir valandėlei pasijuto per
sikėlę prie plačiosios Sacha
ros smiltynų-

Sukurta lietuviška šeima
Balandžio 27 lietuvių šv. 

Kazimiero parapijos bažnyčioj 
kun. dr. A. Bučys palaimino 
moterystės ryšį studentų Vy
tauto Buroko ir Dalios J. šim- 
kevičiūtės. Vytautas karo me
tu išblokštas iš tėvynės atvy
kęs į USA atlikęs karinę prie
volę tęsė mokslą būdamas be 
tėvų, pats užsidirbdamas pra
gyvenimui- Šiuo metu yra be
baigiąs ekonominius mokslus. 
Jis aktyvus ir sporte, studen
tų organizacijose, buvęs L. A. 
lietuvių studentų pirm. Vaka
re jaunosios tėvai B. A. Šim- 
kevičiai, agronomai suruošė

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.
Finansų Sekretorius 

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

suprantama. Bet kai pati Lais
vė dedasi nemelagė, tai ji me
luoja per akis. Tokia ji Lietu
von nueina. Ją dar skatina:

“Užrašykite Laisvę savo gi
minėms į Lietuvą. Kurie ten 
ją gauna, rašo, kad ji jiem

Tautinės Sąjungos Phila ™Ulj. e. Arkivyskupas 
Šv. Kazimiero seserų Penn- skyrius gegužio 18 šv. Andrie- $v. Kazimiero parapijoje Richard J. Cushing, D. D.

sylvanijos apskrities rėmėjų jaus parapijos salėje ruošia di- gegužės 2 įsteigtas seserų ka-
draugijos septintas seimas delį koncertą. Programoje da- zimieriečių rėmėjų skyrius
šaukdamas gegužės 19 New- tyvauja solistė Vincė Jonuškai- Įsirašė 53 nariai Išrinkta vai-
town Pa. Seimas yra nepapra- tė - Leskaitienė, muzikos kom- dyba, kuria sudaro: pirm, 
stas, juo atžymima 50 metų pozitorius Juozas Strolia, akor- Marcelė Witkins, vicepirm. 
nuo šv. Kazimiero seserų Įsi- deonistas Charles Daubaras- Ona Ridikienė- sekretorė Olga 
kūrimo, 25 metai nuo Juozapo pianistas Marko Famese ir ju- Keršvtė finan sekr Ona Ben- Marijos Vilos įsteigimo. Be to, bristas Vitalis Žukauskas, do^,’ ižd. Prandšlm Kula- 

atidaroma nauja Juozapo Maii- Pradžia 6:30 vai. vakaro, 
jos Vilos aukštesnioji mokyk
la. ši mokykla tai sukaktims 
paminklas, pastatyta gerada
rių pastangomis ir aukomis.

Nashiia, N. H.
" šy* KazimSoro parapijos -vy

rų to mergaičių klubai gegu
žės 26 d. 4 vai po piet salėje 
po bažnyčia suruoš parapijos 
vakarienę. Vakarienės metu 
rengėjai žada painformuoti 
susirinkusius dalyvius apie 
šiemet rudenyje numatomą 
suruošti mūsų bažnyčios 100 
metų sukakties minėjimą.

Balandžio 28 šv. Kazimiero LOS ANGELES. CAI^ĮF.k 
pareik ^ję bm sureng- ~

parapijos salėje lietuvišką 
T®?0 puotą. Dalyvavo daugiau kaip
tom teteka torėjo imogos ^Ttinonių. -
išgirsti lietuvių kompozitorių 
dainų to ištraukų iš arijų, ku- H LB v«ldo»
rias atifto jaunebe pirmą kar- Naujai sudaryto apyl valdy
tą Los. Angeles pasirodanti ba gegužės 5 pasiskirstė parei- 
daįftanįRft JSėna Rūkštelienė. gomis: pirm. K. IJaudanskas, 
Jai akompanavo muz. Stasys vicepirm. O- Ramtienė, sekr. 
Kalvadt^ kūris solo skan^nno 
irgi keletą kūrimų. Jie susi
laukė didelio klausytojų pa
lankumo to turėjo kai kuriuos 
dalykus kartoti. Roma Jalovec- 
kaftė - Dapšienė deklamavo 
savo poezijos ištraukas. Algir
das Gustaitis skaitė apysaką iš 
ateivių gyventom, o Jurgis 
Gliaudą atliko savo apysakos 
improvizaciją, šiltai sutikto 
Vytauto Beliajaus tautinių šo-

žinomu “patinka”, štai pra
nešimas iš vieno laiško (ba- 
landžio 17): “Kai kas mūsų 
rajone gauna iš Amerikos Lai
svę- Tai puikus laikraštis, bet 
kaip ir visi tie, kurie pas mus 
spausdinami”. Vadinasi, kaip 
to visi bolševikiniai, kurie “ne
meluoja” ...

Jei R. Mizara nebūtų para
šęs paskutinių žodžių, kad 
"meluoti atsisako”, tai tikrai 
būtų pasakęs teisybę: Laisvei 
mirusio senatoriaus negaila,

Seimo dienotvarkė: 11 val- 
mišios Vilos koplyčioje, 12 v. 
— pietūs, Iv. — pasisvečia
vimas, naujos mokyklos lanky
mas, seimo dalyvių fotografa
vimas, 2 v. — seimo posėdis, 
5:30 v. palaiminimas švč. Sa
kramentu, 6 v. — vakarienė.

Kviečiame dalyvauti bičiu
lius seime.

maMa proMtOM, —Ja« ir Šėrėtas įtraMUm, 
medflagM. vaistus ir u .

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
StcinlĄiul itclfeiamas puMo pRkvlfa\ima» apie LšManlima
— Siuntiniai privalomi gavėjui 7-6 snvnK-iu bėgyje.

Siuntiniai, siunčianti oro paifn, pri«ai<wni T.fO dienu bktyj 
S(unf«. jas gamta a«ntenWiJtus gavėjo pakvitavimus.

