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» LIETUVOS ATVYKO

me-

gose Juozas Kajeckas yra taip 
pat jau keliolika metų. Jam ir 
teks atstovybės reikalus tvar-

Vieną aukos 
kitam gelbet?

jsp«|a
pažangių 

Pax”

ne spinduliuoji 
mūsų atstovybių

Apsilanko vėl po 
1157metų

Socialistai prieš socialistu
Prancūzijos parlamento 12 

narių socialistų tr dar kiti 7 
socialistų lyderiai pasmerkė 
min. pirm. Mollet, taip pat so
cialisto, politikų Alžire.

toliau?' Kas velionies

Uja priėmė 
“kolchozų ir juose 
teises”.

ir pentagonas rado, kad Mask
vos siūlymai nusiginklavimo 
remra nėra priunuuL. renu- 
gonas siūlė tiesiog atmesti. 
Valstybės departamentas norė
jo derėtis. Jį parėmė preziden-

a Ispanijoje gegužio 9 ke
leivinis lėktuvas nusfteisda-

šeimos 
dukterį 

užjau- 
dar ir

kito pasaulio neš Washingtonas daugiausia 
rodo dėmesio •pųyęr^tom tau- 
tom ir daugiausia gali padary
ti, jei turės tvisto pasiryžimo. 
E Lietuvos atstato Washingto- 

į eilę kitų 
ne tik pOliti-

Prancūzijos prezidentas ne
silankė Italijoje nuo 1904. O 
atsilankymas pas popiežių Pi
jų XII bus .pirmas Prancūzijos 
galvos oficialus atsilankymo 
nuo 800 metų, —kada Leonas 
m karūnavo Karolį Didįjį?

Nors Prancūzijos kai kurie 
kairieji ir dabar protestavo 
prieš prezidento vykimą į Va- 
tikana,’ nes . tuo būsiąs pažeis
tas Prancūzijos valstybės lai- 
cizmas, bet šiuo tarpu prezi
dentas jau nepaisė to protesto.

Iš Lietuvos atvyko kaip 
neša Eltos Informacijos, 
čiūnienė. Ji buvo prieš 13 
tų suimta Tiuringijoje ir 
tu su vaikais išvežta į rytus. 
Ji dirbo Kaune. Iš ten pasise- 
kė jai išvykti tarpininkaujant 
Vokietijos atstovui Maskvoje. 
Ji buvo atsisakiusi priimti So
vietų Sąjungos pilietybę. Jos 
vienas sūnus atvyko sykiu su 
ja. Kitas tebėra suimtas Sovie
tuose. Duktė paimta darbam mat sudužo, ir visi 37 asmens 
taip pat Sovietuose. Žuvo-

paliko 
žmona

muojami klaidingai. Išrinktas 
prezidentu antru kartu sausio 
mėn. turėjo 79% pasitikėjimą. 
Nuo to laiko pasitikėjimas 
smuko kas mėnuo: sausio 79,

KNYGA APIE "TYLOS 
BAŽNYČIĄ"

Kaip su žemės ūkiu Gudijofe
“Sovietskaja Bielorusia” pa

skelbė, kad žemės ūkis perei
tais metais buvo menkesnis 
nei 1940. Nuo 1940 padidėjo 
nedirbamos žemės plotas 4 
mil. akrų.
prikulta 1.757,100 tonų, o 
1940 buvo 2,726,990. Daugiau
sia skundų kolchozais.

įtempimui tarp Rytų ir Va
karų atslūgus viduriniuose ry
tuose, dėmesys krypsta j Eu
ropą ir nusiginklavimą. Inicia- Prmrūriią, Austriją, šiaurinę 
tyvos parodė Maskva- balau- Jugoslaviją, ir, kaip NYT ra
džio 30 pasiūlydama demilita- še, taip pat satelitas, išskyrus 
rizuotą zoną Europoje ir dali- Bpigęriją, /ŲbeniĮą, pietinę 
ne oro kontrolę, kurios taip bu- Rumuniją, rytuose zonoje dar 
vo norėjęs Eisenhoueris Žene
voje. Prie abiejų pasiūlymų 
Sustojo Amerika. Tai pavesta 
pirmiausia prezidento specia
liam patarėjui nusiginklavimo 
reikalais Stassenui, kuris jau 
devynios savaitės posėdžiauja 
Londone.

VOKIETIJA RENGIASI 
RINKIMAM

Washingtone reikšmin- 
ir atsakingesnį.

Gen. konsulas J. Budrys taip 
pat informavo, kad ministeris 
P. žadeikis jau seniau esąs 
deponavęs valstybės departa
mente tam tikrą raštą, kuriuo 
patvarkomas atstovybės liki
mas. Kas tame rašte ir kokie 
asmens jame minimi, nesą ži
noma.

Jei tokis raštas būtų, jo 
vykdymas jau priklausytų ne 
tik nuo velionies valios, bet ir 
nuo Washingtono nusistatymo.

Austrijos vidaus reikalų mi- 
nisteris telegrama kreipėsi į 
Amerikos atstovą Vienoje, kad 
Amerika įsileistų daugiau ven
grų pabėgėlių. Kitaip būsianti 
Vakaram žalinga propaganda 
anapus uždangos. Telegramos 
paskelbimas kiek apramino pa
bėgėlius. kurie Siezenheimo 
stovykloje yra paskelbę bado 
streiką.

muoti i 
lomatei.

• IteHjuju prie Mantui mie
sto gegužio 12 automobilių 
lenktynėse vieno ispano auto
mobiliui sprogo padanga, ir 
automobilis apvirto tiesiai j 
publiką, žuvo važiuotojas ir 
kiti 14.

Lenkijos tariamų 
katalikų organizacijos 
lyderis Piasecki, o iš tikrųjų 
Maskvos agentas. įspėjo savo 
laikraštyje, kad Lenkija neieš
kotų artimesnių ryšių nei su 
Jugoslavija riėtsukom:KinF 
ja. Jis reikalavo griežtos ko
munistinės linijos ir įspėjo, 
kad dabartinė padėtis negali 
trukti ilgai. ’ '

prieš dovanas 
komunistam

Romoje išleista knyga, var
du "Tylos bažnyčia žiūri į Ro
mą”. Iš 500 puslapių vienas 
Šimtas yra skirtas Lietuvai. 
Skyrių apie Lietuvą parašė 
kun. V. Mincevičius. Knyga iš
leista šv. Tėvo garbei jo 80 
metų amžiaus ir 40 metų kon
sekravimo vyskupu proga.

Italijoje su didelėm iškil
mėm buvo sutiktas Prancūzi
jos prezidentas Renė Coty. 
Jis išbus nuo gegužio 9 iki 14. 
Prezidentas lankysis ir Vatika-

jubilėjinių iškilmių P. Žadei- Ministeris Washingtnnę da- 
Iris -ypaėiai apsjlpęs. Nuo tada bartinėm aplinkybėm yra svar- 
jį mačiusieji gaudavę Įspūdį, besnfc už višas kitas sestHjes, 
lyg tai būtų jau 
žmogus.

daugiau. Paliko lietuvių tautą, 
kurios valstybei jis čia atstova
vo, bet kuri pati tebėra nelais
vėje ir iš kiekvieno savo atsto
vo laukia kovos už jos laisvę. 
Kai tauta yra tokioje nelaimė
je, jos ministerio mirtis yra 
jai ypačiai skaudus nuostolis, 
nes mažta skaičius tų. į ku
riuos žiūrima kaip į gyvus 
akivaidžius simbolius, jog Lie
tuvos “valstybės nepriklauso
mybės reiškimasis yra tik lai
kinai sustabdytas” (Roosevel- 
tas).

Prezidentas Eisenhoweris 
buvo populiariausias 1955 rug- 
piūčio mėn. — 87%, skelbia 
Gallupo institutas. Tai buvo 
laikas, kai Eisenhoweris grįžo 
iš Ženevos konferencijos, apie kovo 72, gegužio 67. Tarp de- 
kurios vaisius Amerikos ir Eu- mokratų dabai* jis turi 52% 
ropos skaitytojai buvo infor- pasitikėjimo, tarp respubliko- 
---------------------------- ----------- ;— nų 85%, tarp nepriklausomų 

69%.

Vokietijos valdžioje partija 
CDU gegužio 12 sušaukė savo 
konferenciją Hamburge. Kan
cleris Adenaueris metė šūkius 
rinkimų kovai “taika, laisvė, 
teisingumas”. Kalboje jis pa
reiškė, kad negali būti jokios 
taikos, be laisvės ir teisingu
mo. Parlamento - pirmtiūnkas 
Gersteumaier nurodė, kad so
cialinėje srity partija valstybė
je pasiekė to; jog atlyginimai 
pakilo vidutiniškai 54%, o tuo 
pačiu metu kainos pakilo tik 
13%. Socialdemokratus sten
giasi nukovoti, parodydami, 
kad buvęs komunistas Wėb- 
neris vis laidau paveržiu val
džią iš pirmininko ORenhaue- 
rio.

bazės baigtos, jų bus 12,000.
Bazių įrengimas turėjo at

sieiti 400 mil. dol. Bet iš tik
rųjų išeis daug daugiau. Buvo 
nenumatytų kliūčių. Sakysim. 
1955 lietūs bazes buvo paver
tę purvo ežerais, o burikanas 
sunaikino sugabentas medžia
gas. Pabrango ispanų darbas, 
ir Amerika prie bazių dirban
tiem ispanam turi naujus mili
jonus sumokėti.

Bazių sutartis sudaryta 10 
metų. Ji baigsis 1963. Paskui 
galės būti atnaujinta, nes ji 
abipusiškai naudinga. Ameri
kai bus tai atrama, pati sau
giausia ir pati moderniausia. 
O Ispanija už bazėm vietą gau
na' ne tik pinigus, bet ir Ame
rikos sprausminius lėktuvus 
savai aviacijai. Už tat Ispanija 
virs rimtu ateities dalyviu Na- 
to. Tokio nenori* Maskva ir 
dėl to ieško būdų prisigerinti 
prie Ispanijos, prieš kurią taip 
neseniai siuntė ginklus ir “sa-

PRIES EGIPTĄ KAPITULIA
VO VISI, IŠSKYRUS 

PRANCŪZIJĄ
Sueso kanalo vartotojų ben

drovė, kurioje dalyvauja 15 
valstybių, paskelbė komunika
tą, kad jos atsisako nuo boiko
to Sueso kanalui. Tik viena 
Prancūzija pasisakė, kad ji 
negali rekomenduoti bendro
vės nariam dabartinėm saly* 
gom naudotis kanalu. Daugu
mas, kapituliuodamos prieš 
Egiptą, pasiteisino pareikšda
mos, kad atsisakymas nuo boi
koto nereiškia Nasserio pa
skelbtos dekliaracijos pripaži
nimo.

Lietuvos 
tinys ir 

JMąshygtone Povilas Žadeikis 
gegužio 11 dieną mirė?'

Tą dieną 5—6 vai. popiet jį 
ištiko širdies smūgis. Buvo 
nugabentas į ligoninę; joje ir 
mirė 11 vaL vakaro.

Velionies kūnas nuo pirma
dienio vakaro iki ketvirtadie
nio ryto pašarvotas Lietuvos 
pasiuntinybėje. Ketvirtadienį 
1Q vai. ryto mišios bus šv. Mo
tiejaus katedroje. Paskui bus 
palydėtas į kapus.

Šeimos pageidavimas, kuria
me atsispindi, matyt, velionies 
valia, — kad kapuose nebūtų 
jokiu kalbu. Apie tai painfor- 

kiti pabaltiečiai dip-

Stassenas, pasitiesęs Euro
pos ir Azijos žemėlapį, svarsto 
Maskvos siūlymus ir galimus 
kontrpasiūlymus. Jau pranešta 
apie vieną tokį jo pasiūlymą 
Sovietų atstovui Zorinui oro 
kontrolės reikalu. Jis pasiūlė, 
kad Europoje tokia kontroliuo
jama zona eitų iš šiaurės aši
galio į pietus iki 45 paralelės, 
iš vakarų eitų į rytus nuo me
ridiano 5 iki 30. Stebint tas 
linijas žemėlapyje tokia

nės idėjos, bet ir finansinės 
galimybės tom atstovybėm vei
kti. Tos aplinkybės padaro at
stovą 
gesnį

Velionis
narius —
Mirgą. Jas nuoširdžiai 
čiame. Bet jis paliko

Kas 
pareigas perims sostinėje? — 
Tokį klausimą teko nukreipti į 
gen. konsulą J. Budrį- Jis in
formavo, kad yra pasmntiny- 
bės patarėjas Juozas Kajeckas. 
Jis normalia tvarka ir perims 
pareigas kaip chargė d* affai- 
res. Atstovybės patarėjo parei-
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Praboje komunistai ruošia 200
Pernai javų buvo agentų aMdedų Jų apmoky

mas trunka dvejus metus.

o-. ŽĮNėjĖidjui RuiMMk rhe-

MR8 B3CHARD M. NIXON, 
JAV vieeprezMento imam, ra 
dviem dukrelėm — Jolie 8 ir

Žadeikis VVashingto- 
ne išbuvo jau nuo 1935 metų. 
Ar tik nebus buvęs seniausias 
tuo atžvilgiu diplomatas. Kovo 
26 buvo susilaukęs 70 metų 
amžiaus. Jau nuo seniau jis 
jautėsi ligonis. Priėmimuose, 
kur jis turėdavo dalyvauti, 
jam tekdavę imtis ir stiprinan
čių tam momentui vaistų. 
Nuotaiką laužė ministeriui jo 
artimųjų asmenų mirtys viena 
po kitos. Kai prieš keleris me
tus mirė jo brolis, ministeris 
prasitarė gen. konsului J. Bu
driui: “Tai rado,' kad ir man 
jau ateinaeilė.?.” Prieš atei
dama pas jį, mirtis dar sykį 

■r .n. ■> užsuko pas jo artimuosius: mi-Al^HUMML VENGRŲ Zadeikienės brolis Ra-
PABĖGČL1Ų --dzevičius. Ji išvyko į jo laido

tuves, o parvykusi rado savo 
vyrą susigraužus dėl gautos 
žinios apie kitą mirtį, buvo 
mirusi ministerio sesuo... Po

atsidurtų vakarinės Rusijos da
lis, pro Leningradą, Kijevą ir 
Odesą. Stebint senešiapyja* 
Stas&eno siūlymas apuntų kon- 
troliuėjąmoj zonoį ir Baltijos 
valstybes.

Zorinas Stasseno užbrėžtom 
linijom . nebuvo patenkintas. 
Jis pastūmėjo žemėlapyje visą 
tą kontroliuojamą zoną žemyn 
ir pieštuku užrėžė beveik vi
są Prancūziją, dalį Angijos. 
visą Jugoslaviją, Albaniją, 
Graikiją. Sutinka, kad būtų 
kontrolė satelituose, išskyrus 
rytinę Rumuniją ir Bulgariją. 
Bet E spaudoje paskelbtų ne
aiškių žodžių atrodo, kad Bal
tijos valstybes išima iš kontro
liuojamos zonas.

Zorino pieštukas stipriai gi
na nuo kontrolės tas vietas, 
kuriose yra sutelktos sovieti
nės karinės jėgos ir įtvirtini
mai, o Baltijos valstybės prie 
tokių priklauso.

Stassenas nesiūlęs nieko dėl 
kariuomenės atitraukimo. Tai 
jau būtų didesnio masto aliar
mas Europoje. Tokio aliarmo 
privengdama, Amerika painfor

mavo ' Vokietijos vyriausybę, 
kad Stasseno pareiškimai ne
saisto Amerikos vyriausybės.

Taigi žaidimas eina prie že
mėlapio- nesiimant nieko atsa
kingesnio kuriam laikui, bent 
iki Vokietijos rinkimų.

