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Į

Žuvo 51, sužeisti 200, nuostolių
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ PIETUOSE TORNADO AUKOS

PREZIDENTUI DĖKOJA I5 MILIJONŲ 
UŽ AMERIKOS BALSO PALAIKYMU

Prancūzija vėl 
be vyriausybės

Prancūzijos vyriausybė ge
gužio 21 atsistadydino, kai ne
gavo parlamento pasitikėjimo 
vykdyti ūkines reformas. Mol- 
let vyriausybė buvo numačiusi 
naujus mokesčius, reikalingus 
karui Alžire. Parlamentas pasi
sakė 250 balsų prieš 213 vy
riausybės siūlymam nepalan
kiai. Tai buvo jau 34 pasitikė
jimo balsavimas. Mollet vy
riausybė išsilaikė, palyginti, 
ilgai — net šešiolika mėnesių. 
Pagal parlamento tvarką ji ga
lėjo ir neatsistatydinti, nes 
opozicijoje nebuvo parlamento 
absoliutinės daugumos. Parla
mente yra 594 atstovai, taigi 
absoliutinė dauguma būtų 298. 
Bet Mollet nematė prasmės 
vyriausybėje liktis, jeigu nega
li vykdyti savo programos.

FOSTER DULLES, Valstybės sekretorius, ir Ch. Pineau, Pran
cūzijos užs. reikalų ministeris.

Prezidentas tvirtai kovoja dėl pinigo
Prez. Eisenhovveris gegužio 21 

per radiją ir televiziją paskelbė 
kreipimąsi į kongresą, kad ne
mažintų prezidento pasiūlytos 
užsienio pagalbos sumos. Prog
ramos atmetimas — kalbėjo 
prezidentas — reikštų taikos 
netekimą. Reikštų laisvės nete
kimą. Reikštų abiejų netekimą”. 
Kaina už taiką yra didelė, bet 
kaina už karą būtų dar didesnė, 
nes ją reiktų apmokėti kitokiu 
pinigu — mūsų jaunimo gyvy
bėm ir krašto sunaikinimu.

Užsienio pagalbai prezidentas 
reikalauja viso 3,865,000,000 
dol., puse milijardo mažiau, nei

Lakūnas Lindberghas po 30 melu
Gegužio 21 suėjo 30 metų, kai 

lakūnas Charles Lindberghas iš 
Amerikos perskrido Atlantą ir 
nusileido prie Paryžiaus.

Po tų 30 metų tą pačią dieną 
kitas Amerikos lakūnas, majoras

EGIPTO KLAUSIMAS 
B'i SPRENDIMO

Saugumo Taryboje pirma
dienį buvo pradėtas svarstyti 
Prancūzijos skundas dėl Suė
si kanalo. Prancūzija skundė, 
kad Egipto paskelbtos Sucso 
kanalui naudoti taisyklės yra 
priešingos Saugumo Tarybos 
nutarimam. Tačiau po pasi
kalbėjimo su valst. sekr. Dūl
ins Prancūzijos min. Pineau 
nesiūlė Saugumo Taryboje jo
kios rezoliucijos. Klausimas 1- 
ko atviras be jokio sprendimo. 
Ir Prancūzijos ministeris iš
keliavo namo, kur savo vyriau
sybę rado jau apsitraukusią.

Gamtos gaivalas šiemet ypač 
kankina Jungt. Valstybių pie
tus. Po lytų, kurie potvyniais 
nusiaubė Texas, dabar ištiko 
tornadai Kansas ir Missouri 
valstybes.

Pirmadieni jau nuo pietų 
metereologijos stotis įspėjo 
Kansas gyventojus: laukiama 
tornado. Įspėjimus kartojo per 
radiją ir televiziją. Patarinėjo 
kaip saugotis. Gyventojai pas
kiau buvo dėkingi už patari
mus, kai tornado praėjo.

Su žaibais, perkūnijom, le
dais tornado siurblys įsisuko 
pirmiausia i Ottavva. Kan.- 
priemiesčius. Kai nuėjo toliau, 
išlindę iš slėptuvių gyventojai 
matė tornado taką apie 300 
metrų pločio.’TMatė. kaip tame 
take pakliuvęs ūkininko namas 

buvo sausio mėn. reikalavęs.
Savo kalboje prezidentas su

minėjo, kad praeity Amerika 
jau yra išleidus užsieniui 17 mi
lijardų. Tuo pačiu metu laisvojo 
pašalio kraštai saugumo reika
lam įdėjo 107 milijardus. Tų 17 
milijardų pagalba buvo suorga
nizuotos 200 divizijų, 27000 
lėktuvų ir 2.500 laivų.

• Po prezidento antros kal
bos biudžeto reikalu, po valst. 
sekr. kalbos biudžeto komisi
joje susidarė palankesnis įspū
dis jų ginamai užsieninei pa
ramai.

Robinson Risner, pakilęs iš Ne\v 
Jersey karinio aerodromo, nusi
leido toje pat vietoj Prancūzijoj 
kaip ir Lindberghas. Skirtumas 
betgi tas, kad Lindbergho lėktu
vas buvo 220 arklių jėgos, o 
Risnerio — 10.000. Lindbergho 
lėktuvas suvartojo 450 galonų 
kuro, Risnerio — 1500. Pirma
sis atsiėjo 25.000 dol., antrasis 
— 640.000. Lindberghas skrido 
33,5 vaiandų, o Risneris —6,37. 
Tai naujasis greitumo rekordas 
per Atlantą. Išskridęs iš Ameri
kos auštant (4000 mylių kelio). 
Paryžiuje tenykščiu laiku nusi
leido 6 15 vai. popiet. Per valan
dą vidutiniškai skrido po 613 
mylių.