VISI SftfNTtNIAI SIUNČIAMI ŠV JAf* APMOKrru 
MUFTv. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS 
"Siųskite siuntinius giminieciamst

nMaraš ka«rfien nuo 9 vai. ryto iki S vai ) vakaro. 
s»-4tadioniai« nuo 9 vai. ryto ir t vai. po pietų.

Rfikaiauktre katalogu. Raėykit*- ruaHkai arba angMkai. 
N»toH Pennsyhanijo* gelžkello Motlea Newarke.

PACKACE EYPRESS C0.
»t < MAMIET NEWAK& N. 4.—MHefcH IMK

\UtuntWti lęrauMtoml ad Pararta to ĮUuMa. Ine. Iešmui

MIS So. Albony, ChfcM% DL TeL OrmhB S>7NS

AMAM STEWART 
KGIurao 6-18M
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PO ŽAIDYNIŲ
Toronto žaidynėse LAR 

krepšininkų laimėjimo nelabai 
kas laukė. Bet pereitais me
tais gavę Chicagoje pylos, mū
siškiai užsispyrę ruošėsi nau
jom varžybom. Dalyvauta stip
rioje vasaros lygoje, kur gau
ta tikrai nemaža patyrimo. 
Žiemą YMCA pirmenybėse 
nors ir nepasiekta nieko gero, 
bet buvo išbandytos naujos 
pajėgos. Susidarė vienetas, 
kuris, pailsėjęs po sunkių ir 
varginančių kovų, vyko Toron- 
tan savo geriausioje formoje. 
Puikus buvo Dovydaitis. Visus 
nustebinęs ši kartą savo pro
tingu žaidimu Keskonis. Ge
rai prie vyresniųjų prisitaikė 
šešiolikametis Kilbauskas. Vi
si parodė, kad LAK krepši
ninkų dienos nėra suskaitytos, 
kaip 1955 vienas rašė Chica- 
gos laikraštyje. Ypač Vysnius 
buvo svarbi pajėga. Pereitais 
metais, prieš išvykstant Chica- 
gon, Vyšniui buvo skilęs ko
jos kaulas- Tada dalyvauti ne
galėjęs šį kartą stengėsi ir 
buvo vienas iš geriausių mūsų 
žaidikų.

Jau pereitais metais buvo
me užsiminę apie varžybų si
stemos pakeitimą. Ir šį kartą 
reiktų prisiminti keitimo rei
kalą- Visiems žinoma, kad šeš
tadienio rytą pradėtos rungty
nės išveda Į aikštę visą naktį 
keliavusias ir išvargintas ko
mandas. Dėlto, žaidžiant an
trąsias rungtynes, išlenda žai
dikų kondicija, amžius ir turi
mą pakaitų gausumas- Lituani- 
cos ir Atletų Klubo rungtynių 
metu Toronte tai aiškiai buvo 
pastebima. Vesdami net 15 
taškų perviršium savo naudai, 
chicagiečiai turėjo nusileisti 
patvaresniems bei daugiau ly
giaverčių pakaitų turintiems 
biooklytifecfams.Beje, tuo 
metu tikrai gaila buvo žiūrėti Į 
Atletų Klubo sporto vadovą 
Bagdziūna, šias rungtynes gi
liai pergyvenus. Bet jo vyrai 
neapvylė, ir laimėdami vėliau 
ir baigmines rungtynes, suda
rė savo rūpesčių ir vargų pri
slėgtam vadovui geriausią do
vaną.

Vyrų krepšinio klasė atrodo 
yra kilimo ženkle; Motery tuo 
tarpu vis vietoje. Toronto Vy
ties veteranės dar ir šį kartą 
sugebėjo nugriebti laimėjimą, 
bet Toronto Aušros jaunosios, 
krepšininkės, atrodo ateityje 
tars rimtesnį žodeli. Baigminių 
rungtynių metu žiūrovų sim
patijos buvo šių jaunųjų pusė
je. Ypač akin krito viena- gal 
vos keturiolikametė, mažiukė 
Aušros žaidikė, nuoširdžiai ir 
kietai kovojusi ir Įgalinusi sa
vo komandą vesti ilgą rung
tynių laiką. Pralaimėjus, grau
džiai apsiverkusi. Laimingas 
tas Aušros klubas, turintis 
net apie 120(1) jaunių ir jau
nučių. Tokį skaičių pamačius, 
nevienam kitų klubų vadovui 
tenka tik seilę nuryti. Pranciš
konam, sugebėjusiems surasti 
tokias 
telkti 
tikrai 
tas.

puikias patalpas bei su- 
tiek gražaus jaunimo, 
priklauso didelis kredi-

Dovanų atžvilgiu tai buvo 
skurdžiausios žaidynės- Laimė
tojai tegavo pereinamąsias 
taures, o apie antrąja vietą

BOB GUTOVVSKI, JAV studentas, sumušė pasaulin) rekordu, 
peršokdamas per kartį 15 pėdų ir 8,25 inču.

mecena- 
tuo tar- 
lygintis. 
negavęs.

^ŠACHMATAInet nebuvo pagalvota, šiuo at
veju su New Yorko 
tais ir prekybininkais 
pu niekas negalėtų 
Vienkartinės dovanos
klubas lyg ir jokio atsiminimo 
neturės apie savo sunkiai iško
votą laimėjimą-

Keistai įvyko su šachmatų 
varžybomis. Pasirodžius iš sve
tur tik vienam New Yorko at
stovui, Toronto šachmatinin
kai, tur būt, pabūgę, nubalsa- 
vo(!) turnyro nerengti. Še tau, 
močia, ir ragaišis.

Tinklinyje būta daug nesusi
pratimų interpretuojant tai
sykles. Nereikia stebėtis, nes 
visoje Amerikoje dabar pana
ši padėtis — kiekvienas teisė
jas savotiškai švilpauja. Atro
do, kad sekančios konvencijos 
metu ir JAV tinklihio federa
cija turės prisitaikinti prie 
tarptautinių taisyklių, tada ir 
mums bus lengviau, šiaip jau 
žaidimo klasė tikrai 
Baisu pagalvoti, kas
kius ištiks Baltijos turnyro 
metu!