Po ketvertų metų didelio muose. Dabar jų Ispanijoje 
darbo Ispanijoje Amerika šian- yra apie 7000, o kai bus visos 
dien jau gali naudotis trim 
zėm, jeigu karas tučtuojau 
tų. Tačiau darbas ten dar 
baigtas. Keturios aviacijos 
zės bus baigtos tik po metų, o 
jūrų laivyno bazė tik 1959. 
Dabartinėje padėtyje lėktuvai 
jau gali nusileisti, pasipildyti 
užtenka atsargom ir toliau ke
liauti.

Nuo bazių Ispanijoje Ameri
kos lėktuvai bus mažiau kaip 
3,000 mylių iki stambiųjų So
vietų Sąjungos sunkiosios pra
monės centrų.

Amerikos vyrai taip patvar
kyti, kad jie nekristi ispanam 
į akis. Daugumas jų nenešio
ja uniformų. Jie gyvena vieš
bučiuose ar išnuomotuose na-

_ min. pirm. Antonio
Segni turi viUSų. kad jį vėl ga
li paskirti min. pirmininku. Jį 
remra stipriai krikšč. dem. 
partijos lyderiaL Atpirkimo 
ožiu gali padaryti užsžeųėą rei
kalų min. Gaetano Martino. Jį 
kaltina, kad jis perdaug eina 
su Vakarų politika, o Italija 
turinti turėti savarankišką po
litika.

ST. WYSZYNSKI. Lenkijos 
kardinolas. Keružio 8 atvykęs 
j Rom*.

Lenkijos kolchozų tarybos 
pirmininkas Javorski pranešė, 
kad pernai po Gomulkos kai
tos, jog “jungtis į kblcboziis 
yra laisvos valios reikalas”, 
85% visų kolchozų buvo pa
naikintą. Iš 12,500 kolchozų 
buvo palikta tik 1,958. Dabar 
kompartijoje buvė aliarmuoja- 
maukad griaujamas visas socia
listinis žemės ūkis. Esą varto
jamas net smurtas prieš tuos, 
kurie nori liktis kolchoze. Par- 

nutarimą ginti 
gyvenančių

MASKVA RENGĖ 
PERVERSMUS

Jordanijos radijas -gegužio 
11 paskelbė , kad esą išaiškin
ta, jog komunistai rengė per
versmus arabų kraštuose. Tu
rėjo būti pašalinti valdovai 
Šaudi Arabijoje, Jordanijoje, 
Irake ir Lytojoje. Perversmą 
rėmė Sovietų Sąjunga, Egip
tas fc Syrija. -

POTVYNIO AUKOS
Tesąs valstybėje lietūs nu

sinešė ir žmonių gyvybių. Su
rasti lavonai vaiko ir vyresnio 
žmogaus, kuriuos vandenys 
ntą>lovė nuo kelio. Kitoj vietoj 
vandens wovės išplėšė tėvui 
iš rankų kūdikį- Nuskendo 
moteris, kai vandens srort pa
gavo jos automoblti' Keliolika 
žmonių teko išgelbėti jau iš 
medžių. Per Šimtą šeimų buvo 
iš namų evakuoti.

• Procklsntes turi didžiau
sio vargo su Kongresu dėl biu
džeto. Kongresas reikalauja 
mažinti, ir Adams, Baltųjų 
Rūmų reikalų vedėjas, tvirtina, 
kad bus sumažintas 2 milijar
dais.

• teirfdjos laikraščius So
vietų Sąjunga pradėjo neįsi- 
Msti, nen juoae pasakoma dau- 
gteu nei sovietiniuose.

Šen. Knowlandas pare^kė, 
kad ir ateity kovos prieš pini
gų davimą komunistinei Jugo
slavijai. Dabar tos pagalbos 
jau nebegalima sustabdyti, nes 
prezidento sprendimu jau pa
siruošta Jugoslavijai duoti pa
galbos už 100 mil. dol. Tarp 
kitų daiktų bus pristatyta ir 
200 sprausminių lėktuvų.

Pernai, Knowlando pasiūly
mu, senatas nutarė sustabdyti 
Jugoslavijai paramą. Tačiau 
palikta viena spraga — duoti 
pagalbos, jeigu prezidentas 
matys, kad tai yra naudinga 
Jungtinėm Valstybėm. Dabar 
tokio prezidento sprendinio 
susilaukė Jugoslavija.

■ ■
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Albert Schweoeris buvo pa
ti viršūnė, svariausias, įtakin
giausias balsas, propagandoje 
prieš atominių bombų bandy
mus. Jam atsakė prieš savaitę 
dr. Williard Libby, chemikas 
ir Amerikos atominės energi
jos komisijos narys.
__ į__ Schweizerio tvirtinimą, 
kad atominės bombos sprogi
mo metu atsiradęs stroncijus 
90 ir kiti elementai esą labai 
pavojingi žmogui* Libby at
kreipia dėmesį, kad kiekiai 
radioaktyvumo, kurį žmonės 
gauna natūraliu keliu — iš 
kosminių spindulių— esą daug 
didesni negu tie, kurie gauna
mi iš susprogdintos vandeni
lio bombos. Dar daugiau: kie
kis radioaktyvumo, kurį gau
na žmogus iš bombos sprogdi
nimo, esąs mažesnis nei 1% 
radioaktyvtnTid' koncentraci-

svarstant Nato apginklavimą. 
Prie kapituliacijos svarstant 
nusiginklavimą.

• vytu * motetu ettuUsM. tvartams, suknelem>. 
(k IftdiMt: fayoėHBėL medvilniniai kaspinai, vfinų audeklai.

■ • •k ■' V?
• Dklelts ipalvu ir pavyedihj pasirinkimas. r '
• Geriausios rūšys. prieinamos kainos.

.Atsinešk Šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas*
SAMIEL BBCKENSTEIN. INC. ~
TRYS DIDELES KRAUTUVES

I18 Orciuard St. ItS Orehard St. 13b Orcbard St.. X. Y. C. 
GRamerey 5-4513

Closed Saturday. open Sunday 9 A. M. t«6 P. T<t. 
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St. ' .

ti, kad Vakarai kapituliuotų 
nusiginkluodami, nustodami 
darę visokius atominius ban
dymus. Tie bandymai reika
lauja milžiniškų sumų. Mažom 
vaktybėm^jie jnepakeliami. Jie 
sunkiai jau -pakeliami ir So
vietam. kurių ūkinis gyveni
mas pakrikęs, bet kurie neat
sižada noro laimėti kitus kraš
tus savo kontrolei. Jeigu bus 
atominė sritis nuginkluota, tai 
Sovietai bus pajėgesni savo 
armija, ginkluota senuoju bū
du.

Amerika galėtu nusiginkluo
ti tik vienu atveju- jeigu būtų 
pasitikėjimas. Bet jo nėra ir 

•; negali—būti. Dėl to belieka iš»^ 
vada.—' -----

laikyti Maskvą užšachuotą*

Drauge gegužės 8 str- “švie
sos spindulys nihilistinio mo
dernizmo tamsoje” Julius Gra- 
vrokas iškelia Dievo Motinos 
pasirodymų Liurde ir Fatimo- 
je reikšmę; nurodo jos ragini
mą melstis, atgailoti sumini 
ryšium su tuo susidariusios 
Mėlynosios Armijos sąjūdį. Ta 
proga autorius klausia, ar lie
tuviai ir specialiai ateitininkai 
yra “ištikimi Dievo Motinos

šymam abejingi daugumas 
ateitininkų studentų, o dar 
abejingesni visi kiti lietuviai...

Autoriaus siekimas, kad pa
didėtų lietuvių pamaldumas 
bei artimui gerų darbų dary
mas, yra gražus. Tačiau jo iš
vados yra per drąsios- Viena, 
jei į anketą atsiliepė tik ket
virtadalis- tai negalima to lai
kyti _i^jąut]^Ą_ ^ęti^uąnu 

~ Ątsakymą-j tarpatraūtorius klausimam. Religiniai klausi
mam ateitininkų federacijos 
dvasios vado tėvo Kidyko an- 

Ir toitis užšachavimas tegali ketos daviniuose. Esą “Tėvas 
būti tikra taikos garantija, t. Kidykas, norėdamas išaiškinti 
y. kad Sovietai nesiims inva- studentų ateitininkų religinius 
zijos.

Mokslininkai skelbia pasisa
kymus prieš atomus vardan 
žmoniškumo, humanizmo. Iš 
tiesų tai vardan baimės. Jeigu 
vardan žmoniškumo jie 
kalbėtų, tai seniai jie būtų 
protestavę prieš pavergimą 
tautų, nes jų pavergimas yra 
taip pat visokio žmoniškumo 
laužymas. Jei jie tyli, tai dėl 

klausia to- JU pavergimas nieku 
Sčhweizeri: < tuo tarpu negresia pačių moks-

ar nėra geriau pasirink^ įninku ir Europos laisvosios dimas. O antrą daro fe tų, ku- 
dalies likimui. Jie šaukia prieš rie atsiliepė f anketą. “0 ir

jos, leistinos: žmogaus kūnui. 
Reiktų daug didesnio koncent
rato, bent dešimteriopai di
desnio, kad darytų žalingos 
itakos-
' Libby nepaneigė galimybės, 

kad bandymai yra rizika, nes 
didelis kiekis strovijaus 90 ga
li sukelti vėžį ir leukemiją. 
Bet tokios galimybės rizika 
esanti maža. Tai rodąs ir fak
tas- kad žmonės, kurie gyvena 
srityse su gausiais uranijaus 

• klodais, nėra linkę į ligas ka
biau nei kitose vietose gyve
nantieji. ■ S_

Pabaigoje Libby

nusiteikimus, išsiuntinėjo 13 
klausimų anketą, į kurią atsi
liepė tik ketvirtoji dalis gavu
sių anketą asmenų”.

iš to Gravrogkas daro išva- 
tai

"Vadinasi, likusieji- kurie 
sudaro didžiulę studentų atei
tininkę daugumą, pasirodė ke
liamiem anketoje religiniam 
klausimam tiek nejautrūs, kad 
i įą visai neatsakė’'.

lai vienas autoriaus spren-

mai yra patys jautriausi, pa
tys intymiausi, ir ne vienas 
tikrai jautrus religiniu atžvil
giu žmogus nesutiks apie savo 
religinius pergyvenimus kalbė
ti viešai, tegul ir anketos for
ma.

Perdrąsi ir antra išvada, nes 
asmens maldingumo,, reiškimo-

> si “ veiksminga artimo meile ir » 
atgaila”, negalima suvesti tikį » 
vieną formą — į tą, kurią » 
skelbia “Mėlynoji Armija”. ► 
Bažnyčia jų žino ir tikintie- ► 
šiem praktikuoti pasiūlo dau- ► 
gelį. ►

Įdomu pastebėti, kad pats ► 
anketos vykdytojas tėvas J. ► 
Kidykas, S. J- išvadas padarė ► 
visai priešingas nei prof. J. > 
Gravrogkas. T. Kidykas rašė: L

"Anketos daviniai leidžia . 
pasidžiaugti pagrindinai svei
ku narių dvasios gyvenimu.» 
religinis studentų ateitininkų 
gyvenimas nėra tik tuščias ir 
paviršutiniškas formalumas. 
Beveik visi pasisakė, jog savo 
religinėje praktikoje jie randa 
ir paguodos ir stiprybės"

(Ateitis 1957 Nr. 1).

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5 x 6inč: dydžid — 40rtol.,didefis — 36-ntioferaukos 8x 14 
inč. dydžio — 60 doL; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

IBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

TeL: VI 6-2164
po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

Vienas diktatorius savo dienas baigė 
pasiskelbė esąs min. pirmi
ninkas, pakvietė į vyriausybę 
konservatorių ir liberalų atsto
vus, pažadėjo kitais metais 
prezidento, . panaikino

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.

Kolumbijos diktatorius gen. 
Rojas Punilla gegužio 10 bai
gė savo valdžią. Karininkų 
penkių asmenų “junta” patarė 
prezidentui: sėsti į lėktuvą ir . . . . . . ,

. . .. , . dingti iš Kolumbijos. Jis taip spaudos cenzūrą. Kraštas ei- ;
------j------ - —9---------- r .—dalies likimui. Jie šaukia prieš ™ atsiliepe į anketą. 0 ir pamarį,. Prieglaudos ieškos nąs prie tvarkos gyventi pagal ’ 
kuri kyla laisvę branginan- atomus tik tada, kai tie ato- sios religiniai jautnausios stu- iSpanijoje. o valdžią vėl pėrė- konstituciją, iš kurios jį buvo 
čkun tautom, jei jos sumažins ma’ įvaro jtem baimę dėl, sa- dentijos dalies atsiliepimų da- jurininkų “junta”. Jos pir- išstūmęs buvęs prezidentas 
savo apsaugos jėgas prieš to- vo pačių likimo. V1”iai P3^0? , mininkas gen. Gabriel Paris Rojas.
talisrmes agresijos pavoję? Del to logiškas yra laikras- , . . _

. .. . . o* u- i- j karnai respektuota Dangaus* tmmkas Stucki, sakydamas, „ 1 . . v. . Viešnios prašymus: |ei dau-
Iš kitos pusės pažiūri į ato- kaf. . . # giau negu pusė |U «ina kas

minios gąsdinimus laikrašti- ,a‘s*e ta,į‘|ba.S mėnesi Komu.uįot tai tik ket-
ninkas Lorenz Stucki (Die »• vakarę pasauliu, tada, ka. ‘ da|.$
Weltwoche.|. Jis mato visoje vakarę žmogus bus pasiryžęs roianč- „
mokslininkų ir partijų šukei- (^ mfrų n«> Tas laktas rote-liūdna iŠ-
toje propagandoje šaltojo ka- »«9<» kaprtnhoot. pmt bmm, DieM Motinos
ro priemonę. Esą nonma su- ,r gyvenimą vergijoje m.
kelti baimę. Baimė dėl savo -------------------------------------- ;-------
gyvybės sulaužo žmogaus jė- . ... , .. .. . .. o Anglijos darbieciu lyde-gas. pasitikėjimą savim n- pa- - J
sėja apatiją, viskam abejingu- nai 
mą. Baimė turi vesti prie ka- -kad Anglija savo vandenilio

W1NTER GARDEN TAVĘRN Ine. į

VYT. BELECKAS savininkas

pituliacijos Prie kapituliacijos bombos mėginimus atidėtų.

Vengrai streikuoja
Kovoja vengrai, likę tėvynč- 

pakartojo reikalavimą* Kovoja ir pabėgėliai. Pa
starieji kovoja, nusivylę savo 
globėjais. Austrijoje Siezen- 
heim lageryje netoli Salzburgo 
riaušes sukėlė 2000 pabėgėlių. 
Juos malšino policija. Paskui

GEROS ŽINIOS VISIEMS vengrai pabėgėliai paskelbė 
bado streiką. Atsišaukime į 
“laisvąjį pasaulį” jie protes
tuoja prieš neįsileidimą į Ame- 

Po didelių šios firmos pastangų Inturistas vėl pattarkė, kad var- riką. Skelbia taip pat, kad per- 
toti drabužiai, siunčiami į Lietuvą ir kitas SSSR dalis būtų vertinami nykštis sukilimas nepasisekė 
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos Įstaigose bus ... . , . -
Įvertinami realistiškai, tad NEREIK6S MOKtTI UŽ NESTOTUS DRA- del to> kad Vakarai neištese- 
BU2IUS tiek, kiek už naujus, o tik tiek, kiek tie drabužiai verti vietos jo savo pažadų.
rinkoje. ■ - ----- ---------------------------------—.