Alpes ištiko sniegai
Šveicarijos Alpėse tiek pri

snigo, kad pietiniai ir šiauri
niai aukštumose keliai uždary
ti automobilistam. St. Gotardo 
kelyje sniego per metrą. 

buvo pakeltas į orą ir už vars
nų nutrenktas į šalį. Jame ra
do negyvus du žmones. Nutrū
kęs į Spring Hill, tornado po 
namų griuvėsiais palaidojo 4 
žmones. O nuo Olathe pasisu
ko į rytus, aplenkė tirštai gy
venamus Overland Park ir 
Eųirvvay ir su visa jėga užgriu
vo Martin City vietovę. Ten 
užmušęs du, sužeidęs 36, su
griovęs ar apgriovęs 36 na
mus, rūsčiausiai puolėsi į Rus- 
nin Heights-Hickman Mills apy
linkę. Tas miestelis buvo susi
kūręs dar tik prieš penkeris 
metus, turėjo 1757 vienos šei
mos gyvenamus namus. Jo gy
ventojų apie 40 susibėgo i pre
kybos namus — modernų, iš 
plieno ir betono prieš trejus 
metus pastatytą namą, kuria
me yra 16 modernių krautu
vių.

Per kelias sekundes atūžė 
kaukimas, kurį vieni palygino 
su galingiausiu sprausminiu 
lėktuvu, kiti su greituoju trau
kiniu, ir technikos pasididžiavi
mas gamtos gaivalo neatlaikė 
— griuvo stogas ir prislėgė ei
lę žmonių, kurie buvo ieškoję 
jame saugumo.

Tornado take šiame mieste
ly aštuoni blokai buvo sumalti.

'‘Kai , išgirdom® vėjo kauki
mą—pasakojo policininke'žmo
na, kuri namie buvo likusi su 
trejų metų sūneliu ir 11 mėne
siu dukryte, — mes sugulėme 
ant žemės kambario viduryje. 
Aš laikiau vaikus prispaudus 
visa jėga prie savęs. Bet oro 
traukimas buvo toks galingas, 
kad mus pakėlė kaip plunks
nas ir su namo sienom numatė 
už trijų sklypu".

Kaip per stebuklą vaikai pa
liko veik visai nesužeisti, moti-
r ai nulaužė kojos kaulą.

Gegužio 21 tornado Įsisuko
Missouri. Labiausiai nukentėjo 
Fremonto miestelis. Iš 207 jo 
gyventojų sužeisti buvo 50. Iš 
visų namų liko tik penki.

Kariuomenė ir civiliniai gy
ventojai valo griuvėsius ir ieš
ko aukų. Užmuštų jau surasta 
apie 50, sužeistų 200. Nuosto
lių skaičiuojama 10—20 mil. 
dol. Likę gyventojai dalis eva
kuoti. dalis apgyvendinti mo- 
Kyklose, bažnyčiose.

MA.I. R. RISNER nuskrido j Europa tuo pačiu keliu, kuriuo 
prie* 80 metu »krido pulk. Ch. Undenbcrgh. Su lakūnu žemėlapi 
iIXrj buvęs Undbrnrbo mechanikas K. J. Boedeckcr.

Trečiadienį Missouri, Okla- 
homos gyventojai vėl buvo su
jaudinti įspėjimų apie galimus 
naujus tornado. Tuo tarpu pa
sirodė tik stiprūs vėjai ir lytūs 
gegužio 22, nuo kurių Misscu- 
ri pietuose upės išėjo iš kran
tų.

PAPILDOMAI PRANEŠAMA
Netoli Desloge, Mo., tornado 

pagavo ūkininko namą, kuria
me viešėjo septyni šeimos na
riai, susitikę draugėn po 25 
metų. Trys iš jų buvo užmušti, 
keturi sužeisti. Čia tornado 
pirmyn judėjo taip lėtai, kad 
kai kurie automobilistai galėjo 
nuo jo pabėgti. Fremonte, kur

SOVIETAI ‘'NAIKINA'’ 
GELEŽINĘ UŽDANGĄ

Sovietai įsteigė naują komi
tetą — “kultūriniam santy
kiam su užsieniais”. To komi
teto pirmininkas — buvęs 
“Pravdos” reduktoriaus pava
duotojas Jury Žukovas. Ko
mitetas turi varyti propagan
dą, kad ne Sovietai nuleido 
geležinę uždangą, bet Vaka
rai. nenorėdami santykių su 
Sovietais. Taigi' komitetas ko
vos “už geležinės uždangos 
pašalinimą” ir stengsis įsipirš
ti vakaram pr “kultūriniu 
bcr dradarbiavlftiu.

® Jordanijoje eina valymas 
kariuomenės viršūnėse. Nepa
tikimi atleidžiami. Net iš 40 
parlamento narių 17 yra namų 
arešte. Keturi tautinės apsau
gos nariai buvo apkaltinti 
Egipto šnipais ir pakarti.

RADFORDAS PRIEŠ, EISENHOWERIS UŽ
AR GALIMAS SUSITARIAAAS SU SOVIETAIS DĖL

• Sovietų pasiūlymas nusi
ginkluoti ir ganant jai, kad 
vieni kitų neapgaus, įvesti da
linę oro kontrolę Amerikos 
valdžios sluoksniuose rado 
dvejopą atgarsį. Vieną išreiš
kė jungtinio štabo viršininkas 
adm. Radfordas. Jis sekmadie
nį pasikalbėjime spaudai pa- 
reikė:

“Mos negalime pasitikėti 
rusais nei šiuo klausimu nei

20 milijonų
žuvo 6, beliko stovėti tik baž
nyčia ir keli namai. Pagelbai į 
nukentėjusias vietas turėjo ke
lius pravalyti nuo sukritusių 
medžių ir griuvėsių kelių sta
tybos mašinos. Leeper. Mo., 
viena moteris, pamačius prieš 
akis atūžiant tornado siurblį, 
taip išsigando, kad ją ištiko 
širdies smūgis, ir mirė.

KANSAS CITY, MO., užmiestyje tornado sugriovė modernišką 
krautuvę. Apačioje — manikenas stovi tarp griuvėsių. U

kitais. Komunistai sulaužė 
žodį visiem kraštam, su ku
riais jie sudarė sutartis”.