žemoka.
mūsiš-

KAISERSLAUTERN
NEW YORKE

New
1 FC

sekmadieni
garsioji 

vienuolikė, 
su

Pereitą 
Yorke viešėjo 
Kaiserslauterno 
kuri čia žaidė rungtynes
DAFB lygos rinktine. Jeigu 
kas yra stebėjęs šią ekipą žai
džiant dar Vokietijoje prieš 
keleris metus, šiuo kartu gavo 
stiprokai apsivilti. Labai jau 
išgarsintas puolimas visai nie
ko neparodė, o žvaigždės bro
liai Walteriai visai buvo dingę. 
Kiti du internacionalai —Lieb- 
rich ir Eckel, — vos tik atsi
gavę po sunkių sužeidimų- la
bai saugojos! ir nieko ypatingo 
neparodė. Mūsų lyga, išstačiu- 
si labai stiprią ir ryžtingai 
žaidžiančią komandą, Įveikė 
svečius, sakytume, visai pelny
tai 1:0.

Kaiserslauternas toliau gas
troliuoja Philadelphijoje, St. 
Louis, Chicagoje, Detroite ir 
vėl Nevv Yorke. Atrodo, se
kančiose rungtynėse, nesusi
laukdami tokio gero pasiprie
šinimo, svečiai galės pademon
struoti geresnę žaidimo klasę.

Prieš rungtynes Įvykusia
me didžiuliame, tradiciniame 
parade dalyvavo ir Lietuvių 
Sporto Klubas. Įvairiaspalvėje 
minioje gražiai aki traukė gel
tonai žaliose uniformose mūsų 
jauniai ir jaunučiai, o taip pat 
ir trispalvė vėliava, palydima 
mergaičių tautiniuose drabu
žiuose. Atletas

Veda K. Merkis

Povilas Tautvaiša dėl jo 
akies operacijos pasisako, kad 
viskas vystosi gana normaliai 
(prarado kairiąją akį). Jis ti
kisi netrukus vėl atsistoti į 
mūsų šachmatininkų gretas. 
Tautvaiša mano, kad jo gali
mybės bus net palankesnės, 
nes visuose paskutiniuose tur
nyruose jo akis buvo mažu 
kliudiniu.

Sydnejaus Kovo šachmatų 
komanda Įstojo į australų p- 
bes- Labai maloni žinia iš to
limos Australijcs. Mes su įdo
mumu seksime jų kovas.

Didžiojo Bostono šachmatų 
pirmenybės bus gegužės 13— 
19 ir 25—26 d. d., A ir B kla
sėse. Kas iš lietuvių norėtų da
lyvauti, pranešKite K. Merkiui, 
tei. AN 8-1282. Pirmenybes 
rengia Massachusetts State 
Chess Assin. Kitu metu Di
džiojo Bostono p-bės, greičiau
sia bus pavestos įvykdyti So. 
Bostono lietuvių pil- d uos 
šachmatų klubui.

Studentu pasaulio pirmeny
bės bus liepos mėn. Islandijo
je. JAV komanda (W. Lombar- 
dy, latvis Edmar Mednis, A. 
Saidy ir A. Feuerstein) turėtų 
vilčių gerai pasirodyti, bet vi
sa bėda, nėra lėšų kelionei. 
Komandos dalyvis W. Lombar- 
dy apeliuoja per Chess Life į 
Amerikos šachmatininkus, sių
sti po dolerį, kitą tos kelionės 
fondui: William Lombardy, 
Student Traveling Fund, 961 
Faile St-, Bronx 59, N. Y..

S. Gligoric, Jugoslavijos did- 
meisteris, baigia laimėti Ang
lijoje vykstantį Stevensono 
vardo tarpt, šachmatų turnyrą. 
Jis turi 7L2-IĮ2 taško, beliko 
vienas ratas. Seka R. Wade iš 
N. Zelandijos ir jugoslavas T. 
Rakic po 6’2 tš-

Rytų apygardos 
pirmenybes laimėjo 
sias p-bių žaidėjas 
Kuodis (12 metų!),
kiame vieną iš jo laimėtų par
tijų. Baltais lošė Kuodis, juo
dais — Edmundas Spirauskas. 
Partija siciliška. 1. e4 c5 2. 
2f3 2c6 3. h3 d6 4. Žc3 2f6 5. 
Rc4 e6! (tai geriausias juodų 
ginklas prieš Rc4). 6. d3 a6 7- 
a3 Re7 8. 0-0 0-0 9. 2h2 e5? 
šis juodų ėjimas sustiprino 
baltųjų siekį valdyti langelį

AR ŽINAI# APIE ŽMOGŲ?
Sveika nosim gali užuosti 

supuvusio kiaušinio vieną 460- 
tą milijoninę miligramo dalį.

Galvos kiaušas- spaudžia
mas kokiais varžtais, įlinksta 
net ligi 2 cm., tik vėliau trūk
sta.

Gaivos plaukai visi kartu at
laiko ligi 3000 kg. svorio.

Žmogaus oda gali atlaikyti 
120 C laipsnių karščio.

Arčiau širdies esančios ar
terijos pakelia 20 atmosferų 
spaudimą-

Veny, arterijų, kraujo gys
lų ir gyslelių žmogaus kūne 
yra arti 150,000 km. ilgio. Tai 
pakaktų bemaž 4 kartus apvy
ti visą žemės rutulį.

Kepenys yra viena šilčiausių 
žmogaus kūne dalių, 40 C.

Susijaudinimas pirštus at
šaldo ligi 12 laipsnių C.

Kojy pirštai yra šalčiausi 
visame kūne vieta.

Nervu sistema perduodami 
pojūčiai lekia 460 km. valan
diniu greičiu-

Rankos mostelėjimas, kad 
ir greičiausias, neviršija 217 
km. greičio.