KAS NORI SU STI SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR
KITAS SSSR DALIS

Parcel Department

Tinkamosniam klientų patarnavimui mes turime įstaigas:

ĮSPŪDINGI UŽRAŠAI
"Niekas

CLEVELANO 3, OHIO. 
fl«5 E. 71 St.. Tel. UTah 1-0807. 
Kasdien 10-7. šeštadieniais 10-5.

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Brmidtt-ay, Tel. LYccum 5-0900.
Kasdien ir šeštadieniais 9-5.

(uždaryta sekmadieniais».
PHILADELPHIA 6. PA.

CH1CAGO 32, ILL.
4102 Archer Avė. Te). FK 6-ę.’»99 
Kasdien 9-7, šeštadieniais 9-5.
SO. BOSTON 27. MASSACHU8ETTS
Room 10. Ellis FMdg. 409 E. Broadway OETHOIT 10. MICHIGAN
Tel. ANdrcw 8-87S4. 5146 Michigan Avė.. Tol. TA 5-7560.
Ka.MHen 9-5, šeštadieniais Iln antrad., t re/, ir ketvirt. 9-6.
Ketvirtad. 9-7. penktadieniais Ir šeštadieniai?* 9-9.

Rojas, 1953 paėmęs valdžią, 
privertė parlamentą, kad jį 
vėl išrinktų prezidentu. Jis į- 
sakė parlamentui pakeisti kon
stituciją, kuri neleido ąntru 
kartu būti prezidentu tam pa
čiam žmogui. Taip gegužio 8 
Rojas ir “išsirinko” į prezi
dentus.

Baras, Sale vestuvėms,
parengimams, susinn!

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

Prieš jo diktatūra piestu 
stojo opozicija, kurios vadą 
kandidatą į prezidentus Rojas jC;

tada paskelbė streiką. Juos « Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas >: 
parėmė , bankai ir didžiosios ' ————— '——
krautuvės. Rojas pasiuntė ka- 
riuomenę. Susidūrimuose bu- jC’ 
vo i 
licija buvo įsiveržus į bažny-

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis-
užmušta per 50 žmonių, po- Į© ‘“ti'" leidžia naudoti, patalpomis ne-

mokamai.

čias. Bogotos kardinolas tada -J 2- Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
. , . . - n • j AK nuomoja už prieinama kainą.viešai pasmerkė Rojas žudy- J 1

mus ir bažnyčių išniekinimą, o 
■J miesto Cali vyskupas paskelbė 

ekskomuniką visiem, kurie da

nėra per brango ras su drauge: anksčiau 
tėvynė* gerovei- Tėvynė turi kronų, dabar 30 kronų; Malo-

ne, st., th LOcu»t 3-4955 viršum chirę i teinamąsias
Kamb^n 9-.>, trečiadieniais 9-8 va). . T

vietas.

>:

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- jįi 
mis.

M 4. Lietuviški maisto žarniniai.4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.lyvavo demonstrantų nužudy-

:<
šalinti savo pastatytą diktato- gi Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml- 
rių, kuris, atskridęs į Bermudą

50 aiškinosi, kad “jį nuvertę ku-

j®

me. Tada “junta” griebėsi nu*

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 - »:

teisę reikalauti visokios au> niai praleistas vakaras su žino- n’^ai ’
kos"... Tekis uiriies steun* na: anksčiau 30, dabar 20.” ____________________ '
btem raidėm yra ryty Berlyne
priemiesty Falksme ir kaip tik ... . EAST NEW YORKLm Vegss vieno restorano .

savininkas pastebėjo, kad pa- STORAGE, Ine.
didėjo svečiu Skaičius, kurie

arba pas pavad. K. Vaitaitį

★
Prancūzijos uoste Breste 

vieno viešbučio kambariuose 
prie sienos prikaltas skelbi*Galite. siusti maisto pro-’iiktns. rūbus, rfibnms medžiagas, baltinius, 

avalynę, vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas Ir gu- 
rantimji’in.'is pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gnu- piom rankom eitktriniO Šildy- 

tuvo, kol dar nėra apmokėta 
sąskaita. Labai atii Viešbučio

mas:

na gavėjo pnxirnšytą pakvitavimu.
Siuntiniai išsinm'iami skubiai, be atklčlioiimo ir pristatomi greitai 

kaip Uk gatnrn. -
Veikiama specialiu susitarimu su INTURIST < Maskva) ir siuntiniai sittn- direkcija . 

čiami į visas S«rv. Rusijos «ts:lis. Muitai apmokami vietoje, taip kad gavėjas

išeina neužšimokėję. Jis sugal- 2®th Year Service 

vojo ir restorano kampe nežy- VAULTS LOCATED IN 
mioje vietoje parašė skelbi- SAVINGS BANK BUILDING

Prašome neliesti šia- ’^aL kurie nemoka ir 
nori apgauti šeimininką, išei
na pro priekines duris, sve
čiai, kurie nemoka užsimiršę, 
išeina pro užpakalines duris”.

Tokių- kurte užsimiršta, štai*

BANGA TELEVISION SERVICE

260 Utica Avenue 
Brooklyn, New York

Su didele nuolaida parduodami

VOKIŠKI HI-FI "BLAUFUNKT” aparatai- bei 
vietiniai Hl—Fl f angy f ai Ir stiprintuvai.

nieko neturi primok5ti.
T’nrcrl Drpnrt. GTX>r.E TRAVEI. SERVICE ravo jutHlgone turi Jvalrių 

nu'leUų. maisto prmtuktų ir kitų daiktų navo klientų patogumui.
Siuntinius vidite Parcel Dcpnrt. G1X)BE TRAVEL SERVICE Jal«lg'>mn 

siijsti pnšiti. tuoj gauaitę jujskaitau ir JCimij siuntiniai bus sutvarkyti Ir iš
siųsti paskyrom virtom.

Savo siuntiniu* siųskite per įstaigą, kuri savo pesiUkimumą įgijo 25 
metų gerti putnrnavtmu.

Prašykite informacijų ir katalogų*

BURGLAR, F1RE AND

. ... MOTH • PROOF
Anglijoje Southsea restora- ga skaičius pakilo. Tik jie

ne šeimininkas prikalė prie daugiau neužsimirš, nes tik
sienos skeibimi: “Padavėja duris prasidarę pakliūva j P«k-up and debvery sennce
per taliją 61 cm. per krūtinę statinę su paplavom. Policija we have no agente
93 cm.” jsikišo ir statinę pašalino. Bet or branches

liežuviai kalba, tik tada, kait

ne užrašas: “Didelis atpigini* kalines duris taip pat mėgino 
mes- Maloniai prileistas vsAa* * W«U

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TtLEVtŽMA

• AUTO RAMO

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO. 
PRIPAttNTO RCA, N£W YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7 v.v.
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DARBININKAS
THE W O R K E R (Title CopyriBht) By FRANCISCAN FATKERS 

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS. 

Reentered a« second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the Ac* 
ot March 3, 1879, origlnally antered as crcond class matter at Boston, Mass 

September 1« 1915. 
SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly  $6.00 Amerikoje metams ----------------  $6.00
Brooklyn, N. Y.  $6.50 Brooklyn, N. Y. ------------------  $6.50
Half year  $3.50 Pusei metų----------------------------- $3.50
Foreign$6.50 Užsienyje ------------------------------- $6.50

Lai kraitį tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakciios nuomone- Už skelbimų turini ii kalbą redakcija neatsako.

Ar Sovietų Sąjungai gresia choasas?Sovietų Sąjunga tebesisuka ratu, kaip šuva, kuris nori nugriebti savo uodegą, kadangi jos galiukas jam niešti. Kas vis dėlto numatytų, kad nuo to sukimosi piktam šuniui ap- kvais galva ir jisai nebepuls, skaudžiai apsiviltų. Šuva atsitiesia, suurzgia ir puola aštriais dantimis, užmiršęs, kad uodegoje jam tebežnybia.Sovietų Sąjungą iš vidaus nuolat žnaibo jos beprotiška tvarka, dėlto ji kartais ima kvaituliu suktis, bet tai dar nerodo, kad ji iš vidaus tuč tuojau ir sugrius. Galima drąsiai teigti, kad bolševikinės tvarkos sistema tebesisuks iki to laiko, kol turės jėgų atsispirti spaudimui iš lauko. O tam Sovietų Sąjunga tebeturi jėgų ir jas dar didina. Sovietų Sąjungos stiprėjimo siekia ir Nikitos Chruščiovo reformos, kurios kaip tik primena beurz- gianti šunį dėl jo uodegos diegimo. Kas Sovietų Sąjungai diegia?
★Sovietų Sąjunga, sukurta pagal marksistinę doktriną, kad žmonių gyvenime visa apsprendžia ekonominiai veiksniai- — kitaip tariant nebe galva, o pilvas, — visą laiką tebeturi pilvą alkaną, ir jisai nemaloniai žnaibo. Taip yra dėlto, kad pasirinkta marksistinė doktrina remiasi klaida. Šveicaras Gonzague de Rey- nord dar prieš praėjusį karą yra pastebėjęs: pakanka pradiniame punkte įvelti klaidą vertybių gradacijoje, kad galiniame punkte sugriūtų visa civilizacija. Galiniame punkte klaida išsiverčia katastrofa, nors kelias į pabaigą gali būti nebv.’ru’r.pas.Marksizmas priėmė ir bolše

Published Seml-Weekly except holl- 
day week«, when issued weekly

vizmas pasisavino tą klaidą, kad žmogaus dvasią palenkė ekonominiam veiksniam arba medžiagai; vadinasi, sukeitė vertybes savo vietomis. Sovietų Sąjunga tą klaidą dar pasišovė įgyvendinti prievarta. Tuo būdu bolševizmas pateko į užburtą suktuką, kaip ir tasai piktas šuva: dantimis negali nugriebti, to- kas jam duria. Kitaip tariant, klaidinga doktrina ir prievarta nekuria ekonominių gėrybių, o be ekonominės gerovės sunku ilgą laiką išlaikyti ir pačią prievartą. Reikia suktis ir ieškoti vis naujų priemonių, kurios, deja, nieko nepadeda, nes nenorima atsisakyti pačios klaidos.
★Kai Sovietų Sąjungoje po viso mėnesio masinių mitingų Nikita Chruščiovas gegužės 7 paskelbė, kad panaikinama eilė ministerijų ir duodama daugiau laisvės tvarkyti ekonominius reikalus rajonam, kad produkcija pakiltų, tai šią priemonę reikia laikyti tokia pat nesėkminga, kokia ji pasirodė, kai buvo paskelbta, kad satelitam duodama daugiau laisvės. Kuo tai pasibaigė, vengram, parodė praėjusio rudens įvykiai. Tuo pačiu pasibaigs ir dabar paskelbtoji didesnė “ekonominė laisvė”, nes tikros laisvės iš tikro neduodama. Tai yra tiktai sukimasis klaidoje, kadangi klaida vis labiau išsiverčia ir diegia.Nereikia vis dėlto tuojau laukti, kad Sovietų Sąjungoje staiga atsirastų chaosas, kaip viliasi kai kurie vakarų ekspertai. Tokia viltis rodo, kad kai kas norėtų bolševizmo ir jo klaidų nusikratyti be kovos už tiesą ir be paramos tiem, kurie toje kovoje tebelieja kraują.

Pačiame centre lietuviškų 
kolonijų Chicagoje, ties Clare- 
mont ir 56 gatve, jau išaugo 
didžiuliai rūmai 455.000 kubi
nių pėdų (beveik dvigubai di
desni, kaip neseniai pastatytas 
tėvų marijonų vienuolynas 
prie “Draugo” dienraščio) — 
tėvų jėzuitų rūpesčiu statomas 
Jaunimo centras įskaitant gra
žiai sunaudotą pusrūsį, pasta
tas bus trijų aukštų. Jau ar
tėjant prie jo, mielai nuteikia 
trys Lietuvos miestų herbai— 
Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, 
rodantieji, kad čia vyks jauni
mo auklėjimas lietuviškoje 
dvasioje. Herbai akmenyje iš
kalti skulptoriaus Mozoliausko.

Sunaudota 150/000 plytųPriėjus arčiau — dar labiau matyti masyvumas pastato, į kurį sukrauta 170,000 plytų ir 28,000 cemento blokų- Miela žiūrėti į erdvią salę, kur su balkonu tilps apie 800 žmonių. Priešais — fojoe, maždaug tokia, kaip Marijos aukšt. mokykloje, tik čia nebus tos spūsties, nes drabužinė yra nukelta žemyn- Yra vietos 9 klasėms. Jų langai taip dideli, kad užtektų vietos dviem mašinoms pro juos įvažiuoti. čia taipgi yra koplyčia, tik dar viskas neįrengta.
Bus nuolatinė meno parodaApatiniame aukšte — antra salė, kur bus nuolatinė meno paroda, parengimai, {ruošiama moderni virtuvė, vaišėms gaminti, ir dar pora mažesnių salių tokiems organizacijų savybės parengimams. Salės — aukštos. Oro jau čia netruks. Bus vietos ir ping-pongui ir kitos rūšies vidaus sportui. Didžiojoje salėje yra patogi scena- o po ja — aktoriams kambariai. Katilinėje jau yra atvežta ir didžioji centrinio šildymo krosnis. Jau baigtas stogas, ant kurio užkrautos keturios eilės stoginio popieriaus ir smalos, viršum gipso sluoksnio. Bus gera izoliacija ir apsauga nuo drėgmės-Apatinėje salėje išlietos grindys. Greit prasidės viso pastato tinkavimas.Inž. J. Augustinavičius, patyręs statytojas, su dideliu atsidėjimu varo pastatą prie galo, tikėdamasis rudenį jau paruošti lituanistinei mokyklai. Ant stalo pasitiesęs planų ištisus 15 milžiniškų lapų, ant sienos pasikabinęs darbininkų atlyginimų lentelę, kuri rodo, kad staliai gauna S3.35 per valandą, o mūrininkai — $3.62

Baigiami įrengti jaunimo namai
• Chicagoje lietuviai jėzuitai pastatė jaunimui namus • Vyk

domi vidaus įrengimai e Prie namų bus įrengtas sodelis, panašus 
į Kauno muzėjaus e Namuose bus jaunimo organizacijų būstai, li
tuanistinė mokykla ir nuolatinė meno paroda, e

Geram orui esant, pilnu tempu vykdant darbus, sutelkiama apie 20—30 darbininkų ir jiems per savaitę reikia išmokėti $2—3-000. Inžinierius ypač džiaugiasi lietuviais darbininkais. Anot jo, amerikiečiui, jeigu jau atėjo pusė penktos, tai mes darbą taip, kaip jį užtiko ta minutė. Lietuviai gi nepaiso, kad ten minutė kita praslinks. Jie stengiasi darbą gerai tvarkoje palikti.
Pasikalbėjimas su provincio- 

lu Aplankiau ir tėvų jėzuitų vyriausiąjį Chicagoje — tėvą Br. Krištanavičių. Į akis krinta didelis kuklumas jo kambary. Paprasta kareiviška lova, stalas, kėdė, net jokio minkšto baldo, o ir kas yra — turi laiko žymes. Matyti, kad visas dėmesys sutelktas į jaunimo namų statymą.

JfcZUITU BAŽNYČIA ir jrininazijji Kaune (dešinėje. Šiuo metu bažnyčia bolševiku yra uždaryta.