Admirolo pasisakymas buvo 
priimtas kaip nepasitikėjimas 
tokia kontrole iš oro ir nusi
ginklavimu, ko labiausiai no
ri Maskva.

Antrai nuomonei labiausiai 
atstovauja politikai, valstybės 
departamentas ir Baltieji Rū
mai. Ją naujausiai išryškino 
prezidentas gegužio 22 pareiš
kime spaudai. Savo iniciatyva 
prezidentas prisiminė nusigin
klavimą ir pareiškė tokias min
tis:

Inteligentiškesnis žmogus 
šiandien negali galvoti apie ka
ro galimybę. J’s dėl to turi su
prasti. kad nnsig'nk’avimas

SOVIETĄ’ NORI 
DFKĖTIS DALIM

Sovietų min. pirm. Dulgan - 
nas gegužio 20 parašė laišką 
Prancūzijos min. pirm. Mollet, 
siūlydamas betarpiškai deri-1 s 
dv:em dėl nusiginklavimo. Sy- 
’-:v wnėio kad Prancnriia ne
tvirtintų Europos ūkinės uni
jos susitarimo. Prancūzai su
tiko Bulgnrino laišką š Itci.

Greičiausias lėktuvas sprogo
Praneli zi jos greic iausia s

sprausminis lėktuvas “Tridcnt 
II” sprogo oro geg' ;To 21. 
lėktuvas mėgino r.l-rir!i ver
tikaliai i viršų. Buvo žinoma, 
kad lėktuvai per p is.rečios 
minutės gali p-’kilt i iki 50,000 
jiedu aul.šro. Jo greitis buvo 
1300-1500 mylių per valandą. 
Lakūnas žuvo.

Iš Centro ir Rytu Europos kil
mės amerikiečiu konferencijos 

■ veiklos
Centro Rytų Europos Kil

mės Amerikiečių Konferenci
jai priklauso albanai, čekoslo- 
vakai, estai, latviai, lietuviai, 
lenkai, bulgarai, rumunai, uk
rainiečiai ir vengrai. Konfe
rencijai p:rmininkauja prelatas 
Jonas Dslkūnas.

Šiom dienom konferencijos 
pirmininkas prel. J. Balkums 
kreipėsi į prezidentą Dwight 
D. Eisenhoverį ir nurodyda
mas, kad Konferencija atsto
vauja virš 15 milijonų ameri
kiečių Cent o Rytų Europos 
kilmės, 
pareiškė padėką už prezidento 
Eiseuho’verio rūpestingumą, 
kad nebūtų sumažintos lė

ORO KONTROLĖS

reikalingas.
Mes turime susitikti pusiau

kelėje ir tai išsiaiškinti.
Jei Sovietai sutartis laužo, 

tai Amerika turi imtis ypatin
go rūpesčio, kad būtų nusigin
klavimas kontroliuojamas, ir 
tokia kontrole mes pasitikime.

Nusiginklavimas gali .. būti 
dalinis, nes abi pusės norės bū
ti tikros viena kitos nuoširdu
mu. Jei pirmas žingsnis paro
dys gera, valią, galima eiti prie 
antro.

Pareiškęs pritarimą tok'am 
nusiginklavimui, iš kitos puses 
prezidentas atmetė spaudoje 
pareikšta Sovietų ministerio 
Gromyko samprotavimą, jog 
Amerika su Sovietais gali tar
tis dėl kontroliuojamos terito
rijos principu: mylia už mylią. 
Tokis “mylia už mylią” princi
pas Eisenhoweriui nepriimti
nas, ypačiai kai kiekvienas no
ri parinkti nereikšmingas sri
tis.

Po tokio pasisakymo galima 
laukti, kad Stassenas išvyks Į 
Londoną su įgaliojimais toliau 
tartis.

"šeimyninis lėktuvas"
Anglijoje buvo demonstruoja

mas naujas išradimas— “šeimy
ninis lėktuvas”. Jo sparnai yra 
guminiai; prieš skrendant rei
kia juos oro pripūsti. Pakilti jis 
gali nuo aerodromo 90 metrų 
ilgio. Greitis — 58 mylios per 
valandą. Jame gali sėdėti du 
žmonės. Lėktuvas turi tris ratus 
ir galima jį lengvai prisikabinti 
prie automobilio, kai iš jo spar
nų išleidi orą. Tada jis nedides
nis kaip auto priekaba

šos Amerikos Balsui.
Laiške nurodoma, kad pa

vergtųjų tautų žmonėms Ame
rikos Balso pranešimai yra be
veik vienintelė kasdienė mora
lė parama, kuri juose palaiko 
išsilaisvinimo viltis.

Kitu svarbiu reikalu Konfe
rencija kreipėsi į Kongreso na
rius, Senate ir Atstovų Rū
muose svarstomas rezoEu.ij s 
S. Res. 600 ir 625, o taip put 
H. Res. 5041, tom rez illuc’- 
jom norima praplėsti teises 
asmenų, kurie reikalauja, kad 
jiems būtų atlyginti nuosto
liai pagal International Claims 
Settlement Act. priimtą 1913 
ir papi’dytą 1955 metais.

Tuo aktu ginamos Ame: i- 
kos piliečių teisės, kure nu
stojo turto karo metu. Tuo ak
tu reikalaujama, kad 
Amerikos piliečiam būtų atly
ginta už ji* turtą, kuri nusapi- 

no naciškoji Vokietija.
Akte kalbama apie tuos, ku

rie nusavinimo metu buvo 
Amerikos piliečiais. Naujais 
j.apildvma:s. kurie siūlomi Se
nate ir Atstovų Rūmuose mo
netom rezoliucijom, reik.d ;u- 
jama. kad būtų atlygint’ nuo
stoliai ir tų asmenų, kurie 
šiandien yra Amerikos pilie
čiais, žodžiu, reika’aujama, 
kad
.Amerikos piliečiai nebūtu kla
sifikuojami, bet būtų atlygina
ma visiems, kurie šiandien yra 
Amerikos piliečiais, kurie pa
siekė Ameriką bėgdami nuo 
nacių ir komunistų persekio
jimų.