Odos kvadratiniam centi
metre yra metras kraujo indų, 
4 m. nervų laidų ir 3 milijo
nai audinio ląstelių.

SUMMER RESORTS

MORTON 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.

CHESTER HOUSE 
Afop the Pocono Mts. 

TOBYHANNA, PA. 
Tel. MT Pocono 4385 ar 4351 

Scenic location, high elevation, 
modern rooms. VVeekly rate 

$38—42 each, including 3 well- 
planned meals per day. Movies 

Dancing, Swimming Shuffle- 
board Fishing Boating and Golf 
nearby. Catholic church within 

walking distance. Booklet.

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

Open n<>w. Honeymoon. VVeekends 
rm. 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

RESORTS
TWIN WILL0WS 

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.

REAL ESTATE

LAKE MOHAWK, L. I

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

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

$12,500 
Summer rentals ava’lab-e.
Harriette Luster, Realtor 

Sparte Theatre Centre, Rt. 15
Sparta. N. J. Next Mullers 

Delicatessen. Phone:
Lake Moha\vk 8405-3481

TO PLACE, k \ 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGF* 
CALL LO 3-7291

REAL ESTATE

NURSING HOME
OCEAN VIEW 

NURSING HOME
AGE — CHP.ONIC —

CONVALESCENT
F. A. FROMM R. N. DIRECTOR

301 ATLANTIC AVĖ.
ATLANTIC CITY, NEW JERSEY 

Atlantic City 5-5853

25-YEAR MORTGAGES
20% DOWN

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

LINCOLN KOMES
Magnolia St., Off VVashington 

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

DIRECTIONŠ: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamaok Rd., which 
becomes N. Pearl St., Pearl River, 
to dead end. Tnrn left to Magnolia 
St. and right to Model Home.

Another Project of 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders for Over 25 Years:

N.

COUNTRY BOARD

WOMAN
will board girls (8-12 yrs.) for 
summer, July and August, in 
Hobart, N. Y. (Catskill Mįns.).

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

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

B klasės 
jauniau- 

Gediminas 
Čia patei-

Spirauskas

WADING RIVER SHORES.
Bungalow for sale- with beach 

rights. Also waterfront and 
inside lots. 800’ beach. Res- 
trictions. Mrs. Henninger.

WA 9-4201; RE 9-5569 (home)

12. Ra2 Rb7 13. f4k e:f4 14- 
B:f4 Vc7 15. Žg4 Ž:g4 16. 
B:f4 Bfd8 17. Rh6! Rf6 18. 
Vfl! Ve7 19. Rdl’l Šio ėjimo 
tikslas gauti baltų 2 į d5, bet 
pirmiau reikia 
19 . . . Bb8 20- 
Ve5 22. Z:f6 + 
matas.

nušalinti Rb7.
R:b7 21. Žd5! 
Kh8 23. R:g7 

■■

PINE TREE COTTAGE 
Greenley, Penna.

Ideal place for young and old. 
All year r ešerį. E.vcellent meals, 

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

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

Catholic church.
Phone: MUrdock 5-2311

SHAMROCK.
MANOR EESIDENCE

81-83 Lincoln Avė. 
Newark, N. <J.

For retired ladies 
Room and Board

Your food and comfort our 
firsį consideration.

Reasonable rates. Owned and 
operated by

Agnės McTigne and Maureen
Aherne. HU 3-9.301—MI 3 550

ROSELY HEIGHTS L. L 
(E. Park).

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

shrubs, terrace, stone wall, fire
place, garage. Basement,ap_ 
pliances ext”as. Orig. ovvner

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

LAKE TYLER
West Goshen, Conn.

Lake Front Cottage, 4 bedrooms, 
screenea porch, all conveniences, 

in Catholic community.
Large plot $14,000.

New Rochelle 2-1630

Nevv Yorko miesto komandų 
pirmenybėse gegužės 3 buvo 
žaidžiami ketvirtojo rato susi
tikimai. Be pralošimo žengti 
Baltijos pirmoji komanda šį 
kartą laimėjo prieš Marshall 
žaidėjus pasekme 5^-lUe- Po 
tašką pelnė Žirnis, Allik,. Zno- 
tinš, Ditrichs ir Tamužs, o 
Hazners pusę taško.

Pergalę taip pat atsiekė Bal
tijos antrasis vienetas įveikęs 
Log Cabin komandą iš New 
Jersey rezultatu 4^-212. čio
nai laimėjo Trojanas, Purma- 
lis, Pagasts 
taško davė

Gegužės 
susitiks su
YMCA- Pirmoji komanda bus 
laisva.

ir Haavamae, pusę 
Tint.
10 Baltijos antroji 
Brooklyno Central

DISPLAY

VILLAGE PRIVATE 
Taxie Service 

24 Hour Service 
Door to Door 

Limousine available for 
Weddings and all Sočiai Affairs 

Reasonable prices
TA 2-9611 — TY 2-9025

The lašt word for your 
WEDDING RECEPTION 

$7.00 per person 
8 course 

dinner
2. VVedding
3. Table & 

ations
4. Waiters.

Sales Tax
5. Ūse of Prlvate Bridal Room
6.
7.
8.
9.

1. chicken or turkey

cake with ornament 
Weddlng Bell Decor-

Gratulties & City

DISPLAY

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

'• -Straight Special
• 5 Quart.s of Top G radę Oil
• Major Tune-Up Experts
• Cooling System Surveyed
• Lubritorium Shakedown
• Erake System & Front End
• TOTAL .....................   $19.95

VVESTMONT MOTORS, INC.
TY 2-0100

2641 E. Tremont Avė., Bronx, N. Y.

S torage—Repairing—Re modelinę 
WOLOSCHl K FVR CO. 
Manufacturing Furriers 

343 Seventh Avė., Nr. 29th St., 
N. Y. 1, N. Y. — LOngacre 3-5823 
Open daily to S p. m., Thursday 

8 p. m. Also by Appointment 
W.oloschuk specializes in complete 
for storage repair and remodeling 

We also storage ladies’ and 
men’s cloth coats 

COATS—MINK STOLFS 
JACKETS—CAPE JACKETS 

SCARFS AT VERY LOW PRICES 
Make on appointment with us įo 

display our finest furs in your 
home (50 miles limit) 
at your conveniece.