JUOZAS PRUNSKIS— Labai sklandžiai viskas vyksta, — pasakojo jis. Rudenį patalpas jau turėsime- Beliko tik vidaus darbai. Inžinieriui darbininkų netrūksta. Mokykla į klases galės kraustytis su naujais mokslo metais. o jei dar ką reikės užbaigti, tai darbai kitose patalpose galės būti tęsiami. Kolumbo vyčiai žadėjo suteikti piniginę paskolą. Ji bus reikalinga, nes pabrango ir medžiagos ir darbininkai.Statyba vyksta remiantis labai plačia visuomene. Pirmieji su pagalba atsiskubino studentai ateitininkai. Greit su savo auka buvo ir sendraugiai, skautai, birutininkės, mokytojų sąjunga, profesorių sąjunga, medikų sąjunga, menininkų klubas, Santara, kai- mote

rų draugija, maldos apaštalavimo skyriai ir kitos organizacijos.
Centras tarnaus visiems— Šis centras. — kalbėjo toliau tėv. Krištanavičius, — tarnaus visiems, kurie siekia religinių, tautinių, kultūrinių vertybių. Tą žmonės jaučia, ir susilaukiame paramos iš visokių pažiūrų lietuvių. Jaunimo centro patalpose turės savo buklus ateitininkai, skautai, menininkai ir eilė kitų. Bus jų pastovūs klubai, vyks nuolatinės meno parodos, kurias rengti jau įsiregistravo 6 menininkai. Bus pora kambarių sportui, šachmatams, menininkų klubas- vakarienėms patalpos. Laikantis vysk. Valančiaus dvasios, tuose rūmuose alkoholinių gėrimų parengimuose nebus naudojama. Turint stambią salę Marijos auk

marijonai,

štesniosios mokyklos patalpose, jaunimo centro rūmuose bus salė ypač lituanistinės mokyklos parengimams, jaunimo organizacijoms.
— Neplanuojate spaustuvės?— Ne. Spaudos darbus gražiai atlieka tėvai pranciškonai, Nekalto prasidėjimo seserys, ir mes neiname į tas sritis, kuriose kiti darbus atlieka- Lietuvybė tirpsta Pietų Amerikoje, ir, jei atsiras atliekamų jėgų, me.
— Tai,atrodo* 

statybos vyksta— Statom prakaituodami, su dideliu entuziazmu, norėda
tenai nusiųsi-

darbai prie 
gerai

mi pareikšti savo dėkingumą savanoriams — kūrėjams, mokytojams, visoms sąjungoms, kurios praturtino mūsų kultūrini ir visuomeninį gyvenimą.
— Šalia jaunimo centro dar 

turėsit? vienuolyno pastatą?— Taip, čia bus įrengta koplyčia, pakankamai, erdvi religiniams susikaupimams, vienuolyne rengiamoms vyrų ir berniukų uždaroms rekolekcijoms. Jau nupirktas namas tarp tų dviejų sklypų, taipgi bus išpirkta gatvelė. Prie jaunimo namų sodelyje norima įruošti lyg Kauno karo muzėjaus sodeli. Bolševikai ten išgriovė, tai čia įsirengsime su paminklu žuvusiems už nepriklausomybę. žuvusiemsSibire, apsuptų lietuviškais kryžiais. Tas sodelis ir namas 

■ --
to

to
.

jaunimui turės sudaryti lietuvišką aplinką, kad, užaugę svetur, vistiek lietuviškos aplinkos būtų laimėti savajai tautai.Vienuolyne ant stogo bus pasivaikščiojimo vieta- Už Western gatvės yra erdvus miesto parkas su daugybe sporto aikščių, su maudymosi baseinu, su krepšinio, teniso įrengimais. Jaunimas galės tuo naudotis.
— Atrodo, kad statyba susi

laukia paramos iš visuome
nės?— Tuo galima pasidžiaugti. Viena moteris atsiuntė $1.000 su rašteliu, kad ji visą gyvenimą praleido dirbdama skerdyklų smarvėje. Savo sunkiai sudėtas santaupas ji skiria šiai statybai, matydama pastangas lietuvybę išlaikyti. Atsiunčia paramos net gyvenantieji iš pensijos senukai. Dvi mažos mergytės atsiuntė savo aukelę. Yra daug, kurie prašo jų aukų neskelbti.

M. JO KAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

34.— Man radosi šalta, šitai išgirdus, — kalbėjo tėvas Adomas. — Ką aš begalėjau atsakyti? Meluoti nemokėjau. O jei ir būčiau mokėjęs, nieko tuo nebūčiau pataisęs. Pasižiūrėjau į lubas, į tenai kabančią lempą. Daugiagalis ponas buvo toks geras, jog ėmė mane drąsinti: “Na, seni? Tai jau seniai buvo, tiesa? Tačiau juk dar atsimeni, kuriais metais, kurią dieną ir kurioje bažnyčioje tuokėtės ? Pasakyk man tai, o aš pats nusiųsiu žmogų ištraukos iš metrikų knygos”. — Tokis jis buvo man geras. Turėjau į tai ką nors atsakyti, tačiau nieku būdu melas negalėjo prasiveržti pro mano lūpas. Turėjau prisipažinti, kad tokios bažnyčios, kur mes būtume palaiminti buvę, visiškai nėra, ir kad mūsų rankų joks klebonas nėra rišęs-— Mano Dieve, dabar jau, tur būt, sudegsiu iš gėdosw- Suvirpėjo ponios Zuzanos lū

pos, o veidą jau buvo užsidengusi prikyšte.— Tai man labai gaila tavęs, taurusis seneli — tarė man ponas tarėjas. — Bet mūsų miesto taisyklės aiškių aiškiausiai reikalauja, kad į miesto prieglaudą būtų priimami tiktai teisėtai susituokusieji.— Dabar ir aš jau nebegyvenu, — atsiduso Zuzana.Senukas perbraukė ranka plaukus.— Kai šitai išgirdau, mano akyse ėmė šokinėti visos lentynos su nesuskaitomais kūgiais bylų ir knygų. Dviejų langų vietoje mačiau prieš save net keturis. Ponas tarėjas, matyt galvojo mane tuojau krisiant žemėn, nes priėjo prie manęs, Čiupo mane už apykaklės ir smarkiai papurtė: “Na, ką gi, kvailas seni! Ar nežinai, kas tau šiuo atveju tenka daryti? Drožk tuojau namo, vesk nedelsdamas savo Zuzę pas kleboną ir penkiasdešimtaisiais metais pataisyk tai, 
ko nenorėjai padaryti per ke
turiasdešimt devyneris. Susi

tuok su savo pusininke. Ilgokai jau buvote susižadėję. Tur būt pakankamai turėjote laiko pasižinti. Susituokę gausite patentą. Geri papročiai šventai privalo būti laikomi- Čia nėra išimčių. Reikia tuoktis.— Na, juk tai paprasčiausias dalykas, — pastebėjo ponas Makaras. «— Taip, gerbiamasis, jeigu man kas pasakytų, kad dėl atgailos man reikia keturiomis per visą miestą eiti ir, be to, nekalbėti, bet visą laiką krik- sėti, kaip tai ilgaveidei, man nebūtų buvę taip sunku, kaip sunku buvo pareiti namo ir čia visiems pažįstamiems, visiems doriems, geriems žmonėms pasakoti, kad ši geroji, brangioji mano moteris, su kuria penkiasdešimt metų, tiek karčių ir sunkių metų, ištikimai sugyvenome, nebuvo sujungta su manimi prieš altorių! šį taurų veidą amžiams apdengti gėdos raudone, iš jos akių išspausti ašaras, kurių nebeįstengsiu nudžiovinti, būti priežastimi to, kad tai, kurią visi iki šiol su pagarba vadino “brangiąja ponia Kaporiene”, dabar kiekvienas driskius galėtų sušukti: “Ei. girdi, Zuze Komenyte!...”Senelis ėmė raudote raudoti ir iš sielvarto draskyti žilus savo plaukus.
— Nebežinau, kaip beišėjau 

iš rotušės; nebežinau, kaip be
patekau į gatvę. Tiek težinau, 
kad, man einant gatve, visi 

grendimo akmens bėgo iš po mano kojų, o visi didieji namai iš abiejų šonų norėjo sugriūti man ant galvos. Mano ausyse ūžė jūrės, bet pro tą ūžesį tegirdėjau pasityčiojamą žmonių juoką. Visi juokėsi manimi ir badė mane pirštais- Kaip tat aš turėjau eiti namo? Ką bepasakysiu, kai mane paklaus, kaip aš reikalą baigęs? O, Dieve! nebausk manęs taip sunkiai, kad nereiktų dabar susitikti pono raštininko arba pono policininko!— O vis dėlto gerai atsitiko, kad susitikau tamstą prie vaistinės.— Žinoma. Tai buvo kaip tik toje vietoje, kur žemė staiga išslinko iš po mano kojų, o aš patyriau tokį jausmą, tarytum ūmai būčiau kritęs iš Bloksbergo viršūnės į kiaurynę. Kas toliau atsitiko, nieko jau nebežinau. Tiek težinau, kad esu jau miręs.— Na, na, tėve Adomai, nereikia taip nusiminti.— Taigi aš nesidraskau, net nejudu. Visiškai pasidaviau. Teatžliaužia sau dabar kirmėlės ir tevarpo mane.
Kada jis buvo dar Adomėlis, 

o ji ZuzytėČia ponia Zuzana priėjo prie nelaimingojo žmogaus, paėmė jo ranką ir, reikšdama nuoširdų jautrumą, privertė jį vėl atsisėsti į minkštakrėslį. Vargšės laimės paniekintos moters veide žėrėjo nuoširdus, ange
liškas gerumas-

— Taip vis dėlto nėra, mano brangusis, taurusis viso gyvenimo bičiuli! Tavo moteris neslėps veido iš gėdos, neišverks savo akių. Taip, visa tai — tikra tiesa. Gyvename iki šiol nesusituokę. Bet aš dabar papasakosiu mūsų gyvenimo istoriją: kas nori — tepa- siklauso, o paskui temeta į mus akmenį.Kaip tik šį mėnesį sukako penkiasdešimt metų nuo to ;- vykio. Tada aš buvau šešiolikos metų mergaitė, o mano Adomas — dvidešimties metų vaikinas. Abudu gyvenome Francštade; mano motinos namai stovėjo priešais jo motinos namą, kitame gatvės šone. Mudu vienas antrą mylėjome ir buvome susižadėję. Buvo nuspręsta mudviem susituokti tuojau po Kalėdų- Kraitis buvo jau sukrautas, o jungtuvinę dovaną Adomas jau turėjo paruošęs. Mūsų tėvai buvo palyginti pasiturį žmonės. Mano motina prekiavo pieno daiktais; keturios gražios karvės stovėjo tvarte, o aš pati išvežiodavau po miestą pieną vie- nakinkiu savo vežimėliu. Adomo motina buvo mėsos prekiautoja, kurios visus reikalus tvarkė sūnus.— Ai, tėve Adomai, kaip tamsta galėjai išsižadėti tokio puikaus amato! — staiga nutraukė ponas Makaras Sukolis.— Visa tai aš papasakosiu tamstoms iš eilės. Paprastai esti sakoma: “žmogus šaudo, 

Dievas kulipkas nešioja”. Tų metų sausio mėnesį numirė mudviejų motinos. Tarytum susitarusios, abidvi numirė vieną dieną. Drauge nulydėjo- me jas į kapines, kur duobės abiem buvo iškastos greta. Visa tai taip gyvai tebestovi mano atmintyje, tarytum šiandien būčiau mačiusi tas liūdnas laidotuves- Ant abiejų kapų uždėjome vainikus iš buk- so šakelių ir raudonųjų gudobelės uogų. Palikau našlaitė, o jis taip pat. Dėl gedulo mūsų jungtuvės turėjo būti atidėtos. Vylėmės rudenį galėsią susituokti, o iki to laiko mudu kalbėdavomės tiktai pro langą, kaip pridera doriems, tauriem sužadėtiniams.— Taip, tai tiesa, — pritarė Adomas Kaporas.— Paskui atėjo kovo penkioliktoji, amžinai atmintinė diena ne tik man, bet ir daugeliui kitų. Dunojaus bangos prarausė užtvankas ir iš dviejų šonų plūdo į miestą. Sitai taip gerai atsimenu, tarytum tik prieš metus tatai būtų atsitikę. Naktis buvo visiškai tamsi, debesuota- Mūsų gatvės kampe švysčiojo vienintelis alyvinis žibintėlis.Staiga Dunojaus šone sugriaudė patrankos. Iššokau į gatvę, bet čia pat tarpduryje susitinku Adomą. Jis man pasakė, kad nieko baisaus neatsitikę, kad tiktai karališkoji artilerija sprogdinanti ties 

Promontorium susikimšusius ledus.Tačiau netrukus ir Bloksber- ge ėmė švysčioti patrankų šūviai. Patrankos buvo atkreiptos į miestą: nuo jų trenksmo visi langų stiklai žvangėjo. Ką tatai turėjo reikšti? Niekas negalėjo įspėti. Visi gyventojai išsiveržė iš namų į gatves; tačiau niekam neatėjo į galvą bėgti. Jeigu mes anksčiau būtume patyrę apie pavojų, tai laiku būtume galėję šį tą išgelbėti, kadangi mes turėjome arkliuką ir vežimuką.Staiga pastebėjome, kad iš šviečiančiojo gatvės kampe žibinto pasidarė du. Vanduo jau priėjo iki mūsų gatvės- Bangose atsispindėjo antras žibintas.Nubėgome kiekvienas kas į savo namus. Pirmutinė mūsų mintis buvo sunešti į aukštą visa, ką brangesnio turėjome. Aš pasiskubinau užtempti į aukštą patalinę ir drabužius. Palikau vienų viena visuose namuose: mano tarnai išbėgiojo. Tariausi dar turėsianti pakankamai laiko karvėms ir arkliui iš tvarto išleisti. Bet. kai aš norėjau nulipti nuo aukšto, vanduo jau veržėsi pro žemutines duris. Turėjau pasilikti aukšte; tačiau ir čia vanduo ėmė mane siekti, taip, jog gavau net ant stogo išlipti. — Reikėjo policijos Šaukti!— tarė Jonas-
(Bus daugiau)
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darbininkas

STUDENTAI DABARTINIAM KAUNE
MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI

drabužius?

$4.50

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai—

FORDHAMO universitetas 
kursai.

Viešpaties

• Urbanoje gegužės 11—12 
d.d. įvyko studentų ateitinin
kų tradicinis sąskrydis su Mo
tinos dienos minėjimu ir pasi
linksminimu.

skirta ateiti- 
jos vertini-

juos lydi kiekviename žingsny- Jis, pasinaudodamas sovietine 
dabarties

Lituanus adresas: Ltimnus, 
916 Wffloughby Avo^ Brook- 
tyn 2b N. Y.

Odos imitacija auks. kraštai 
$2.50 

Odos imitacija raud. kraštai 
$2,00

DSdfioėos Sakaitės trečiadie
nio vakare iš visos Amerikos, 
kur tik veikia studentų ateiti
ninkų vienetai, rinknsj atsto
vai svarstytisavo organizaci
nių klausimų, stiprinti ideolo
ginį supratimą. Atvyko jie 
lėktuvais, traukiniais ir maši- 
nonris. veždamiesi entuziazmą 
ir ryžtą. O jo reikėjo, nes pro
grama buvo tikrai sunki ir 
kondensuota.

Ta diena buvo 
ninkijos istorijai, 
mui ir jos įtakai tolimesniam 
veikimui. Antrą dieną buvo 
svarstomi ideologiniai klausi
mai principinėje plotmėje. 
Trečioji diena pašvęsta meto
dikai; čia buvo nagrinėjamos 
dabartinės organizacijos aktu
alijos. Ketvirtą dieną sustota 
ties išraiškos klausimu. Tokiu 
būdu per trumpą laiką siste
mingai praeitas kursas, kuris 
suteikė ir daug minčių ir vi
sus sustiprino. —

Be pamokų, kurias pravedė 
lektoriai, buvo dar visa eilė 
praktinių pratybų, pradedant 
centro valdybos posėdžio de-

• Litaanicos klubas Illinois 
universitete papuošė bibliote
kos parodinę lentą . didžiojoje 
salėje. Buvo išstatytos knygos

Šie prašymai nėra dideli. 
Reikia tikėtis- kad lietuviškoji 
studentija gyvai reaguos ir at
silieps, atsiųs bent kelis adre
sus ir talkins vajui.