Konferencijos pareiškimai 
pasiųsti Kongreso nariams, 
valdžios žmonėms. Tuo reikalu 
Centro Rytų Europos Kilmes 
Amerikiečių Konferencijos de
legacija lankėsi VVashingtore 
ir darė visus galimus žygius 
supažindinti Senato ir Atsto
vų Ttūmų narius su šia proble
ma.

• Jugoslavija penktadienį 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
Amerikos pagalba ir priėmė 
Sovietų maršalo Žukovo pa
kvietimą atvykti birželio mėn.
į Maskvą.

• Prancūzijos santykiai su 
laisvę gavusiu Tunisu pablogė
jo. Prancūzija nutraukė ūkinę 
pagalbą Tunisui už Alžiro su
kilėlių rėmimą.

• Kuboje iš Amerikos bazės 
karinių sandėlių dingo ginklai.

• Argsntinos kariuomenėje 
vėl valymai. Prieš pusmeti pa
skirtas štabo viršininkas paša
lintas ir apie 20 karininkų su
imta.

• Paryžiuje tarėsi 15 vaka
rinių sąjungininkų dėl preky
bos palengvinimo su komunis
tine Kinija. Tarp Amerikos ii 
jos 14 sąjungininkų nesurasta 
kompromiso, ir derybos atidė
tos iki birželio 8.

• Izraelis teisia tris teroris
tus. kurie norėję pagrobti val
džią iš min. pirm. Bcn Guriom

• Bulgarijoje iš sostinės So
fijos komunistinė valdžia įsa
kė išsikraustyti 10,000 gyven
tojų į šiaurinės Bulgarijos kai
mus. Jiem uždrausta apsigy
venti ir kituose miestuose. Pa
siimti baldų su savim neleido.

• Amerikos Darbo Federa
cija ir Pramoninių Organizaci 
jų kongresas pašalino Davc 
Becką iš vadovybes

• Saudi Arabija pasiskelbė 
iš naujo, kad ji pasipriešins 
jei Izraelio laivai norės pra
plaukti iš Aqabos įlankos.

• Ispanijos kardinolas Play 
Deniai paskelbė taisykles vi
sos: Ispanijos kunigam, kad ne
dalyvautų bulių kautynių spėk 
'akliuose, kinuose, teatruose, 
nerūkytų gatvėse. Motociklais 
važinėti, kai reikia lankytis ke
liose vietose su pamaldom, tu
ri naudoti' taip pat santūriai 
ir gauti tam reikalui vyskupo 
leidimą.
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Londone posėdžiavo penkių no oficialus laikraštis atsklei- "Jūs norit mum parodyti 
valstybių atstovai. Tai buvo de sovietinio siūlymo slaptus Sibirę miegus ir tedus, o už 
nusiginklavinlo komisija, ku- užkulisinius kėslus: tai norit- kad jum būtų atvira
rioj dalyvauja Amerika, Ang- dalinės oro kontro- dužioji Amerikos dalis".

lės siūlymas paremia Maskvos Tai pirmoji reakcija. Bet 
pažiūrą, kad reikia išlaikyti kas toliau daryti, turės būt 
status quo ir Vokietijos pada
linimą".

Vėl praėjo arti pusės metų 
— ir nusiginklavimo komisi
joje Londone Maskvos atsto
vas Zorinas išsitraukė iš port
felio Bulganino siūlymą. Jį vėl 
pakišo kaip vieną iš nusigink
lavimo dalių. Amerikos atsto-

lija. Kanada, Prancūzija, So
vietai. Posėdžiavo nuo kovo 18 
ir priėjo tokių netikėtu siūly
mų, kad gegužio 16 nutarė 
pasidaryti dešimties dienų ato
stogas ir pasikalbėti su savo 
vyriausybėm, kurios taip pat 
nežino- ar tikėti ir džiaugtis, ar 
sakyti: bijau, kad Maskva atve
da Trojos žirgą, nors ir Eisen- 
hovverio balnu balnotą. Tai da- 

< linęs kontrolės iš oro pasiūly
mas.

Kol per dešimtį dienų jį vy
riausybės svarstys, mes prisi
minsime bent jo keistą praei
tį.

nuspręsta per tas 
atostogų.

dienų

Amerikos Pentagonas randa, 
kad dalykas tiesiog atmesti
nas. Valstybės departamentas, 
Stassenas ir Baltieji Rūmai 
sprendžia, kad reikia derėtis. 
Jie mato, kad Sovietai siūlo

ĮVESTOS m VITOJE GAMINTOS 
vym Jr moterų eilinėms, švarkams. suknelėms, 

■t •"<“■>» įpyoaiįrid. medvilniniai kaspinai, vilnų audėkiai. 
• gabatok . ..

> Didelis spalvų Ir pavjvttHj pasirinkimas.
Geriausios rūSys. prieinamos kainos.

< Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai jverltnias)
SAMIU, RBCKEVSTEIN. INC.
TRYS DIDELES KRAUTUVĖ

118 Orehard St. Iii Orehard St. įsa Orehard st., N. V. C.
GRaniercy 5-45J5

Closed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M. 
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Delaney St Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orehard St.

FOTO STUDIJA J
P. GAUBYS, savininkas <

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų J 
5x6 inč. dydžio — 40 dot, didelis — 36 nuotraukos 8x 10 J

Eisenhoweris teatrališkai 
pasiūlė įvesti oro kontrolę 
kaip būtiną sąlygą prieš prade
dant nusiginkluoti. Tai buvo 
1955 Ženevos konferencijoje. 
I tai ChrūsčibvaT numarmėjo 
nepatenkintas:

"Sovietu žmonės nenorės, 
kad po įę miegamuosius kaž
kas kaišiotų nosis..."