N EW—NEW—NEW

Exciting, stimulating. Try your 
skili in this ancient and delight- 
ful sport-develope a keen sense of 
co.ordination. Have fun—more fun 
than you ever dreamed possible— 
leam to be quick and alert.

Special attention to groups from 
all parishes. So 
Robin Hoods and 
Come to —

1616 Stillwell
(Pclham Pkwy. and Štiliwell Avė.) 

Or call TYrone 2-0400

come on you 
Little Johns

Avė., Bronx

RESTAURANTS

Ar jūs žinote, kad
THE STEA'IBOAT INN 

8991 Steamboat Rd.
Great Neck, Long Island

• Patiekia skanius valgius ir 
gėrimus o Turi atitinkamą sa
lę visokiom pramogom • Di
delį gražų sodą piknikam.
Kainos yra visiem prieinamos 
Galima kreiptis ir telefonu į

ALMA KASMOČICTE, 
HUnter 2-9595

Būsit patenkinti, kad kreipėtės

MERRICK, L. L
Pre-vvar custom built 4 bedrbom 

home on Į-z aere in one of
Merrick’s best areas. In Cure of 

Ars Parish, near everything.
Spacious rooms, attached porch, 
comblnation xvindows, fireplace, 
full basement, 3 car garage, oil 

hot water heat, $23,000:
For appointment call: .

FReeport 9-2453 or FR 9-5358

GLEN COVE, L. L, N. Y.
3 bdrms., split, 3 baths, 2 kitchens, 
din. rm., liv. rm, 2 fireplaces, gar. 
full fin bsmt, oil hot water heat 

well lanscaped in finest res. area, 
5 min. all shop, churches and 

schoo’s. Glen Cove 4-4124

H. W. MALĖ

VYRAS INDAM PLAUTI 
taip pat ir 
PORTERIS

reikalingi pastoviam darbui visiem 
metam. Geras atlyginimas.
Kreiptis asmeniškai nuo 
10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

Vallcy Stream Park, Inn.
130 West Merrick Rd. 
Valley Stream, L. I.

FLUSHING L. I, N. Y.
New 2 famiiy houses 

Detached solid brick, 2 large
6 room apartments, 2 car 

garage, extra lavatory in level 
basement. 5 minutes to IRT 
and BMT, Murray St., near

156 St. DI 64271, 
after 5 p- m.

SUMMER RENTALS

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 2 6916

MIDDLEBURG, N. Y.
5 rooms and bath, all modern, 
fully eųuipped; hsated; season 
rentai. Call: PResident 84103

for your
from 20

Hat Checking 
Manhattan Cocktail 
Bottle Beer per person 
Bottle Rivoli Rye per person

10. Microphone System
The beautiful and air cond- 

itioned crystal room open 
inspoetion. Accomodations 
to

Rd.

Jersey Markei 2-7000 (Public

N. Y. ant 
nuo VVest Polnt.Bridge 

išeina 
St. & 7th Avė.. N. Y. C.

300.
THE RIY’OLI 

Flathush & Cortelyou
BU 4-1334 

Closed Tuešday.
Frec parking availableGRAYMOOR

1957 METU SEZONAS
Sekmadieniais nuo birželio 2 Iki spalio 27 

DIAIXX;rNf:S MIAIOS II. 12, 12:45 
^pažintys 11 A. M. iki 5 P. M.
Novena j Sv. Antanu, pamokslas, palaiminimas—3 v. popiet, 
įstatymas Svč. Sakramento po 12:45 mISių iki 6 v. popiet.
Graymoor yra 5 mylios j Šiaurę nuo Peckskiil, 

Route 9 už Bear Mountaln 
Autobusai 

Consolidated Bus Terminai 41 
8 to 8:45 A. M.

Tel.: VVisconsin 7.5550. N<-w
Service. Smulkesnėms informacijoms rąžyti:

Fr. Guardian. S. A. Graymoor Friers. Garrison 3. N. Y.
Tel. Garrison 4-3671.
lankytojai laukiami kiekviena diena, pilgriminės kelionės 

sekmadieniais.

BAILEY’S RESTAURANT
Famous for Seampi—Lobster 

and Steaks. Reasonable prices, 
Gracious and considerate

Service. Specials consideration 
given to church groups.

316 Sunrise Highway 
Rockville Center, L. I., N. Y.

RO 6-1260 
“Good food alhvays 

is our only concern”

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 

wick Avė. Brooklyn 21, Y.

RADIJO VALANDA J AllZOTUS M & 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEtyYORKO 
N-J. IR.CONN.APYLINKĖJE KU
RIS. IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR. DAINOJE.

DABAR. .

NAUJU IAIKU
:Į^~g4:00,w5:Q0

U55OKIL,IR.97.9MEG.Eį)

DniKTORKM - JOKŪBAI 3.

J1LKVSKuodis
(padėtis po -8.... Ve7. Čia balti 
mato, kad jie tuojaus laimėtų- 
jei jų žirgas nekliudomai pa
siektų langeli d5!, todėl seka 
19. Rd5!).
d5, vėliau nulėmusį visą parti 
ją. 10. Vf3? 2d4 11. Vdl b5

Balsam House on Friends Lake 
Adirondack Mountains Che$tertown, N. Y.

OUR TENTU SEASON
Bbautiful scenary, private lake, excellent tahle, 

frcc boats, ,all sports
OPEN JUNE 15 TO SEPT. 15

$50 Per Week Write for Booklet
City telephone: HIckory 6-8860 Tel.: Chestertown 2357 

HERMAN and SUZANNE LUTZ- props.