• Chicago* stud. ateitinin
kę susirinkimas įvyko gegužės 
5 tėvų jėzuitų namuose, prog
ramą išpildys Kennebunko bei 
Putnamo kursantai. Apie Put
namo kursus išsamiai kalbėjo 
N. Lipčiūtė ir G. Kizlauskaitė. 
Referatą skaitė R. Kriaučiū
nas apie stud. ateitininkų or
ganizacijos kokybę ir kiekybę.

Universitete dažnai kyla gin- ■ 
čų ir nesusipratimų su rusiš* ■ 

Per mano grupę yra daug kuoju jaunimu. Ruseliai kelia ■ 
išėję jaunimo. Iš jų Alke Ple- galvas ir reikalauja paskaitų ■ 
vokaitė baigė N. Anglijos mu- rusų kalba, labai kritikuoja ■ 
zikos komervatorįją ir šiais lietuvius profesorius. ■■
metais Į kunigus . įšventintas Studentai skundžiasi, kad mvakubo flriMl

Balandžio 28 Thomas Park 
ankštesnės mokyklos patalpose 
įvyko pirmas tarptautinis liau
dies šokių festivalis So. Bosto
ne. Dalyvavo 128 įvairių tautų 
šokėjai ir 100 lietuvių šokėjų. 
Šio festivalio sumanytoja ir 
rengėja buvo Ona Ivaškienė. 
. Pradžioje buvo paradas. Vi
si festivalio dalyviai, pasipuo
šę savo tautiniais drabužiais, 
apėjo salę, žiūrovams juos 
pristatė Br. Mickevičius.

Pradžioje šoko čekai, pas
toli švedai, N. Anglijos grupė 
Sųuare Dance> anglai, lenkai 
Antrą dalį pradėjo airiai, po 
jų ukrainiečiai, škotai su si
jonėliais (anuot juokdario, kad 
neturėtų , kišenių ir nereikėtų 
merginėm užfundyti). Užbaigė 
lietuviai, kurių grupė buvo

mas. Dalį yra įsigiję šokėjai, 
o kita dalis — naudojasi ma

naujoji ateitininkuos karta.
Kursų vertingumą pajuto ne 

tik dalyviai, bet ir organizato
riai, kurie stebėjo savo planų 
vystymąsi suvokė galimus pa
taisymus ir pasidžiaugė pa
stangų vaisiais. Tiesa, tikroji 
kursų įtaka paaiškės vėliau, 
kada jaunimas turės progos 
praktiškai pritaikyti tai, ką į- 
sigijo Putname. Tai patvirtina 
buvę panašiuose kursuose 
Kennebunkporte. Dalis jų da
lyvavo ir čia ir buvo labai ak
tyvūs. i

Kursų gyvoji, dinamiškoji 
siela buvo kun. St. Yla, paren
gęs programinius rėmus ir 
juos įgyvendinęs. Jam padėjo 
ir paskaitas skaitė Ateitininkų 
Federacijos vadas S. Sužiedė
lis ir naujai išrinktas Tarybos 
pirmininkas dr. A. Damušis. 
Paskutinę dieną lektorių vaid
menį perėmė patys studentai: 
K. Kudžma, 1 šoliūnas, A. Ge- 
čiauskas ir D. Karaliūtė, aiš
kindami konkrečius klausimus. 
Meno vakaro programoje daly
vavo: A. Gaigalaitė. T.Jyaš- 
kaitė, I. Nikolskytė, D. Papie- 
vytė- A. Dzikas ir A. Žemai
taitis. Gi stovyklos administra
cija rūpinosi D. Karaliūtė, Al
gis Lukas, J. Polikaitis, D. Gie
draitytė, A. Kalvaitytė ir visa 
eilė kitų. Jiem kursų dalyviai 
yra labai dėkingi. Taip pat vi
sų kursantų padėka priklauso 
ir dabartinei Stud. Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybai, ku
riai sumaniai pirmininkauja 
Al. Gečiauskas.

Po tokių Kennebunkporto ir 
Putnamo kursų galima švie
siai žiūrėti į ateitį, nes organi
zacijos dinamiškumas garan
tuoja tolimesnį narių ugdymą 
ir jų pirmavimą.

SAULIUS RIMKA1TIS

šventė įvyks gegužės 19, o ne 
18, kaip anksčiau hnvn numa
tyta. šventė prasidės mįštomis 
10 vaL Iškilmingas posėdis į- 
vyks 3 v. p. p. mokyklos pa
talpose (kampas Broad St ir 
Capitol Avė.) Po posėdžio — 
užkandžiai ir pasilinksmini
mas. *

Šią vasarą Fordhamo
sitete New Yorke organizuoja
mas platus lituanistikos kur- 
sas. Pirmiausia jis taikomas 
seselėms, kurios - mokytojauja - sys. Be to,^su. paskaitomyra..anglų kalba apie Lietuvą. Kta-
lietuviškose parapijų mokyklo- pakviesta dar visa eilė žmonių: Įyjj pirmininkauja stud. Mar- 
se, ir visiems tiems, kurie no- 
ri pagilinti savo lituanistines 
žinias • Vokietijos skautai leidžia 

neperiodinį mimiografu spaus
dintą laikraštėlį — Gairelę. 
Paskutinis numeris skirtas Pa- 
den-Powell sukakties minėji
mui, šv. Kazimierui, apžvelgia
ma lietuvių skautu veikla Vo
kietijoje. Leidžia Aušros tun
tas, redaguoja Petras Cibitis.

—Turiu penkias grupes po 
dvidešimt kiekvienoje, taip su
sidaro 102—105.

Jo Ekscelencija vysk. V. Briz- 
zgys, prel. J. Balkūnas, Moti
na Aloyza iš Pittsburgho, Mo
tina M. Teofilė iš Chicagos. dr. 
A. Senn, dr. J. Puzinas, S. Su
žiedėlis, kun. St Yla, dr. K. 
Pakštas, dr. J. Aistis.

šis platus lituanistinis kur
sas sakoma yra remiamas: 
Liet atstovybės preL J. Bal
kono, kun. J. čepukaičio, Mrs. 
Anne M. Cheleden, kun. J. 
Gurinskio- dr. J. Kazicko, prel. 
J. Mendelio, dr. J. K. Valiūno, 
kun. Pr. Virmausko, ir kitų.

Lietuviškoji studentija kvie
čiama pasinaudoti šiais kur-

Naūjas numeris
Šiomis dienomis išsiuntinė-

univer- tūra. istorija. Kursų direkto
rius yra kun. W. C. Jaškevi- 
čius, S. J., kursų profesoriai— 
J. Brazaitis, A. Salys, A. Va-

dr. Antanas Klimas recenzuoja 
puikus žurnalas Lituanus, ku- lietuvių kalbos etimologinį žo- 
ris lietuvišką mintį ir rūpestį dyną, gale supažindinama su 
nuneša ten, kur nesiekia lie- keliom naujausiom lietuvių 
Ūkiškoji spauda.

numeryje atspausdino iš Lie
tuvos vieną laišką, kuriame 
paliečiamas dabartinis gyveni
mas Kaune. Ten apie studen
tus šitaip rašoma:

biauti ir pačiame žurnalo me
džiagos paruošime, prašo siųs
ti medžiagos ir sumanymų.

kiau Utenos gimnaziją, direk
torius ir kapelionas kun. VI. 
Butvilą mus išleisdamas pasa
kė, kad . mes padarytume ką 
nors gero Lietuvai. 1928 m.

A Bendzevičius irgi yra buvęs 
mano šokėjų tarpe.

— Kiek kartų esate pasiro
dę per tuos 20 metų?

— Gal 600—800 kartų. Se
zonų metu tenka šokti beveik 
kiekvieną sekmadienį Lanko
me piktokus sušokių progra
mom? dalyvaujame beveik vi-, 
sose Bostono kolegijos baigi
mo dienose, meno festivaliuo
se. Esame aplankę New York, 
St. Louis, Clevelandą, Phila- 
delphiją ir daugel kitų vietų. 
Visur mus šiltai priėmė, pla
čiai kadaise (1950) aprašė Bos
ton Glob ir kiti laikraščiai, ne
minint lietuviškos spaudos. 
Esame gavę ir dovanų.

— Kokie jūsų sumanymai 
ateičiai? ~~

— Dabar rengiamės vykti į 
Chicagą, į tautinių šokių fe<i- 
valį, kuris bus birželio 30. Vė
liau norėčiau pasitraukti.

Kuršę programa prasidėjo 
D. Ketvirtadienio rytą.

Festivalis pasisekė, žiūrovų 
buvo apie 900—1000.

Ta proga aplankiau Oną Iva- 
škienę, šio festivalio rengėją, 
ir paklausiau jos keletą klau
sinę.

— Kas padėjo jum organi
zuoti festivalį?

— Niekas. Teko dirbti vie
nai. Net po festivalio skubėjau 
išvirti kavos, kad ji mus dar 
labiau suartintų .

— Ar kitos tautos noriai 
priėmė jūsų pakvietimą daly
vauti festivalyje?

— Visi mielai sutiko ir pa
dėkojo. Kviesti buvo ir lat
viai, tik jie dabar persiorgani
zuoja ir negalėjo dalyvauti.

Redakcija taip pat kviečia 
visus studentus bendradar-

— Kas jus paskatino imtis Jaunimas taip . pat laukia je, todėl politinių temų ven- spauda, apžvelgia 
organizuoti tautinlę iokię gru- laisvos tėvynės. Nors įstojęs į gia”. gyvenimą Lietuvoje. Dr. Jonas jau 10 Lituanus numerių, nori mūsų visuomenę,

komjaunuolių eiles ir deuasi 
aktyviais veikėjais, tačiau šir
dyse nešioja karštą meilę sa
vajam kraštui ir baisią neapy
kantą svetimiesiems. Dar neto
limoj praeity kai kurie veikė 
pažemy: leido laikraštėlius ir 

atvykusi į Bostoną, pasigedau atsišaukimus, bet daugelį jų 
jaukios lietuviškos nuotaikos, suėmė ir ilgiems metams išga- 
Sykį Liet Dukterų Draugija be“0 i Sibirą. Dabar vaiką, 
prašė pašokti jų piknike Iš- atrodo, nustojo. Dalis jaunimo 
drįsau. Seniai bematę tauti- nusiteikusi pesimistiškai ir Vil
nius drabužius, žmonės net čty išsigelbėjimui turi- mažai, 
apsiverkė. Tas ir paskatino Todėl ir energijos juose ne- 

juos padaryti matyti, nei to linksmumo, ku- 
gera Lietuvai. Vėliau iš Kauno ris kadaise buvo matomas stu- 
atvyko M. Baronaitė parengti dentų veiduose. Beveik prara- 
lietuvius pasaulinei parodai, dusi viltį, studentija ir jauni- 
Atsitiktinai aprilankė į Darbi- mas ieško nusiraminimo alko- 
rtinko pikniką ir, pamačiusi holyje, tuo laidau, kad mUici* 
mano kuklias pastangas, jau ja nekreipia dėmesio į nurigė- 
nepaleido. Išmokė Kubilą, Kai- rūsius ar peštynes gatvėje, 
velį. Taip prieš 20 metų suor- (Dažnai pasitaiko ir milkinin- 
gardzavau savo grupę ir pra- kų girtų), 
dėjau, išpildydama savo gim
nazijos direktoriaus žodžius.

Kiekvieną dieną pamokos 
prasidės 9 v. ryto ir tęsis iki 
pirmos. Po pietų mažose gru
pelėse bus atliktos įvairios 
pratybos, bus klausoma lietu
viškos muzikos, dainų, susipa
žįstama su naujausiom lietu
viškom knygom. Sekmadie
niais bus mišios su lietuvišku 
pamoksiu.

Kursas tęsis nuo liepos 2 
iki rugpiūčio 14. Bus skaitomi 
bendrieji lituanistikos dalykai, 
lietuvių kalba, literatūra, kul-

knygom.
Viršelyje įdėtas angliškos li

teratūros apie Lietuvą sąrašas, 
žurnalas turi 32 puslapius, at-

Lietuvoje žema kultūra, kad 
jie atsilikę nuo pasaulio visur 
kur, net muzikoje. Tiktai labai 
gerų ir tikrų draugų tarpe jie tas naujas Lituano numeris. SDaustes gerame oonįeriuie v . 
pasikalba atvirai, tačiau baimė Jame rašo Vincas Rastenis. F K P J bus išleistas naujas numeris.

Didieji žurnalo rūpesčiai Toliau Liet. Stud. Sąjungos 
Judrioji studentija, išleidusi valdyba laiškais kreipsis į 

prašydama 
kuklios aukos. Teneatsilieka if 
studentai. Juk turi daug pažįs
tamų, kaimynų. Kai juos para
ginsi! ir paprašysit, jie leng
viau duos. Visi studentai gali 
kreiptis į vajaus komiteto pir
mininką inž. V. Šliūpą (4414 
So. Washtenaw Avė., Chicago 
32, III.) ir gaus tokių pareng
tų laiškų aukoms. Siųsdami 
juos patistamiems, pridėkit ir 
asmeninį prašymą.

to aplinkoje yra kur kas dau
giau asmenų, kuriems toks in
formacinis žurnalas tikrai pra
versiu. Adresai laukiami iki 
birželio 1, nes birželio gale

__ Per keturias penkias va- rinę Užpaliuose, gimnaziją
landas šokėjas tik susipažįsta,. Utenoje. 1928 atvyko vėl į Visi dirbo susikaupę, gi Ve- jaunimo reikalai, 
bet reikia beveik metus repe- Bostoną ir tais pačiais metais lykų rytą prie pusryčių stalo priėmė

(tuoti, kad galėtume pasirodyti ištekėjo už a. a. Aleksandro prasiveržė jaunatviškas entu- didžia naudotis visu savo 
riešai. . , . IvaŠk°S- ziazmas dainom. Tas džiaugs- ventoriumi ir turimomis klišė- tynų Amerikoje. Paulius Jur- t t Vvoantas Rteidn

— Kiek parengėte šokių? Visą laiką aktyviai reiskesi mas prasiveržė ir spontaniškai Vakarais, kai baigiasi tie- kus pristato tapytoją Vytautą Santimo > vicc • Akademiku skautę suva-
— Apie trisdešimt. IŠ jų ge- Bostono lietuviškoje visuome- suorganizuotame literatūros stoginiai Darbininko redagavi- Kasiulį (įdėta keturios jo dar- * ’

riausiai išeina Malūnas, Rugu- ninėje veikloje, skaito ir pla- vakare — šiupinyje. Kas ture- m0 darbai, redakcija prisipil- bu reprodukcijos). Toliau su-
čiai, Kalvelis. Juos šoka net ir tina Darbininką, tautinių šo- jo progos stebėti šį kūrybinį jaunų žmonių ir jų klege- pažindinama su “Kanarėlės” tl. mntcirt dmno? tualūs reikalai. Numatoma su-

kių moko ir -šeštadienmejo pasireiškimą, tas aiškiai pajų- sio. B jų ilgų darbo valandų, drama, su lietuvių archyvu, U Profesorni- drauS>-
Kiek turite šokėjų savo mokykloje. Mik. to, kokia gaji ir įspūdinga yra g jų ryžtingumo gimsta

• Lietuvię studentę sekcija 
įsijungė į Studentų Pabėgėlių 
Federaciją, kuri įsikūrė 
metais Paryžiuje. Šios federa
cijos vicepirmininku yra Ričar
das Bačkis. Federacija balan
džio 23—24 d.d- surengė stu
dijų dienas, išleido laikrašti

ATSIŲSK LITUANUS ŽURNALUI BENT 5 ADRESUS

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 naujausi 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. /



statė 10 geriausių artistų, at- 
sižvelgdami j -jų vaidybos fil
mų pelningumą- Jie išrikiuoti 
šitokioj eilėj: 1- Kim Novak, 2. 
William Holden, 3. Doris Day, 
4. Marilyn Monroe- 5 Susan 
Hayward, 6. Deborah Kerr, 7. 
Marion Brando, 8. Frank Si
natra, 9- Grace Kelly, 10. Eli
zabeth Tąylor.