Praėjo pusantrų metų. Ir tas 
laikas paveikė taip, kad Sovie
tai sutiko leisti nosis kaišioti 
ne į savo, tai į savo satelitų 
miegamuosius. Tai buvo lap
kričio mėn. Bulganino siūly
mas įvesti oro kontrolę abi
pus uždangos per 800 kilo
metrų. Bėt už tai. žinoma, 
Amerika turi pasitraukti iš Eu
ropos... Šiuo tarpu susiraukė 
Anglija- Prancūzija, Vokietija 
ir Skandinavijos kraštai, nes 
kokis jiem interesas prisimti

32%, o reikalauja Amerikos 
teritorijos 75%, ir dar kokios 
teritorijos — pagrindinės pra
monės. Tačiau jų skelbiamas 
optimizmas remiasi tuo, kad 
tikisi pasiseksiant iš Maskvos 
didesnius Sovietų teritorijos 

1 plotus išsiderėti, savuosius su
mažinti.

Didesni pesimistai yra ang- 
1 -JaLJieatkreipia dėmesį, .kad 

kontrolė yra tik nusiginklavi- 
1 mo derybų dalis.

O Sovietai tą kontrolę siūlo 
kaip tik tam, kad būtų sustab-

tik nurodė, kad iš oro kontro
liuojamą zoną reikia daug 
daugiau praplėsti į rytus ... 
Bet čia jau buvo Velykos. At
stovai išsiskirstė. Tuo metu 
diplomatinė virtuvė virė. Jos 
gaminį Zorinas parvežė į Lon
doną po Velykų. Tai buvo 
Bulganino planas balandžio 30, 
pagal kurį Vakarai gali kont- 
rojiuotį rytinįSibirą — Amūro 
žemupį, Vlądiv<xstoką, Sachali
ną, Kamčatką, jeigu Sovietai 
galės kontroliuoti Aliaską ir 
vakarinę Ameriką ir Mississi- 
ppi upės.

Prancūzijos atstovas sočia- rūpi Amerikos ginklavimosi 
listas, pacifistas ir nusiginkla
vimo šalininkas Julės Moche
dėl to siūlymo čia pat kandžiai patikti E«sonhoweriui,. nes tai Esą to autoriaus veikalų yra 
atsiliepė: įo siūlymo dalis. daug, jie išversti į įvairias kal-

KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

85—27 88th St. VVoodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos Unija, Forest Parkvvay stotis.)

Tai.: VI 6-2164

po 6 vai. vaksrv. nedarbo dienom visą dieną.

Dar vienas iš “įžymiųjų lietuvių’? t 

“The Register” persispaus- bas ir eina plačiai visoje Euro- ► 
dino žinią iš Paryžiaus arkivy- poje. Apie patį autorių duoda ► 
skupijos biuletenio, -k:ad esą tokių žinių: Jis travo labai pri- a. 

sirišęs pre komunizmo ir gy
veno Maskvoje.

Ten jis buvo vienas iš ko
munizmo vadų intelektualų 
tarpe. Buvo paskirtas profeso
riauti Tiflise- paskui išrinktas, 
marksistų rašytojų pirminin
ku. Paskaitose skelbė, kad ko
munizmas esąs sovietinio gyve
nimo idealas, bet greitai nusi
vylė, kai pamatė praktiką.

Jis pasiskelbė pasitraukęs iš 
partijos, perėjęs į katalikus ir 
tapo kunigu. Kunigo pareigas 
ėjo Prancūzijoje Marseilles, 
paskui Paryžiuje. Buvo popu
liarus savo pranešimais prieš v 
komunizmą. Dažnai jis kalbė- S 

girdimas Ame- davo, kad jeigu s. komunizmas S
posėdžiuose- kuriem pirmi- rikos Baisai? nebūtų sutapęs ušu kovojančiu S
ninkauja prezidentas. Ten nu- — Atsakymas taip. Net Vor- ate*zmu- tai R5 virstų ko- 9
statoma pagrindinė krašto po- kutoje kalintas amerikietis munistu. Kurį laiką Lepp bu- 9
litika. Taip pat valstybės de- Noble pasakojo, jog Amerikos Y® katalikų savaitinio laikraš- 9
partamento pareigūnai kas- Balso klausomasi ir katorgos ye^aktorius Maroke, Kovo- 1
dien aptaria politikos reikalus stovyklose. ‘ Ateina laiškų ir iš su^no Youssefo grąžini-
su informacinės agentūros at- Sibiro. Palangiškis kpt. Tukle- ma- va^žia Bet prieš porą
stovais. Tuo būdu Amerikos ris Liepojoje klausėsi mūsų me^ i*8 puvo Paryžiaus arki- 
Baisas gauna oficialius politi- transliacijos, kai buvo leidžia- YYS^VP° *en afšauktas. Lig 
kos komentarus ir juos skel- mas Baltimorėje užrašytas pa- ši°l jis gyveno Paryžiuje. | 

Safoni- ^’a’ bėgėlio žvejo Juozo Grišma- Pakartajam tą žinią, tačiau į
Kas yra lietuviško Amerikos nausko pasakojimas apie jo tokie lietuvio neteko girdėti. Į

Balso kolektyve? pabėgimą. Tukleris pats nusi-
— Lietuviškai tarnybai Eu- statė bėgti ir vėliau su ketu-

ropoje vadovauja Juozas Lauč- riais latviais pabėgo. Domėji-
ka. Jo padėjėjai yra dr. Pra- masis Lietuvoje ypač pagyvėja
nas Padalis ir dr. Vytautas 
Dambrava. VVashingtone vado
vauja pats Jurgela, sekreto
riauja ir pranešinėja Barbora 
Darlys, rašo ir pranešinėja Al-

Paryžiaus arkivyskupijos pa
smerkti raštai Tėvo “Ignace 
Lepp, Lithuanian — born ex- 
Communist”. Biuletenis įspėja 
tikinčiuosius saugotis jo kny
gos “Viltis ir nusivylimas dėl 

pažanga sustabdyti- tam jie ir progresyvizmo”, kuri paskelb- 
griebėsi siūlymo, kuris turi ta prieš kelis mėnesius.

jo siidymo dalis. dąug, jie išversti i įvairias kai-

PER DIENI KALBA Į LIETUVI VIENI VALAND|
Drauge gegužio 15 dr. Kos

tas R. Jurgela, Amerikos Bal
so lietuviško skyriaus Wa- 
shingtone vedėjas, informuoja 

viršum galvų amerikinius ir apie radijo veikimą ryšium su 
Amerikos Balso 15 metų su
kaktimi.