HILISIDEN3.'



New Jersey jaunimo vakaras

NEW YORKAS

Aldona Kulber,

GRABORIUS

kad tuo rūpinamasi jau iš ank-

įvyksta

cija.

KONCERTAS
Juozas Andriušis

SOPRANAS AUDRONE GAIGALAITE, Philadelphia

LAUREATAS PAULIUS JURKUS.

PO KONCERTO ŠOKIAI, KURIEMS GROS GARSUSIS
JOE THOMAS ORKESTRAS

Juozas Andriušis
Woodhaven, 21, N. Y

Dalyvavo vaikę (Kanojų
Gegužės 5 d. seselių vienuo- 

lyno sodyboje, Brocktone, į- 
vyko Naujosios Anglijos vaiką 
diena* j žiu dienų iš Bostono 
vaikučiai vyko 7 autobusais.

Šv. Valanda vyrams
Bostono arkivyskupijos pie

tinių parapijų šv. Vardo drau
gijos vyrams šv. Valanda bus 
gegužės 12 d. 8 vai- vak. Whi- 
te Stadium, Franklin Park-

94 jaunimo kuopos rengia
ma tradicinė pavasarinė gegu
žinė, piknikas* gegužės 19 Ro
muvos parke Brocktone.

Bus gera ir įvairi programa. 
Veiks skanių valgių ir gėrimų 
bufetai Bus komiškas sportas, 
bėgimas su maišais, traukimas 
virvės tarp Bostono ir Brock- 
tono kuopų ir k.

Bus taip pat premijuojami 
šokiai, šokiam gros populiari 
šokių kapela.
~ -Autobusai nuo Lietuvių Pi
liečių klubo, 368 Broadway, 
išeis 1 vai. p. p. Kelionė ten 
ir atgal su įėjimu į pikniką 
tiktai vienas doleris

įsiraU į draugiją
Gegužės 2 šv. Petro parapi

jos bažnyčioje įvyko specialios 
pamaldos Marijos vaikeliams. 
Iškilmingai į draugiją buvo 
priimti 65 vaikai.

metu am-

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
mentę tvirtinimui

Reikalinga sekretorė
Charls Phiser vaistų fabrike 

greit reikalinga sekretorė. 
Kreiptis dar šį savaitgalį į R. 
Kezį vakare tel. AP 7-3244.

jas Baltimorėje. šios pavasari
nės misijos yra siejamos su 
Motinos dienos metinių minė
jimu. Po misijų grįždamas su
stos Philadelphijoj, kur uni
versiteto bibliotekos lituanisti
niame skyriuje ir dr. A. šau
lio archyve, rinksis medžiagos 
savo rašomai Lietuvos pranciš
konų istorijai

C R. K. Susivienijimo 
Amerikoje

Filmo meno vakarą
Brooklyne rengia Demokra

tinioDarbo Tąlka gegužės 19, 
sekmadienį, 6r30 v. v. Liet. 
Piliečių klube, 280 Union Avė. 
Bus rodomi devyni trumpi ne
komercinio tipo filmai įvai
riems ekrano meno aspektams 
pavaizduoti. Jonas Mekas, 
“Film Culture” žurnalo leidė
jas ir vyr. redaktorius, kalbės 
kino estetikos tema ir atsakys 
į klausimus. Besidomį prašo
mi atsilankyti Faktines vaka
ro išlaidos bus - padengtos iŠ 
auku.

bridge ir Bostono kolonijų že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios Ir j kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR »-«434

87—09 Jamaica Avė.
VIrginia 7-4477

Tel. STagg 2-5043 1
Matthew P. Balta sį

Elvyrai ir Algiui Ošlapams
gegužės 4 gimė dukrelė, 

kuriai duotas Vardas Aura Ma
rija.

įvyksta gegužės 11, šeštadie
nį, Apreiškimo parapijos salė
je. Programa skirta jaunie
siems menininkams- Dainuoja 
Audronė Gaigalaitė, iš Phila- 
delphijos, sopranas; Pranas 
Zaranka, iš Detroito, tenoras, 
pianinu skambina Darius La
pinskas, savo kompozicijomis 
užsirekomendavęs N. Anglijos 
konservatorijoje, laimėjęs ke
letą premijų; be to. pianu 
skambina ar akomponuoja Ni
jolė Bogutaitė ir Diana Papie- 
vytė. Savo kūrybą skaito Ge
nutė Buračaitė, iš Baitimorės, 
ir Paulius Jurkus. Po koncer
to šokiai, kuriem gros Joe 
Thomo orkestras. Vakaro pra
džia 7 v.

New Jersey apygardos jauni
mo organizacijos — lietuviai 
skautai, ateitininkai, jaunieji 
vyčiai, lietuvių bendruomenės 
jaunimo klubai ir radijo Rūtos 
ansamblis — susibūrę į A- L. 
B. New Jersey apygardos jau
nimo tarybą, balandžio 28 
Kearny lietuvių parapijos sa
lėje surengė pirmąjį apygar
dos jaunimo vakarą.
— Meninėje programoje pasi
gėrėta Linos Skučaitės baleto 
šokiais. Ji yra Plahefield, N. J. 
prancūzų baleto mokyklos vie
na iš geriausių balerinų ir šia
me vakare jos šokių išpildy
mas buvo tiesiog pasigėrėti
nas. Meno teisėjų komisija 
(P. Baltutienė, A. Rugys ir 
St. Vaičiūnas) jai paskyrė pir
mąją A. L. B. apygardos val
dybos dovaną.

Vertingomis knygų dovano
mis buvo apdovanoti ir visi 
kiti programos dalyviai- Taip 
pat visą katučių audrą pelnė 
jaunoji solistė Irena Stankū
naitė. Ir nenuostabu, nes ji 
yra laimėjusi visą eilę vokali-

Aldonai Skripskaitei ir Dan
guolei Masionytei, iš kurių 
lauktina irgi neeilinių muzikių- 

Visus skaniai prajuokino 
Kearny jaunosios vytės F. -Ha- 
rrison ir J. Makofka savo 
merginų bėdų improvizacija. 
Gražus dalykas, tik gal reikė
jo kiek daugiau repeticijų.