Pietinėj Gradcijoj moksli
ninkų ekspedicija užtiko Ilija- 
doj minimo karaliuko Nesto- 
riaus ir jo žmonos Euridicės

mus tuo, kad greta karalienės ' 
miegamojo rastas ir jos vo
nios kambarys, žinoma, be šių 
laikų švirkštų. Mokslininkai 
išspaudė logišką išvadą: anų 
laikų karalienės* kaip ir šiaip 
dauguma moterų, prausdavosi 
bei maudydavosi. Kaip?. Nugi, 
vergės kibirais laistydavo ir 
vantomis nugarą perdavo.

Anglijoj gydytojai surado

veju nelimpančią protingo 
amžiaus, žmonėm. Ją pavadino 
graikišku žodžiu enguesi mū
siškai reiškiančiu sužieduoti
nė: Mat pastebėta, kad dide
lis nuošimtis besirengiančių 
vesti pasidaro savotiškai ner- 
vaoti, įgauna nematomo dre
bėjimo simptomą- Tai priklau
so nuo neapsisprendimo. Ves
ti abejoja, susižiedavimą nu
traukti nedrįsta. Daugiausia ta 
liga serga tarp 25 ir 30 am-

Po $4.00 — J. Brunotas, So. 
Boston, Mass., S. Petrauskas, 
Elizabeth, N. J.

Po $3.50 — Mrs M. Dumb
les. St- Sandanavičius, Brook- 
lyn, N. Y.

Po $34X> — Mrs. E. Švabas, 
Brooklyn, N. Y.. VI. Zaukas, 
Woodhaven, L. L, N. Y.

Po $2-50 — J. Kumpikas, 
Brooklyn, N. Y., S. Kamaitis, 
Brooklyn, N. Y.

Po $2.00 — A Skarulis, F. 
Gražis, A Laučius, Brooklyn- 
N. Y-, Mrs. P. Leveckienė, J-. 
Raščius, Richmond Hill, L. I.,
N. Y., Mrs. A- Rimjdis, Wood- 
haven, L. L, N. Y.. A K. Ma- 
saitis. Weetfield, Mass., Mrs.
O. Mitinąs, Tremont Center, 
N. Y., Mrs. L L Alssen, Co- 
lumbia,
Mrs- A Kaston, 
Ohio, A.
ton, Ont.. Canada. Miss J. Gu- 
daitė, Brockton, Mass.. Miss P. 
Rusteikaitė, Chicago, m., J. 
Radavičius, Detroit, Mich., K.
Petrulevičius, Sussex, N. J., tis. B. Bilvaišas, J. Uždavinis, 
Mrs. M- E. čižauskienė- Eliza- IPs E. Mačienė, J. Venckus, 
beth, N. J. J Vembrė, Mrs. R Klimas.

Po $130 — Dr. A. Aželis, A Kamantauskas, J. Ba- 
Cleveland, Ohio, Mrs- R. Ke-

imčių. Paskutiniu laiku tos li-

Coimbros universitetas, Por
tugalijoj. garbingiems užsie
nio svečiams paprastai nepa
gaili suteikti “honoris causa” 
doktorato. Kai Elzbieta II, An
glijos karalienė, neperseniai

maldoms. Gegužinės pamaldas 
Dma buvo labai graži, šventė matarais fi-45 vaL
praėjo iškilmingaiPo pietų 4 
vaL buvo atlaikytos iškilmin
gos padėkos mišios* kuriose 
dalyvavo ir Omahos vyskupas, 
suteikęs 200 parapiečių Su
tvirtinimo sakramentą. Prieš 
jubiliejaus šventę buvo atlik
tos misijos, kurias vedė vie
nuolis pa sionistas T. Natanae- 
lis Krikščiūnas, kilęs iš šios 
parapijos-

Gausiai lankomo? gegužinės

Maždaug prieš 2 mėnesius 
Omahos moksleiviai įkorė mo
ksleivių ateitininkų kuopą. 
Pradžioje narių įsirašė ne
daug, bet jų skaičius, be abe
jo, auga, nes ateitininkų orga
nizacija turi kilnius religinius 
ir tautinius siekimus, jos šū
kiu yra “Viską atnaujinti Kris-

Mūsų e^ee retėja
Balandžio 11 mirė Antanas 

Dubauskas. Dar jaunas būda
mas, vos sulaukęs 18 metų sto
jo savanoriu į lietuvių karių 
eiles, ir jose pasiliko ligi ant
rojo Didžiojo karo. Atvažiavęs 
į Ameriką, dirbo prie namų 
statybos. Priklausė lietuviš
kom organizacijom- Dar pra
eitais metais buvo Omahos

Pučiama prieš vėją Lietuvių Bendruomenės valdy- 
Omahos scenos meno mėgė- bos narys. Taip .pat priklausė

Lietuviai savo tėvynėje buvo 
" ir liko uolūs Marijos garbinto

jai Tokie jie" yra ir išeivijoje. 
Malonu gėrėtis būreliu žmo
nių, kurie kas vakarą susiren
ka kuklioje šv. Antano parapi
jos bažnytėlėj gegužinėms pa-

čius, Huntington *Station, LX, 
N. Y., J. Dailida, Woodbaven, 
L L, N. Y., V- Kunickas, Mas- 
peth, K. Prapuolenis, White 
Plains* Mrs. P. Morkūnas, Mas- 
peth, J. Ališauskas, Woodha- 
ven, S. Kraunaitis, Andes, J. 
Lukoševičius, Mrs. E- Milukas, 
Richmond Hill, J. Liogys, 
Woodhavem
MIŠRŪS New Jersey — Mrs. 

M. Mikolaitis, S. Merchantvil- 
le, K. Lazickas. Elizabeth, F. 
Alseika, Nevrark, E Raudys, 
E. Pečenkis, Elizabeth, J. 
Sprainaitis, Paterson, Mrs. K. 
Šukienė, Linden, Rev- C.” Žvir
blis, O. P.. Jersey City, J. 
Wolkus, Paterson, Miss O. Pu- 
ronaitė, Jamesburg, Mrs- A. 
Šikšnius, Hillside.

WATERBURY, CONN. — 
Z. Karalius, Mrs. M. Zailskie- 
nė, J. Žemaitis, V. Blauzdzū- 
nas, A- J. Aleksis. D. Smolskis, 
J. šiupienius, Mrs. E. Labutis, 
A. Stulpinas

SO. BOSTON, MASS. — 
Mrs. A. Molis, Mrs. A- Gapu-

— P. Ali- 
D. Kamins- 
J. Ivanaus- 
Phila., A.

Chetmsford,, B. Kriaučiūnas 
Norwood- J. Zavadckas, Ha- 
verhiU, S. Razulevičius, Nor- 
wood, Mrs. A Vasfl, Boston-

CONN. MIŠRŪS — Mrs. E. 
Lenk, New Britain, Mrs. B. 
Mačėnas, Hartford, W. Titus, 
Rockville, A Kainauskas, 
Hartford.

PENN- MIŠRŪS 
šauskas* Scranton, 
tas, Vandergrift, 
kas, J. Skladaitis, 
Krapas. Pittsburgh.

BALTIMORE, MD. — Mrs 
V. Frenkienė, Mrs. O. Walter, 
Mrs. O. Griučkiūnas.

CHICAGO, ILL. — V. Kup
rys, A. Balčytis, J. Burba. Mrs 
A. švagždienė, J- Tričys, J: 
Melys.

MIŠRIOS VALSTIJOS —St. 
Stapulionis, Mrs. V. Galup, De
troit, Mich., Mrs- B. Bacevičie
nė, J. Zorskis, Cleveland, Ohio 

n^is J Laučius A. Baedo WORCESTER, MASS. - B. ® Grabinis. San Mėgo Calif 
pems, j. Laucius, a. cagao- , Mrs. K. Vosyhenė, Mrs. S.
nas, Mrs. L Koppas. J. Lipnic- “genaus, VĮ žiaunas, P. ’
kas, V. Galinis, A. Jurgėla, Kurliandskas, Mrs- E. Navic- Mn; Q Port Washin.

Mo., A. Masilionis- 
Cleveland, 

Kaušpėdas, Hamil-

kienė, Mrs. P. Stravinskas, J. nas* A- Januška. ston, R. L, Mrs. J. Jantauski,
Kaupas, Mrs. G. Bartkus, F. MASS- MIŠRŪS — Mrs. A.
V- Zubrickas. Malinauskienė, J. Lukošiūnas, česlauskienė, Euclid, Ohio,

MIŠRŪS New York — H. Cambridge, Mrs. P. Kazlaus- Rev. J. C- Dakin, Ferndale, 
Mikuckis- Yonkers, P. Sinkevi- kas, Lawrence, V. Gobiu, No. Wash., M. Vaitkevičius, Ore-

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Naujasis Testamentas .................................. ...... ...... $2 00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p......................... $5.00
Didysis inkvizitorius, A Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p...... 2.00
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

iii p. _______ ____________________—........ — 1.00
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p. ........ 0.70 
Šventas Antanas Paduvietis, Neito Vian, 145 p. 1.00 
Ateitininkų ideologija, prof. St Šalkauskis, $3.00 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p. 
Laisvė ir būtis. Dr. J. Gimius. 151 p........
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.............. ......................... 2.00
Sventa.-i? Razinų?-as Z. Ivinskis, 220 p. .........3.(M
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ........................................................................2.00
Amžinoji auta, kun. V. Pikturna .. 2.00
šv. Jenas Bosai, kun. J. Lemoyne. 755 psl, 
Jaunystės maršas. Alfas Sušinsk as. jaunimui skirta 

knyga, 260 psl. .2.00

Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. . 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

2.00
5.00

1.50
2.00

5.00

jų būrelis, atsikvėpęs 'gražiu 
gegužės oru ir įgavęs energi
jos, nutarė pasipriešinti siau
čiančiam pavasario stipriam 
vėjui* ruošdamasis gegužės 25

Omahos L. V.^S. Ramovės 
skyriui Balandžio 13 iš jo 
privataus buto, kur buvo pa
šarvotas, palydėtas į šv- Anta
no bažnyčią. Čia buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos už 
vėliuonį, Ramovėnų garbės

Brach, Cafif.)

BELETRISTIKA 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.....

Gabija, metraštis .................... ...........
Susitikimas, J. Gailius, 155 p..........
Don Kamiliaūs 
Eldorado, apysi 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. 
Siela už sielą, D. Pilta, 304 p. „ 
Algimantas, V. Pietaris, 267 p. „

tūlis, 324 p.

POEZIJA

1.00
...... 6.00

1.50 
3.00 
1.80

. 2.00 
2.00 
2.00

.1.00
1.50
3.00
100

Semeniškhi Idilės, Jonas Mekas..............................
Šventieji ai me vs F. Kirša. 112 p. .....................
Etapai (i iši i), ’. Lėkštas, 141 p. —.......... ........
Laukų Ii nsnos. A Tyruolis, 44 p...................... .....
Atviros Marios. L Apdriekus, 136 p. —............
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški
eilėraščiai, 1*44 p i................................................. .... 2.20

2.00

gon City, Oregon, J. Paukštai- 
tis, Omaha, Nebr.* D. Berna
tavičius, Providence, R. I-, A 
Keblys, MontreaL Canada, A 
Tamošaitis, Kingston, Canada.

Po $030 — BROOKLYN,
N. Y. — Mrs. E. Burienė. Mrs
M. Sabis, M. Simonaitis, A- 
Kirkilą, Mrs. N? Norušis, Mrs. 
A Zubkas, A Juška, A. Bun- 
donis, M. Molis, K. Kepalas, 
Mrs- T. Pečiukaitis, Mrs. M. 
Žemaitis, Sesuo M. Nikodemą-
O. P., S. K. Lukas, Mrs- J. 
Stankevičius, Ed. Leleiva, A 
Bačinskas, A. Butkus, Mrs. A. 
Bačauskas, J. Vistartas, A Ig- 
naitis, J. Jonaitis, J. česaitis. 
V. Zaveckas, Mrs. P. Gagienė, 
R- Vaičiulis, Mrs. Ę. Dome, 
Mrs- M. Damarodas, J. Bart
kus.

NEW YORK MIŠRŪS — J. 
Žarnauskas, Glendale, L. I.,
N. Y., A Speieys- Woodhaven, 
L L, N. Y., J. Dauda, Roches- 
ter, KKarečka, Jamaica, L. I., 
N. Y., Mrs. A Venckienė, Gre- 
at Neck, L L N. Y.

ELIZABETH, N. J. — A. 
Strazdas, B. Medžiūnas, B. 
Kiršlis.

NEW JER^Y MIŠRŪS — 
M. Lopšaitis, Burlington, Mrs. 
A Staniel, Newark, J. Iškaus
kas, Paterson, P. Maleckas, 
Mrs. M. Paplauskas. Kearny.

PENN MIŠRŪS — A Pa-
leckis, Pittsburgh, Mrs- V. 
Mekšraitis, Minersville, P. Ja
nulis, Phila., Mrs. K. Bagonis, 
Sykersville, Rev. J. BolL 
Scranton.

WATERBURY CONN. — 
Mrs. O. KankeL Mrs. K. Pet-

lietuvių bei vietinių žmonių 
minios iš bažnyčios palydėjo 
į šv. Marijos kapines. Kapinė
se atsisveikinimo žodį tarė ra
movėmis Juozas Sakalas. Jis 
paminėjo, kad vėlionies di- 
džiausias troškimas buvo . grįž
ti į tėvynę Lietuvą. Dar prieš 
mirtį jį aplankiusiems drau
gams troško, kad jo kaulus 
pridengtų tėvynės Lietuvos 
žemelė, bet, deja* jo troški
mas neįvyko: Nuliūdę liko 
žmona Elena, duktė Marija su 
vyru ir šeima.

Gegužės 1 staiga mirė Ona 
Laukaitienė. Velionė paliko 
vyrą Juozą, 3 sūnus ir dukre-

vo pirkę namą ir į jį persikė
lę. Neteko nei gerai apsižiūrė
ti naujose patalpose, ir. mirtis 
pasiėmė sau taip dar vaiku
čiams reikalingą globėją — 
motiną. Klaustukas

rauskienė, Mrs. A Gvazdaus- | 
kas, K. Matulionis, P- Joku- i 
baustas, Pr. Kuzminskas, V. f 
Lagminas, J. Sluoksnaitis, K. | 
Valuctas, J- Jokubauskas, Mrs | 
P. Laurinaitienė, K. Dapkus- | 
J. Liesūnaitis, D. Ramonas. |

DARBININKAS — visų lietu
vių bičiulis. Jis du tartus per 
savaitę neša naujienas iš viso 
mo!

H. W. FEMALE

Reikalingos'
PRITYRUSIOS SIUVAMŲJŲ 

MAŠINŲ VALDYTOJOS, * 
siūti aukštos klasės vyrų kel
nes. Aukštas atlyginimas. Pa
stovus darbas. Kreiptis asme
niškai. Mielai kviečiami DP 

/ MARKIU & CO.
1220 W. VAN BUREN

Jei ieškai savo giminių ar 
draugų, nedelsdamas įstok 
(metinis mokestis tik $1.00) į

The Bureau of Missmg

P. O. Box 1109, Chicago 90,18.

H KAD ACH E?