Lietuviškas skyrius, sako 
dr. Jurgela, veikia 6 metai. 
Lietuviškai transliuojama 30 
mm. iš Washingtono ir 30 mi
nučių radijo centro Miunchene 
(Vokietijoje). Washingtono lai
dą perduoda Amerikos Balso 
siųstuvai Jungtinėse Valstybė
se, Tanžyre (Afrikoje!. Miun
chene (Vokietijoje) ir 
kuose (Graikijoje).

Balso tinklas turi 78 
vus, tarp jų 30 trumpų 
siųstuvų Amerikoje.

sovietinius lėktuvus. O’-Lbnd#1

SPAUDA ' Dambriūnas^ Vedėjo artimiausi 
bendradarbiu redakciniame 

/ttctav darbe esą J Antanas Vaičiulai- formacines agentūros (USIA) x. .i r- j. tis ir Paulius Labanauskas, direktoriaus zipioje. Jis daly-

EVergreen 8-9794

M, and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sula.ikstjlų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GKAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine. |
“ ' ' f - .-A- 1

UŽ DOVANAS ATSIMOKA
KABARETAS

PROPOGANDA

siųstu- 
bangų

lai-
Eu*

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Salė vestuvėms,
parengimams, susirinki'

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

MARIA* ZmUN'SKI, pabėgu 
CenldJoH pareigūna*, infnrma- 
v» M-nato komhūjii apie- cabe- 
mmaa K Ix-nkij0N knygai j 
Amerika.

Senato komisijai lenkas Zie- 
linski liudijo, kad iš Lenkijos 
pernai buvo atsiųsta į Ameri
ką 90,000 knygų. Už jas du 
trečdalius sumokėjo Lenkijos 
vyriausybė. Jos platinamos per 
Lenkijos atstovybę. Knygos 
angliškai ir lenkiškai mėgina 

- pakirsti Amerikos lenkų atspa
rumą.

Lietuvai transliuojama šiuo 
metu per dieną pilna valanda 
originalinių laidų ir trys valan
dos kartojimų.

Kodėl lietuviškos laidos 
džiamos iš Amerikos ir iš 
ropos?

— Europinė tarnyba dau
giau telkiasi į europines žinias 
ir komentuoja įvykius Lietuvo
je, o Washingtono tarnyba 
koncentruojasi į Amerikos ži
nias. Europinė tarnyba gali 
prabilti ir vidutinėm bangom 
be atmosferinių kliūčių, ku
rios kartais sugadina trumpų 
bangų transliacijas, ligi jos pa
siekia tarpininkę Europos sto
tį.

Kas nustato gaires radijo 
laidom?

— Amerikos Balsas yra in-

X
ANDES, N. Y.

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

DRUSKON1E HALL
Didelis namas, jaukūs kambariai, lietuviška virtuvė, 

prieinamos kainos. Žuvavimas, tenisas, ping-pong, cro- 
ųuet’as, kiti žaidimai. Arti Perch Lake ir kitų ežerų. 
iNuosavas kalnų upelis ir miškas, bendrai daug medžių ir 
erdvės. Tik ’į mylios nuo Anties miestelio.

X Stsono pradžia 15 birželio
Svečiai priimami savaitgaliams nuo gegužės 25 d., pra- 

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

Yra “Cottage" su vonia, salionu. virtuve ir. 2 miega
lę maišiais Galima išnuomoti visam sezonui.
r Užsakymus priimama iš anksto, rašant:

::

. >

Dar toki Įstatymai šiais lai
kais leidžiami

Pietų Afrikoje tūkstančiai 
vyrų ir moterų, europiečių ir 
neeuropiečių, gegužio 18 pro
testavo < 
valstybės 
draudžiama afrikiečiam daly
vauti ir pamaldose europie- . 
čiam skirtoje miesto dalyje. -į tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 

įį mokamai.
* V<>n- ■ 2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms

mų artistas, mirė gegužes 12 w .... . .„ v. . , . ... nuomoja uz prieinamą kainą.
Vilniuje per Kaziuko mugę amerikiečiai vartojo bakteri- Paryžiuje- sulaukęs 71, filmos gg 

magikas hipnotizierius rodė jas gyventojam užkrėsti ligom, menui pašventęs 40 metų. Bu- įį 
savo stebuklus, Jis pasirinkęs Tada ir Vilniaus Kaziuko mū-’ vo gimęs Vienoje, vėliau į; mis. 
savo medijumu vieną iš Urug- gėje buvo aliarmas, kad suim- ©rven® Amerikoje^ ir pasidarė jį 
vajaus parvykusį lietuvį. Magi
kas padarė rankos ženklus ir 
kalbėjo: “Tamsta esi pietinėj 
Afrikoje. Ten nepakenčiamai 
karšta. Tamsta esi nepapras
tai ištroškęs”... Ir publika ma
to. kaip tas lietuvis prakaituo
ja, žiobčioja. Po kurio laiko turėjo utėlių, 
hipnotizierius pūstelia anam į 
veidą, ir tas pabunda. Paskui 
magikas vėl kitaip kalba: “Da
bar tamsta esi Sibire. Baisiai 
šalta. Tamstos kojos ir rankos 
sustingo”... ir publika sujau
dinta mato, kaip žmogaus vei
das išbalo, rankų ir kojų jis 
nepajudina. Išgelbėjo jį hipno
tizierius, papūsdamas į veidą. 
Rodo dar ir trečią numerį: 
"Tamsta esi Amerikoje. Tams
ta esi bedarbis. Neturi ką val
gyti nei kuo apsirengti. Gyve
ni skurdžių kvartale"... Publi
ka nieko nepastebi. Staiga pa
mato prasiveriant ikt ‘ pusės 
vieną medijumo akį ir pro 
dantis išgirsta sušvokščtant: 
"Kai tu į mane dabar papusi.

svarbiųjų įvykių metu, pavyz
džiui, “viršūnių” konferenci
jos metu Ženevoje, per sukili
mus rytų Vokietijoje, Lenkijo
je, Vengrijoje ir švenčių (Ka-

fonsas Petrulis- Jurgis Blekai- ledų, Vasario 16, Velykų) mė
tis. Juozas Vitėnas, Leonardas tu.