Labai visiems patiko Eliza- 
betho jaunesniųjų skautų šo
kiai. Garbė Laimutei Petraus
kaitei, nes ji tikrai gražiai 
juos išmokė. I _ ...

Gaila nes dėl techninių kliū
čių negalėjo dalyvauti radijo 
Rūtos radijo ansamblio solis
tai — Liudvikas Stukas ir Di
ana Mockeliūnaitė. tad progra
ma buvo kiek pertrumpa. Už
tat dalyviai atsigriebė šokiuos.

Čia pirmą kartą ir labai 
šauniai pasirodė apygardos 
jaunimo orkestras. Iš dirigen
to Klemo Bagdanavičiaus teko 
patirti, kad orkestras pamažu 
auga ir jei prisidėtų dar 8 to
kio pat pajėgumo akordeonai, 
tai galima būtų ir simfoninę 
muziką groti.

Vakaras dar ir tuo skyrės

lionas, gegužės 25 d. 10:30 v. 
laikys“Tškilmingas šv. mišias 
ligoninės koplyčioj, minėda
mas savo kunigystės 25 m. 
sukaktį.

Kun. Jonas Kartavičius ge
gužės 30 d. 12 vai. Maspetho

Dr. B. Kalvaitis, 
išlaikęs draudimo agento egza
minus, įgijo teisę savarankiš
kai verstis ta profesija (Insur
ance Brocker> Jisai ir anks
čiau dirbo toje srityje.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO SEMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(veetuvtų; krikMynų. gimtadienių, {vairių pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ: norite atnmiflnti «<rna foroemHja-»

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskib 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bnoklyn»N. Y.

(BIELIAUSKAS) 
FUNKBAL BOM E

M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
BrooHyB, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

nutarta Maspethe suruošti 
apylinkės tretininkų konferen-

M- Ž.

N. Y. Filatdistę d-ja
išleido naują biuletenį ang

lų kalba, kuriame pamini sa
vo drauguos 4 metų veikimo 
sukaktį. Biuletenyje aprašomi 
pašto Ženklai, vienas puslapis 
su iliustracijomis atspaustas 
spaustuvėje, ženklai aprašyti 
anglų ir lietuvių kalbomis- 
Plačiai supažindinama su drau
gijos narių filatelistine veikla.

šį šeštadienį 8 v. v. Lietu
vių Atletų klube švenčia lai
mėjimą meisterio titulo, kuris 
buvo pasiektas Toronte prieš 
2 savaites.

Bostone, sukvietęs kitas orga
nizacijas, svarstė, kaip geriau 
pasiruošti Lietuvos nepriklau
somybėspaskelbimo 40 mėtų 
sukakčiai, kuri sueina kitais 
metais. Reikia pasidžiaugti,

197 Webster Aveane 
Cambridge, Mms.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

Ir Balsamuotojaa 
NOTARY PUBLIC

Hnuomojami 3 kambariai 
pavieniams vyrams prie BMT 
Jamaica linijos ir prie paiki. 
Durys atskiros. Galima naud - 
tis vonia ir virtuve. 112 Jero- 
me St Brooklyn 7, N. Y. Tel 
MIdvay 7-2658.

^nuomojama kampinis 
krautuvės kambarys tinka bet- 
kokiam MzniuL Mrs. M. Ado
mėnas, 69 Irving Avė., Brook
lyn, N. Y.

BARASEVBČHJS Ir SDNl> |
FUNEBAL BOMij 

254 W. Broadway | 
South Boston, Mass. 1

JOSEPH BARACEVKIUb j 
Laidotuvių Direktorius 1 

Tek ANdr«w 8-2S90 <

Solistas V. VerikaittS’
grįždamas iš koncerto Wa- 

terbury, keliom dienom, buvo 
sustojęs pas savo gimines N. 
Yorke.

Parduodama moderni deli
katesų krautuvė su butu. Biz
nio pajamos $11,000 per sa
vaitę. Savininkas išsikelia į ki
tą valstybę. Tinka vyrui ir 
žmonai. Kreiptis: tel.: HOllis 
4-4245.Išnuomojama vyrui gražus 

kambarys su atskiru įėjimu, 
78-17 90 Avė., Woodhaven?- 
Galima susitarti ir dėl pilno, "*■*•*•

PIANISTE NIJOLE BOGUTAITĖ, Baltimore 
PIANISTAS DARIUS LAPINSKAS, Bostonas 
NAUJOS KŪRYBOS SKAITYS ŠIŲ METŲ

susituokia su Patrick J. Viola- Kozanciaus or-|o$ mokyklos rimtai ruošiama ................
Sutuoks kun. J. Barkus, OSB, Apreiškimo parapijoje narių operų soliste. Turi toje mokyk- sporto p-ankių jsigijHnui.
iš Newarko, N. J. jaunosios bendri pusryčiai įvyks gegu- loję stipendiją. Ši gabi mergy- Jaunimąs lieka dėkingas 
pusbrolis. Aldona yra dukrai- žės 19 tuojau po 8 vai. mišių, tė yra ir gera lietuvaitė, nes ^un- Vaiciekauskui- Škirpai su 
tė Elenos Vyžienės, Darbiniu- parapijos salėje . jau dveji metai Lindeno šešta- ponia, mž. VI. Diliui, Vaičiū-
ko skaitytojos.

MASPETHO ŽINIOS

Katalikę veteranę pavasari
niai šokiai įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 11, par. salėj.

Stebuklingo medalikėlio no- 
vena bus gegužės 12—20 d.d. 
Ves kun. F. Melvin, C. M. Pa
maldos 8 vai. vakare, pamoks
lai tik angliškai.

Maspetho LB valdyba susi
rinks posėdžiui gegužės 12 d. 
1 vai. popiet parapijos salėj.