MICHIGAN FARM SŪRIS
CONN. MIŠRŪS — S. J. Pa- | 

nilaitis, Watertown, Mrs. A. | 
Vokietaitis, New Haven, 
Bernotas, Hartford, J. Snieč- I 
kus, Wolcott, Mrs. J- Morkie- | 
nė, Manchester. Mrs. A. Ker- i 
senauskas, Seymour, J. Krikš- | 
čionaitis, Bridgeport, Mrs. AI 
Ramanauskas, Bridgeport I mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik

NASHUA, N. H. — M. Kas- | 

paravičius, S. Kudzma, V. Mu- | 
raustas, J. Tamulonis, V. Mit- I 
chell. Mrs. T. Kisilienė. Į

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehifan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas

J. | Jone Ir Angelines Andriejų ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgtaimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes

Vieninteliai šie sūrio puntatejai FOUNTA1N, MICH.

Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

Tel. TW 4-tan
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PARCELS TO RUSSIA, INC
BROOKLYN, N. Y.

H. W. MALĖ

PARCELS TO RUSSIA, INC

Naujas adresas

1530 BEDFORD AVENUE,

NE

cake with ornament 
Wedding Bell Decor-

Whet better way ia there to protect your lanuly than by invetcing regulariy in U. S. 
Savings Bonds? It’s the easiest way to savo one of the safest—and one of the 
beat waya to make your dreama eone troe.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJA ir kitus kraštus

Skaitykite "Aidus" 680 Bvsh»

Si firma įgaliota Intourist Maskvoje čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus į SSSR.

EVA*S FARM 
Prariiwv.N V 
Cairo 0-0412

Open n°w. Honeymoon. Weekends 
rm. S meais. $7 day; $38—44 wk; 

Heat; German-American heme
eooking, pieš, bisrjuits. Church and 
town nearby. Bus ridės welcome.

Thrtnvay exit 21. Booklet.
Beilis 8-1029

Lietuvos konsula
to ieškomi asmens

- . (E. Partek ' -•
Compact 2 story, 2 bedrm. coL 

Spacious setting fine trees, 
shrubs, terrace, stone wall, fire- 

place, garage. Basement,ap_ 
pliances exfras. Orig. ovvner 

$16.900
Near Parochial Schooland 
Cath. Church. RO 3-4724

OUEENS VILLAGE
SS Joachim and Anne Church, 

school, detached 7 rooms, 
porch, garage, automatk 

heat, stonus, screens- blinds. 
Perfect condition, $15,500.

HOllis 54758

BALTIJOS PIRMENYBĖM 

lietuvių komandos sudaromos 
iš geriausių Amerikos ir Ka
nados žaidikų. Iš Brooklyno 
LAK pateko Davis, Kilbauskas 
ir Vyšnius. Atrodo, kad iš eki-

WADING RIVER SHORES.
Bungalow for sale. with beach 

rights. Also waterfront and 
inside lots. 800’ beach. Rės- 
trietions. Mrs. Henninger.

WA 94201; RE 9-5569 (home)

Stalo teniso varžybos prasi
dės 9:30 v. ryto Cathedral La- 
tin mokyklos salėje (2056 E. 
107 St)- Žaidėjai registruojasi 
9:00 vai. ryto. Po pietų 2:30 v. 
tose pat patalpose bus iškil
mingas žaidynių atidarymas ir 
moterų tinklinio, vyrų tinkli- 
riioTr vyrų krepšnnovaržybos 
tarp lietuvių ir latvių.

Stalo teniso individualinės 
varžybose gali dalyvauti visi 
pabaltiečiai. Registruojamas! 
asmeniškai arba per savo klu
bus. Pranešti adresu: A. Biel- 
skus, 12700 Speedway-Over- 
look St, E- Cleveland 12. 
Ohio; tel. Liberty 14612. Re
gistracija iki gegužės 16.

RELIGIOUS PILGRIMAGE
TO OUK LADY’S SHRLNES OF EUROPE 

Visit F ATIMA, LOURDES, ROME, BARCELONA,
MADRID, USBON

VVith the Pilgriinage Tom* Led by

She’s out of blue jeans and into crinolines, Da<T> favorite tomboy stepping out in 
a pink doud on her sixteenth birthday. Ever since her first red-faced cry, your 
love has taken care of her—nursed her thiuugh infancy and chMhood—eren 
proteeted her future through your regular purchase of U. S. Savings Bonds. SmaU 
vonder yon’re pleased and proud!.

It was just sisteen years ago thfe month that the U. S. Treasory’s infant Savings

prieš DAFB rinktinę 1:0, FC 
Kaiserslautern vienetas pelnė 
svarbų laimėjimą St Louise 
prieš JAV šių metų meisterį 
Kutis 5:2 (4:1). Laimėjimas 
vertingas, nes St. Louise huvo 
apipešiota ne viena gera užsie
nio komanda (Eintracht Frank- 

lietuvių^ reprezentacinių furt, LiveTpoor ir kt.) Lietuvių 
Sporto Klubui prieš DAFB 
rinktinę anksčiau teprakišus 
0:2, dabar gabūs matematikai 
apskaičiuoja, kad vietos LSK 
stipresnis už Amerikos meiste-

Nearcatht^c church.
Waik tų Wge . 

įMe hKr Booklet “L” 
l&s. John J. Sunhtąa, Prop.

Baderis, Jonas, sūn. Zakari- 
jaus.

Banaitienė - Simaitytė, Leo
kadija.

Bendikas, Juozas. — • - -
Gaidytė - Valaitienė, Mag

dalena, d- Juozo.
Gališevičius. Povilas ir žmo

na Ona.
Inta, Dovydas, ir Rudaitė-In- 

tienė, Bronislava.
Jablonskis, Juozas, sūn. Juo

zo ir Agotos.
Jankauskienė - Ąfatjošaitytė, 

Petronė, ir jos sesuo.
Kilkevičius, Jonas, iš Pilviš

kių m., Vilkaviškio ap.

vienetų sudarymu rūpinasi 
Faskas. Tiesioginiai vyrų krep
šinio ir moterų tinklinio rink
tines sudaryti pavesta R. Ba
bickui, o vyrų tinklinio — A. 
Bielskui.

Žaidynių uždarymas, dovanų 
įteikimas ir koncertas įvyks 
gegužės 18 d. 7:30 v. v- Maso- 
nic Temple patalpose - (3615 
Euclid Avė.) Programą išpil
dys lietuvių, latvių ir estų me
nininkai. Faskas

Port Washington, 4 rooms, finish- 
ed basemept. expansion attiev 

plaster walls, storm doors. wind- 
ows.electric stove, blinds. 2biocks

<Ut kampo buvusios vietos* Tel. INgerson 7-6465. 7272 
Atidaryta kasdien, ir sekmadieny nuo 9 iki 6 vai.

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.

RESORTS 
TWIN WILLOWS

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

Eunice Billard Prop.

— LIMITED RESERVATIONS *
Leaving N. Y. by SWISSAIR on July 19th 

Retarn in September, 1957
Call: SANTA MARIA CHURCH. 2352 St. Raymond Avė, Bronx

S2, N. Y. TAImadge 8-2389.
WEST END TRAVEL BUREAU. INC., 172 Union Avė..

Near Rochelie. N. Y. NEw Rochelle 6-4660. 1

diniog area, Htebėn, bath, 
aitomatic heat; garage.

$12,500
Sununer rentalš avalable.
Harriatt* Ląstą**, Rąaltor

Sparte Thtetre Centre, R*. 15
Sparta. N. J. Next Mullers 
f Delicatessen. Phone:
Lake Mohawk 8405-3481

TYRAS INDAM PLAUTI 
taip pat ir 
PORTERIS

reikrtfftigi pastoviam darbui visiem 
metam. Geras atlyginimas.

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

V*lk*y Stream Psrk. Inn.
130 West Merrick Rd. 
VaUey Stream. L. L

CAMP 
CARDHMLHLONO

CANCEL ORCHANGE

..S , -.f j i-- į
■■■■■■•>.y»

25-YEAR MORTGAGES
'20% DQWN

Near puNie and paroeMal adtoota, 
shopping center and exceBesxt trans- 
portation.

LINCOLN KOMES
N. Magnolia St., Off WashiDgton 

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

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderfcamack Road, 
North on Kindftrkanw.lt Rd, which 
becomes N. Pearl St, Peari River, 
to dead end. Tom left to Magnolia 
St and right to Model Home.

Anotber Project of
Lincoln Home Ccmst. Co. 

Builders for Onr 25 Years.

The lašt word for your 
VVEDDENG RECEPTION 

$7.00 per person
1. 8 course chicken or turkey 

dinner
2. VVedding
3. Table & 

ations
4. VV.aiters.
Sales Tax

5. Ūse of Private Bridal Room
6. Hat Checking
7. Manhattan Cocktail
8. Bottle Beer per person
9. Bottle Rivoli Rye per person
10. Tdicrophcne System

The beautiful and air cond- 
itioned cryst-a.1 room open for your 
inspection. Accorr.odations from 20 
to 300.

THERIVOU
Flatbnsh & Cortelyou Rd.

Klijentų patogumui, veikia šie skyriai:
11601 Jos. Campau Avė.. Detroit 12, Mich.. Tel. TOwnsend 8-0298. 
651 Albany Avė., Hartford, Conn., Chapel 7-5164.
121 So. Vermont St., Los Angeles, Callf.. Tel. DUnkirk 5-6550. 
73 Second Avė.. New York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

832 North 7th Street, Philedelphia, Pa- Tel.: WA 3-1747
Galima beveik viskas siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 

produktai, o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin, Penicilin. 
Rimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dienų.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės {vairiais alfabetais, 

akordljonai. siuvamos mašinos.
Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašų.

BRENTVVOOO, L L 
Exciting opportunity for right 

Client, distinetive colonial 7 rooms 
in main house, separate 3 room 
v.-ing. 2-į bath,exceJe.nt condition 
be^utifully ’andseaped, superior 
iocation within vvalking distance 

erf parochial school and 
Joseph Academy.

CHESTER HOUSE 
Afop the Pocono Mts.

TOBYHANNA, PA- 
TeL MT PeeMo 4385 ar 4951 

Scenic Iocation. high elevation, 
modern rooms. Weėkly rate 

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

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

walking distance. Booklet.

COUNTRY BOARD

W0MAN
will board giris <8-12 yrs.) for 
luminer, July and August, in 
Hobart,. N. Y. (Catskill Mfns.). 

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

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

St. Raymond’s parish. Beautiful 
K gal 2-family house. 70x170 wit*» 
garage. also suitable laigė 1 fal 
rnily. Lovely Street near shop- 
ping, raflroad, bus, public and. 

parochial schools, 4 rooms, ban, 
enclosed porch downstairs, 4 .

rooms, bath upstairs. House cooa- 
pletely renovated and decorated 
inside and out. private. $18^00.

261 Rocklyn Ave„ Lynbrook ' 
Can LYnbrook 9-7248 or 

LYnbrook 3-6541

Kiekvienas siuntinys iitiunčianm neatidėliojant 
paskyrimo vietą pasiekto per 7 savaites, 

oro paltu — per 8—10 dienų.

One leve!. 3 huge bdnn.. 2 bthSs. 
studio liv. rm.. large din. rm, 

porch. mod. kit. fin. temt, gar, 
oil steam. Lot 65x110. Near Cath. 

church and Parochial school 
$22^00. Ovvner FR 9-3954

PARCELS TO RUSSIA, INC.
BROOKLYN 16, N. Y.

Simaitytė - Banaitienė, Leo
kadija.

Stočkus, Jonas ir žmona Ve- 
ronika. . ^__

Stučinskas, Juozas ir /Leo
nas.

Urbelis, Jonas ir Robertas.
Valaitienė - Gaidytė, Mag

dalena, d. Juozo-
Vyšniauskas, Romualdas, 

sūn. Kazio. .
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi at
siliepti: Consulate General of 
Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y,

RMHJO VAIANTOl X 
UIS SKRIEJA PAS 
UETUVJ DIDŽIOJO _________ __
N J- IRCONN. APYUNKŽJE KLL

Namąjuna^ Jonas ir žmoaa 
Konstancija, bei duktė Bronė.

Navickas, Boleslovas.
Noreika, Juozas, sūn. Jono, 

iš Vilifinėiių.
Pageb Emil, sūn. Augusto, 

gimęs Kaune
Polukort, Mikas ir Stasys, 

ir sesuo Želnienė, Marija, vk. 
Aleksandro, iš Akmenės km.

Prokurotas, Kazys, iš Bu
džių k., Žąslių v., Trakų ap.

Pronckus, Vincas.
Ramanauskas, Vytautas, 

žmona Elena ir sūnūs Rimutis 
ir Vytautas.

Razminas, Mykolas, sūn- 
Adomo,"iš KėEmėsr'vat.7 gyve
no Argentinoje.

Rūdaitė - fiitiėnė, Bronisla
va ir Inta, Dovydas.

Šakalys, Jonas ir Klemen
sas, sūn. Juozo, iš Lankeliškių

Ar jus žinote, kad
THE STEAMBOAT INN 

8991 Steamboat Kd.
Great Neck, Ixmg Island 

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

ALMA KASMOČIUTB, 
HUnter 2-9595 '

Būsit patenkinti, kad kreipėtės

Grajauskas. Fasko vadovams 
tikrai reikėjo anksčiau, gal SKAITYK VARPELĮ. Įdomus,
dar Toronte, rinktinių sąstatus iliustruotas, mono-
sudaryti. Neaišku, kaip dabar _ ,
bus su atletų atstovais- kurie **ni* religinis žurnalas. Mo 

tuo pačiu meta yra numatę tams tik $2.00. Rašyk: 
rungtynes Worcester, Mass-

ond40 inifei ckecMHS I

LAK Į WORCESTERĮ

Ateinantį šeštadienį, gegu
žės 18, Lietuvių Atletų Klu
bas vyksta į Worcestėr, Mass, 
kur žais draugiškas krepšinio 
rungtynes Maironio parko se
zono atidarymo proga. Dovi- 
daičiui, Vyšniui ir Kilbauskui 
vykstant tuo metu į Clevelan- 
dą atstovauti lietuvių rinktinę 
Baltijos turnyre. LAK į Wor- 
cesterį vyks greičiausiai tokio 

nns l.iimčiuinioc Toronte, gi įstato: Bačanskas I, Bačans- 
lėjo būti imama daugiau žmo- H Daukša, Keskonis, Ki- 

džius, Macis ir kt. Atletas
BU 4-1334 -Į 

Closed Tuesday. 
Free parking available

Geltos 18 Clevelande 
vyksta pĖnnostos $. Amerikos 
pabaltiečių sparto žaidynės. 
Programoj vyrų krepšinis, vy
rų ir moterų tinklinis bei te
nisas (mchvidualiai). Estai da
lyvaus tik stalo teniso varžybo-

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

Straight Special 
», 5 Quarts ąf Tqp jgrade Ojl . 

’♦ Major Tune-cp Experts - — ' 
<i Cooling System Surveyed
• L.ubritorium Shakedown
♦ Erake System & Front End
. TOTAL ______________ $19.95
VVESTMONT MOTORS, INC. 

TY 2-0100
2641 E. Tremont Avė., Bronx, N. Y.

TALARSKI
FUNERAL HOME

■L . - z.

1k
h)
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9
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Kindftrkanw.lt


NEW YORKAS

sei-

PRIMICIJOS

Bruno Stočkus,
Nuo 7:30 vai. vak. šokiamsžiemą išvykęs Ispanijon,

A. Mrozinsko studijos mokinių koncertas

Pažink modernaus šventojo ninko redakcijai.

KUN. J. LEMOYNE

ŠV. JONAS BOSCO
rankos JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

Juozas Andriušis

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis Šiuo adresu

Juozas Andriušis
87—09 Jamaics Avė.