PAVERGTOJO JUOKAS

fe—«

nė

:< »:!Cių, gegužio 10 pro- wx.i.
demonstracijom prieš Lietuviu Amerikos Piliečiu Klubas >:

{Statymą, kUriUO jį £>’

*< Sijį 1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis-

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-
»:

— .j. — 4. Lietuviški maisto gaminiai.
te dvidešimt sabotažininkų, piliečiu. Daugiausia vaidi- f &
tvįktprinlngmin karo amęrikię- no kariniuose filmuose, kurdą- 5. Naujai išpuošta šokių salė.
čių agentų. Visi jie buvo kol- mas piktus demoniškus vaid- įg >*
chozininkai. Iš kur pažino, kad mentus. Po šio karo dar vaidi- Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI- SRi 
jie amerikiečiu agentai šabo- °o generolą Rommelį filmet»tain^i rmt?ję užkrėsti Ii- “Septyni duobkasiai į Kairą”. K.1LAUSK.) asmeniškai ar telefonu ĘV 4-9672 $»*
gom? O gi iš ta kad jie visi Didžiausias jo vaidmuo buvo jąg arte pas pavad. K. Vaitaitį £>►

filme “Didhoji iliuzija”, su- &
ūktame* 1W Prancūzijoje.

biologas, skelbė, kad dvi gyvių

arba pas pavad. K. Vaitaitį

gauti trečią, kokios norėsi. FU* (TOBAGE, Ine.
Mičiūrino recepte pagal Mask
vos pageidavimą, išauginu bu- Year <rf Service
vo naujos rūšies karvė. Jos VAULTS LOCATEDIN

Uetuv°je’ o H m®*- SAVINGS BANK BUILDING 
zta Maskvoje.

BANGA TELEVIS1ON SERVICE

Su didele nuolaida parduodami

260 Utica Avemie 
Brooklyn, New York

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai- bei 
vietiniai HI-FI fonografai ir stiprintuvai.

Gal tas pate tetinka ir vyrus, BURGLAR, FIRE AND 
bet to mokslininkai neminėjo. „
O apie moteris jie konstatavo, MOTH • PROOF 
kad prieš keliolika šimtmečių all mesaengers bonded

Service 
uesnes nei dabar. Priežastis? *
Girdi, burnos mažėjimas pri- we n«vp
klausąs nuo modernėjančio

GARANTUOTAI TAISOMA;
e TELEVIZIJA 
e AM—FM RADIO 
e AUTO RAMO 
e HI-FI

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

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



nas įmestas i Dauguvos upę, iš 
kur buvo išgriebtas ir palaido
tas Polocke. Popiežiuse Urbo-

ŠV. ANDRIAUS BOBOLOS PALAIKAI PO MIRTIES NETURI RAMYBES. « PINSKO 
PERKELIAMI į POLOCKĄ, 1$ POLOCKO IŠVEŽAMI į MASKVOS MUZIEJŲ. lt MASK
VOS PARGABENAMI ROMON, IS ROMOS IŠVEŽAMI LENKIJON. VILNIUS RUOSSSI 
JO PALAIKUS PRIGLAUSTI.

didesnė tauta, 
vengrų, lenkų, 

dedami į krūvą 
estais. Gera ta

gabaus XVI 1835, o pal. Juo
zapatas Kuncevičius paskelb
tas šventuoju Pijaus IX 1867 
metais. .

Lituanus žurnalas, įsteigtas 
mūsų besimokančio jaunimo ir 
jo pastangomis daugiausia lei
džiamas, kaip tik siekia kita-

portugalas, suaugęs su Italija. 
Italam neateina į galvą sakyti, 
kad tai ne jų šventasis. Mums 
Ugi šiol nėrę atėję į galvą sa
kyti, kad šv. Andrius Bobola 
ir šv. Juozapatas Kuncevičius 
yra Lietuvos šventieji Juos 
taip pat savinas! lenkai ir gu
dai Tuo tarpu što du šventie
ji visą savo gyvenimą veikė 
Lietuvos valstybėje ir tarp jos 
žmonių.

Laikai pasisavina ir tuos ki
tų tautų žmones, kurie tarp jų 
veikė (sakysime, šv. Kazimie
ras), ir tuos, kurie nuėjo su 
kitom tautom gyventi ir jom 
skyrė visą savo gyvenimo triū
są. šiuo atveju gudai daugiau
sia galėtų turėti pretenzijų į 
šv. Andrių ir šv. Juozapatą, ir 
jie tuodu šventuosius laiko

nas vin jį pripažino palaimin
tuoju dar tada, kai Andrius 
Bobola veikė Pinske. Jis tai 
žinojo ir žmonėm pasakojo, ne
numanydamas, kad bus irgi 
nukankintas ir kad jo kūnas 
bus perkeltas prie palaimintojo 
Juozapato Kuncevičiaus. And
rius Bobola palaimintuoju bu-

ŠV. ANDRIUS BOBOLA 
IR LIETUVIAI

Ligi šiol tesigarsiname, kad 
turime vieną savo tautose šven
tąjį — šv. Kazimierą. Bet ir 
tą savinas! lenkai. Kiekvienas 
šventasis, kokios tautos bebū
tų, savo altoriaus garbe išeina 
iš tautos rėmų: jis gali būti 
garbinamas ir savinamasis vi
sų tautų. Vis dėlto lieka la
biau susijęs su savo tauta arba 
tuo kraštu, kuriame veikda
mas pasiekė šventumo. Toks, 
pavyzdžiui, yra šv. Antanas,

byla. Šventuoju paskelbė po
piežius Pijus XI per 1938 me
tų Velykas, šventojo Andriaus 
Bobolos palaikai buvo išvežti į 
Lenkiją ir, rodos, priglausti 
Pinsko bažnyčioje.