Bažnyčios statybos planai Bostono arkivyskupijos ka- 
gegužės 12, nalo reikalais aplankė N. An- tiniame koncerte ir nežiūrint, “’į—s— _ _ ‘^U

- A 1 1. - V- • * 17 ’ Vakaras davė virš 100 dole- lU0J DUS lieiKU rangovų pį^įjyu parodoje šv. PetroLL PR»v žfa^s tet tau Jiiltard muzita P61"0- bus sunaud°- varf5^"ėms da ?ta‘5rb“ ‘f’ parapiLi mTkyklos mokintai
ooje Bay Ridge, Brooklyne, žtaus, bet jau Juhard muzikos mu2ikos k nos- Planus paruošė arch. Jo- uūmėjo keturias dovanas. Pir-

nas Mulokas.

" Joną* Jakais 
marijonas, prieš išvykdamas

Romon, lankėsi Bostone, yra 
apsistojęs šv. Petro parapijos 
klebonijoje-

/ - Bostimo studū^ai ir mnks- 
Iriviai at^tmmkai gegužės 12 
rengia metinę <Mgaiuzacįjos 
šventę ir Motinos dienos minė
jimą. šventė pradedama mi- 
šiomis šv. Petro bažnyčioje 10 
vaL ryto. Pamokslą pasakys 
buvęs ilgametis jų dvasios va
das kun. A. Kontautas-

PO pietų 4 vaL Lietuvių Pi
liečių klubo salėje įvyks iškil
mingas susirinkimas, kurio 
metu paskaitą skaitys rašyto- 

Gegužinė procMija jas Paulius Jurkus. Po to 
Šv. Petro parapijos įvyks seks menine dalis, kurioje par 

gegužės 19. sirodys jaunos pajėgos: solis-

U^pildomi federafiniai bei vabtybtaiai taksai, tvirtina- 
mi (vairus aoKumenra.

įvairiose draudimo (rtalgoae apdraudUaina aatomoMDal, 
namai, baldai. Usniai Ir aanenlnis tartas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakonyMs bet pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingą atsitikimų bet Ugne, karta apmokant ir UgoninAi

PreL Jonas Balkūnas yra įteiktos mokslą užbaigiant bir- 
vidurio ir rytų Europos kil- želio 9. 
mės amerikiečių konferenci
jos pirmininkas. Konferenciją 
jis atstovaus latvių suvažiavi
me geg. 10 Philadelphijoj. 
kalmukų pobūvy geg. 12 New 
Yorkę, bulgarų lygos šventėj 
geg. 21 New Yorke. Lenkų 
mitinge geg. 5 pasakė kalbą 
New Yorke.

Tretininkę metinę vizitaciją 
geg. 5 atliko tėv. B. Mikalaus
kas, O. F- M. Jis pasakė pa
mokslą, peržiūrėjo knygas, da
vė paaiškinimų. Kongregacija 
turi 65 narius. Kitais metais

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forett Parkw«y Station>

gė antradienio vakare ifldl- 
mmgais muarais ir procesija. 
Atia*dąi šienyt pasižymėjo sa
vo iškilmingumu hr žmonių 
gausumu. Bažnyčia buvo gra- 

išpuošta gėl^nis, ir įspū
dingai pasirodė drnras. Pamok
slussakė pranciškonai — Tėv- 
Modestas Stepaitis ir Tėv .Leo
nardas Andriekus. Pamaldose 
dalyvavo labai daug apylinkės 
kunigų.

Tėv. Viktoras GidžiūMS, 
prancišk<mų vienuolyno vir-

gegužės 7 išskrido Europon. 
Išleistuvių proga J. Ginkus sa
vo hamuose paruošė pietus, 
kuriuose dalyvavo Balfo valdy
bos nariai- Balfo pirmininką 
pareigose pavaduos A. Deve- 
nienė. Kan. J. B. Končius Eu
ropoje užtruks kelis mėnesius.

Kun. Jonas Laurinaitis, ,

mos vietos dovaną laimėjo J. 
Hartford, 4 sk. mokinys, ant- 

, . ros vietos dovanas laimėjo K- 
tažnyaoj švęs 25 m kunigys- 8 sk. mok. ir D. Barū- 

dieninėie mokyklėlėje moko nams, E. čemaskienei ir vi- tas sukaktį. Jis eina aklųjų di- naitėt 3 sk. mok. Trečios vie- 
Kazimieras Samulėnas, vaikučius lietuvišku tautiniu siems kitiems padėjusioms va- rektOT'aus padėjėjo pareigas tos (jovaną laimėjo J. Baltru- 

Liudos Mikulskytės Veronikos Jomantienės, mū- dainų karą suruošti ir jį sėkmingai ®r®°klyno vyskupijoj. šonas, 4 sk. mok. Dovanos bus
byla dėl sumušimo, pike- sų laikraščio skaitytojos ir rė- 4

Pranas Zaranka, kompozito
rius Darius Lapinskas, baleti- 
ninkė Dalila Mockapetrytė ir 
aktorė Irena Nikolskytė.

y Laimėjo taurę
Šv- Petro CYO organizacijos 

krepšininkai pavasario krepši
nio varžybose atstovavo Bosto
no katalikų jaunimą. Mūsiškiai 
laimėjo pirmąją vietą ir gegu
žės 1 iškilmingai jiems buvo 
įteikta laimėjimo taurė. Jaunų 
krepšininkų pagerbimas ruo
šiamas gegužės 29 d. 6 vai. 
vak. šv. Petro parapijos salė
je. Bostono keletas laikraščių 
pažadėjo atsiųsti savo kores
pondentus į šį pagerbimą.

Kun. J. Zuromskis
gegužės 5 išvyko suteikti 

moterystės sakramentą savo 
sesers sūnui, kuris, kaip laivy
no karininkas, tarnauja ka
riuomenėje ir šiuo metu yra 
Fort Lauderdale, Floridoje.