_ Gegužės 6: ■ Piliečių Klube 
Brooklyne buvo sušaukta iš
kilminga skautų ir skaučių su
eiga, kurioje paminėta Moti
nos diena ir skautijos globė
jas šv. Jurgis.

Maspetho liet, parapijoje 
vaikučių pirmoji komunija bus 
sekmadieni, gegužės 19, per 9 
valandos mišias.

Draudimo rei

Visus maloniai kviečia di-

Kemėžis, dijakonu bus

Reikalu Vedėja*
669 Graad Street 
Broeldyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Prie išstatytų vėliavų išri
kiuotoms skaučių ir skautų 
gretoms prabilo V. Leskaitie- 
nė, iškeldama motiną kaip į- 
kvėpėją kūrėjams, kaip beri
bės aukos šaltinį. Ji taip pat 
sugretino motinos sąvoką su

Jersey City, subdijakonu A- rėlis” vengrų, rusų ir Ifetuvių jampolės ap.
Matulis iš Newarko, pamokslą Tomenas. Jonas, kilęs nuo

Kiseliauskas, Jonas ir Tamo
šius, ir sesuo Kiseliauskienė- 
Kiseliauskaitė, Ona.

Mackevičius, Kazys, ir bro-

Lietuvię Sravėję
54 skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks gegužės 22. 5:30 
v., 11—27 Arion Place, Broo
klyne. Nariai prašomi gausiai 
dalyvautįnes bus nudminuo- 
jami kandidatai į skyriaus 
valdybą, skyriaus delegatus ir 
kitus skyriaus pareigūnus. Be 
to, bus svarinu pranešimų

yra apie 33,000. Ralfo organi
zacija pabėgėlių globai ir jų 
emigracijos iš Europos į Ame
riką problemoms yra įdėjusi 
daug pastangų. Visų tautybių 
bei tikybų pabėgėliai, Ameri
koje gerai įsikūrė ir puikiai 
gyvena.

Emigracinė pabėgėlių globa 
organizuotai pradėjo veikti 
1947 gruodžio mėn. šiai su
kakčiai paminėti “sukviečiau 
visų tautybių emigracines bei 
šalpos agentūras ir vyskupijos 
direktorius pasitarimams dėl 
šių iškilmių. Antrą susirinki-

Dįjokaitė- Kazimiera.
- Gložeraitė - Mamkevičienė. 

Magdalena, vyras Pranas, ir 
vaikai Pranas bei Emilija.

Jonaitis, Pranas, sūnus Pra-

į Putnamą, 
kur ateinantį sekmadienį 
Nek. Prasidėjimo seserų 
mėlis ir Šiluvos Dievo Motinos 
statulos šventinimas, rengia
ma ekskursija autobusu. No
rintieji važiuoti, užsiregistruo
ja Apreiškimo parapijos kle
bonijoje. Kelionė į abi puses 
kainos 5 dol. Autobusas išeis 
nuo Apreiškimo par. bažny
čios.

Musę skaitytoja
Mrs. V. Gaigal, praleidusi 5 
mėnesių atostogas gražioje 
Floridoje, grįžo pailsėjusi į 
savo namus, 692 Melrose Avė, 
Bronx, N. Y.

Jonikaitis, Juozas, gydyto
jas, gyveno Detroit, Mich.

Jovaišas, Juozapas, sūnus 
Petro.

Juodsnukis, Alfonsas, sūnus 
Antano. į- — _ ___

Juravičius, Adolfas, sūn. Jo-

(šeštadieniais ir sekmadieniais Barkauskienė - Petkutė. Ma-

Petkelis. Jonas.
Ramonaitė - Morkūnienė, 

Barbora, vyras Morkūnas, Jo
nas.
Raulinaitis, Juozas, sūn. Juo

zo, iš Marijampolės apskr., gi
męs 1912 metais.

Šalkauskas, Jonas, sūnus Jo
nas, duktė Stasė, vėliau vedęs
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gegužės 19, 4:30 v. p. p. Put
liame, Conn., šventins Šiluvos 
Marijos statulą, kurios projek
tą parengė skulptorius V. Ka
šubą. Pati statula pagaminta 
Italijoje iš balto marmuro.

Tax) paruošimui, notoriniy doku 
mentŲ tvirtinimui

Marčiulionienė - Jarulaitytė. 
Olga.

Maslauskas, Matt (Maslofs- 
ky), gyvenęs Detroit, Mich.

Morkūnienė - Ramonaitė, 
Barbora, vyras Morkūnas, Jo
nas.

Naudžiūnas, Antanas, sūnus 
Simano.

Novošinskienė, Anelė, vyras 
Petras, sūnūs Petras ir.Vytau-

L T ITT T Mamkevičienė - Gložeraitė,
ILJ A v l’LLL U-jJUvI/Vj Magdalena, vyras Pranas, ir
gimtąja žeme,- Jaunieji buvo 
paraginti išaugti garbingais 
tautiečiais ir budėti motinos 
ir tėvynės laimėt

Skautijos globėją šv- Jurgį 
apibudino sktn. R. Šilbajoris. 
Jis paskatino jaunimą sekti 
šio šventojo broliškumo ir su
gyvenimo pavyzdžiu.

Tauro tunto įsakymuose bu
vo pranešta, jog šia proga 
trys skautų vadovai buvo pa
kelti į paskautininko laipsnį, 
būtent, A Bobelis, V. Gobu- 
žas ir J. Ulėnas. Pirmieji du 
broliai sueigos metu davė įžo
dį, prie kurio ceremonijų pri
sidėjo ir rusų bei vengrų 
skautininkai

Po iškilmių sekė laužimų 
pasirodymų dalis, vadovaujant 
ps. R. Keziui. Šeimininkai, pa

minėjimo sukviečiau prieš pat 
man išvykstant į Europą, ge
gužės 6, ir čia sudarėme galu
tiną planą.

Šios sukakties paminėjimas 
bus daromas plačiai po visą 
Ameriką. Pagrindinės iškil
mės įvyks New Yorke, Com- 
modore Hotei, lapkričio 23, 
vakare. - Numatoma kviesti 
JAV prezidentą, New Yorko 
gubernatorių ir New Yorko 
majorą, kardinolą Spellmaną 
ir kitus žymius asmenis kaip 
kalbėtojus- Dainininkai bei 
dainininkės bus kviečiami da
lyvauti programoje. Lietuviš
kos organizacijos ir visuomenė 
bus kviečiama tose iškilmėse 
dalyvauti.

Kan. Dr. J. B. Končius
Balto Pirmininkas

WAITKUS 
rONBBALa O M E 

197 Webster Aveaae 
Cambridge, Mase.
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gyrimų už savo skambinimą' 
savo mokyklose. Bet bus įdo
mu išgirsti ir dar pačius pra
dedančiuosius, o taip pat ir 

kurie

Tel STagg 2-5043 £

Matthew P. BaJIas?

gegužės 18, šeštadienį, 5 vai. 
p. p. Programoje pasirodys 
apie 25 mokiniai, kurių tarpe 
yra jau ir labai pažengusių, ir 
kuriuos studijos vedėjas galė
tų leisti koncertuoti ir visuo-

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

Nauja modernUka koplyčia ier- 
medjns dykai. ApUo-pay ją 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miansiomis kainomis. Kainos to* 
pačio* ir 1 kitus miestu*.
ReRml* iMktte: TeL TR

fON EB A LflOMb 
25£W.Broadway ;

South Boston, Maas.
: JOSEPH BABACEVMU&

Laidotuvių Direktoriui
Tol ANdr«w 82590

MA**WWūMA*******'

vas iš Veviržėnų parapijos, 
motina iš Švėkšnos. Baigęs 
1945 parapinę mokyklą, įstojo 
į Seton Hali Prep, kurią 1949 
baigęs dar 2 metus lankė to - 
paties vardo kolegiją South vaizduodami laužo situaciją, antrą žmoną. 
Orange, N. J. 1951 įstojo į programą pradėjo damomis ir Šarkis. Pranas, žmona Ona, 
kunigų seminariją, kur ten šūkiais. Tuoj pasigirdo rusiš- dukterys Birutė ir Milda, gy- 
pat tęsė ir Seton Hali univer- kos ir vengriškos dainos. Ven- veno Danijoje, 
siteto studijas, jas vainikunda- „ . - . . .
mas A. B. laipsniu. pritariant akordeonu, sudaina- k., Skapiškio par., Kupiškio

TeL-EVeg~greecL7-^35 _

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborfas-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br. oklyn, N. Y.

Vadovauja prityrę stovyklavimo žinovai ir kultūrininkai.
Stovyklautojai iš New Yorko apylinkės atvežami mūsų 

parūpintomis priemonėmis, jei to pageidaujama.

katesų krautuvė su butu. Biz
nio pajamos 311,000 per sa
vaitę. Savininkas išsikelia į ki
tą valstybę. Tinka vyrui ir 
žmonai. Kreiptis: tel.: HOllis 
44245.

nuolat akompanuoja lietuvių 
koncertuose tiek New Yorke, 
tiek ir jo apylinkėse. Savo 
studijoje pažangiuosius moki- 

pažengusius, kurie parodys, nius supažindina 
kiek jie nuėjo priekin per pas- judesių technika, kurios jis 
taruosius mokslo metus.

Reikalinga trijų suaugusių Ieškomieji arba apie juos 
šeimai butas kur nors gerame žinantieji maloniai prašomi at- 
rajone. Siūlymus siųsti Darbi- siliepti:

Consulato General of Lithue- 
nia 41 Wes* 82nd Street, New

Išnuomojome vyrui gražus York 24, N. Y. 
kambarys su atskiru įėjimu, 
78-17 90 Avė., Woodhaven?- 
Galima susitarti ir dėl pilno 
išlaikymo. Kreiptis telefonu 
MI 24151.

menės rengiamose pramogose. Pianistas A. Mrozinskas dar 
Visa eilė mokinių iš vyrės- dirba kaip akompaniatorius 

niųjų grupės yra laimėję pa; prie amerikiečių dainininkų ir

kiniai savo mokslo metus už- natos, Schuberto, Liszto, Cho- tik įšventintas kunigas Petras naus kunigiško palaiminimo, 
baigs koncertu. Koncertas į- pino- Griego ir kitų kompozi- žemeikis. Iš šeimos artimųjų kun. Pet-
vyksta Apreiškimo par. salėje torių kūriniai. Jaunasis kunigas gimęs 1932 ras turi motiną, brolį Alfredą,

ir augęs Elizabethe, krikštytas 
toj pačioj bažnyčioj, lankęs 
parapinę mokyklą. Jo tėvai 
yra atvykę iš Lietuvos — tė-

bėgu^uų nuo komųmstimo
LB siaubo j Vakarų šabe į Amęri-

atstovų rara^avunas įvyks ge- ką atvyko apie 700,000. Jų 
gūžės 25 d, ' Y, p. p. liet tarpe lietuvių čia atvykusių 
Amerikon pilieči^ltabe ~ salė-, 
je, New Yorke pirmąją apylin
kę atstovauti išrinkti7 V. Alks
ninis, A. Butas* A. Dumhrienė, 
K. Kepalas. V._ Padvarietis, V. 
Stasiukyiias, M. Krėgždienė* 
B. Kulys, A Kencė, A. Novic
kis, D. Penikas, f. Remėza, V. 
Šventoraitis, B. Švalbonas, L 
Virbickas ir S. Vaškys.

LB pirmos apylinkės valdybą 
New Yorke sudaro: pirm. Bro
nius Kulys 383 So. 3rd St., 
Brooklyn 11, N. Y., vicepirm. 
Vadovas Stasiukynas 402 Lo- 
gan St., Brooklyn 8, N. Y., se- 
kretorius Balys "Švalbonas “26 
OBrien Place, Brooklyn 8, 
N. Y., ižd. Vincas Padvarietis 
24y2 Ten Eyck St., Brooklyn 
6, N. Y., ir narys kultūros rei
kalams Kazys Kepalas 64 
Scholes St., Brooklyn 6. N. Y.

"Lietuvos Atsiminimę" radijo 
metinis pavasario koncertas ir 
balius įvyks gegužės 19, ’ sek
madienį, 5 vaL p. p. Apreiški
mo parapijos salėje.

Koncertinė dalis bus paves
ta paberbti komp. Aleksand
rui Kačanauskui jo 75 metų 
amžiaus sukakties proga. Da
lyvauja:

Op. sol. Suzana Griškaitė, 
sopranas.

Vi'niaus op. sol., Felicija 
Pupėnaitė - Vasiliauskienė, 
mezzo-sopranas.
Alekas Vasiliauskas, tenoras.

Televizijos dain. Arnold Vo- 
ketaitis, iš Washingtono, bo
sas.

“Rūtos” radijo ansamblio 
choras, vad. Algirdo Kačanau-

Po koncerto bus jaunimui 
šokiai. Gros Romo Butrimo 
orkestras, kuriam Aleksas 
Mrozinskas parūpino naujų, 
dar niekur negrotų gaidų.

šiol lankė miestus, muziejus, groja R. Butrimo orkestras, 
studijuodamas ispanų kultūrą įėjimas — $1.50. Studentams 
ir meną. Dabar iškeliavo Vo- ir moksleiviams- $1.00. 
kietijon. Rudenį vėl grįžta 
New Yorką. rėkt., Jokūbas J. Stukas.

į-i y
1 i..," . i- n ,:

Laidotuvių Direktorius 
84G2 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forui Paikvay Statfon)

Stephen BredeNjr. 
ADVOKATAS

GRABOR1US 
BALSAMUOTOJAE

‘Rūtos” radijo tautinių šo- 
New Yorko skautų Korp! Vy- kiu grupė, vad. Jadvygos Ma- 
ties pirmininkas, gegužės 4— tulaitienės.
5 dalyvavo akademinio skautų pistaita skaito komo. K. V. 
sąjūdžio suvažiavime Clevelan- BaMjtjs Akomp«>uoja - Al. 

Mrozinskas. Konferuoja— Alf. 
Fetrutis.

kuris studijuoja Seton Hali 
universitete, ir seserį Daratą, 
lankančią aukštesnę mokyklą. nuo 8 val- 12 va*- ryto ) rijona, d. Kazimiero.

Jarulaitytė, 
Marija, d. Juozo.

Zurlys, Zigmas, sūn. Juliaus.
Andriejus, Romanas, sūn. 

Vincento.
. . . x . . . _ Aušrotas, Matijošius, iš čyč-

mioj vietoj geras susmek k, val Vilkaviškio 
mas. Kreiptis tel.: GL 6-6432 **

. . , — .. - .v kalbomis,pasakys prel. J. Balkunas iš
Šv. Petro ir Povilo bažny- Maspetho, N. Y. 

čioj Elizabethe, N- J. gegužės Kun. P. žemeikio primicijų 
26 d. 12:30 vai. pirmą kartą džiaugsmą liūdina tėvelio mir-

Jau ketvirtą kartą Alekso gaidų, o jų atliekamųjų daly- žengs prie altoriaus iškilmin- tis. Tėvas staigiai mirė prieš 
Mrozinsko piano studijos mo- kų tarpe bus Beethoveno so- gai atnašauti Mišių aukos, ką Velykas, nesulaukdamas sū- 
- - - . Išnuomojamas 3 kambarių

butas su baldais ir indais. Ra-

Sueiga praėjo gražioje nuo- 
taikoje ir visiems’ paliko gra- Vingilas, Boleslovas,
žų įspūdį. Po jos buvo šokiai- Vitkauskiene

Užpildomi federalinis! bei vabtybiniri taksai, tvirtina- 
nu |vuras aoraiiranaL

jvatrioae draudimo (rtaltoee apdnrediiaiM antomobilial, 
namai, baldai. Maniai Ir aammtnh tartas nuo agoiea ar įvairia 
rūšių atsakomybCa bet pavogimo, save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ilgos, karte apmokant ir ligonini*