Italų katalikų enciklopedija 
rašo, kad jie buvo priglausti 
Varšuvoje. Vilniuje, šv. Kazi
miero bažnyčioje, kur jisai pra
dėjo sakyti pamoksius, šventa- 
jam buvo įrengtas šoninis al
torius. Šv. Kazimiero bažnyčia 
Vilniuje dabar bolševikų desa- 
kruota, kaip ir Vilniaus kated
ra, iš kurios Iškelti šv. Kazi
miero palaikai

mu pasisakė E. Turauskas. Jis, 
be kita ko, nurodė, jog komu
nizmo jėga gludi no socialinia-

BOLŠEVIKŲ KĖSLAI
Rusijoje kilus revoliucija ir 

bolševikam atsiradus Polocke, 
pal. Andriaus Bobolos kūnas 
1920 m. buvo išgabentas į 
Maskvos muziejų. Manyta jį bažnyčią. 
panaiidoti antireligine^ jropa- (1924) užvesta

nė lašo gudiško kraujo, kaip 
nė lašo lenkiško ar gudiško 
kraujo nėra pas šv. Kazimie
rą, kuris taip pat palaikomas 
ir gudu ir lenku.

Kas tada lietuviam lieka? 
Jiem lieka ieškoti “gryno krau
jo” ir nesidomėti tais šventai
siais, kurie Lietuvos valstybė
je gyveno- uoliai joje apaštala
vo, kovojo už; tikėjimą ir už jį 
savo kraują praliejo. Kad jais 
nesidomime, parodo prieš tre
jus metus (1954) išleistas Lie
tuvių Enciklopedijos IH tomas, 
kuriame apie šv. Andrių Bo
bola randame žinias, pakarto
tas iš Lietuviškos Enciklopedi
jos (1935). Andrius Bobola 
dar laikomas tik palaimintuo
ju! Nežvilgterėta nė trupučio į 
enciklopedijas po 1938 metų.

Pažinimas sukelia mumyse gyvena žmones, nes atgema 
susidomėjimą. Ko nežinome; naujoje kartoje^----- •. _ _
tuo nesidomime ir to nenorim: 
nil volitum, nisi praecognitum. 
Tad ir kitus galime sudominti 
savo idėjom bei darbu tiktai 
tada, kai mokamai ir įtaigiai 
kitiem pateikiame reikiamų ži
nių. Nuolat kartojamos- jos įsi
smeigia į kitų sąmonę ir joje į- 
sigyvena. Toks žmogus laimi
mas skelbiama jai idėjai

Šiuo psichologiniu dėsniu 
yra paremta propaganda. Mū
sų laikais daugiausia ja naudo
jasi sovietai. Galima piktintis 
jų propaganda, nes ji melu pa
mušta, bet negalima nepripa
žinti, kad tuo būdu jie nema
žai laimi, nes propagandai ski
ria didelį dėmesį ir milžiniškas 
lėšas.

Bet jeigu laimi melas, dar 
daugiau turėtų laimėti tiesa, 
jei ji būtų tokiu pat uolumu 
skelbiama. Kai tiesa kitiem ne
skelbiama, ji lieka neveiksmin
ga, prieš veržųjį melą. Ko žmo
gus gerai nepažįsta, už tai jisai 
ir nekovoja.

Naujoji lietuviu karta, kuriai 
teko bręsti už Lietuvos sienų, 
geriausiai jaučia, kiek dar ma
žai svetimieji apie Lietuvą nu
simano. Mūsų studentai tai ži
no iš artimo ryšio su šios šalies 
intelektualais, .mokyklomis ir 
savo draugais nelietuviais. Pa
sirodo, Lietuva .pažįstama dau
giau iš vieno tik atžvilgio: iš 
kovos su bolševizmu. Bet kai 
tą kovą veda nebe viena lietu
vių tauta, tai ji lengvai sulieja- 
iha su kitomis pavergtomis 
tautomis. Dažnai čia dėmesį 
patraukia ne tiek pačios kovos 
įtampa, kiek 
kaip vokiečių- 
Lietuviai dar 
su latviais ir 
jungtis bendrai kovai ir nau
dinga bus bendrai ateities fe
deracijai, tačiau ji pridengia 
gilesnį supratimą, kas yra ta 
tikroji Lituania.

gandai — išstatyti žmonėm 
kai/> “šventojo iškamšą”.

Palaimintojo palaikus nuo 
išniekinimo apsaugojo du ame
rikiečiai jėzuitai Jiem buvo 
leista 1922 metais atvykti į 
Maskvą, kaip popiežiaus misi
jos nariams, kurie skubėjo pa
dėti badaujanttem žmonėm. 
Jėzuitai amerikiečiai išprašė, 
kad pal. Andriaus Bobolos kū
ną' leistų išvežti - Romon -Ar 
būtų tai pavykę vėliau, kas ži
no. Bolševikai tuo metu buvo 
dar silpni.

SKELBIAMAS ŠVENTUOJU
Romoje palaimintojo palai

kai pradžioje buvo laikomi Va
tikane, paskui perkelti į Gesu 

Tuo pačiu laiku 
kanonizacijos

Kuolui, pakilę iš Ukrainos, 
tada ė jo su Maskva prieš Ue- 
tuvą ir Lenkiją, kurias puolė 
dar Švedija. Dienos buvo ne
ramios. Kas norėjo siausti, 
siautė, ir kas norėjo keršyti, 
keršijo. Karalius Jonas Kaži* 
mieras buvo pabėgęs į užsie
nius, didikai tarp savęs pjovė
si arba dėjosi su priešais.

Tuo metu kazokai- vadovau
jami Popenkos, siekė Pinsko 
apylinkes. Jiem čia pasivai- 
džius, pravoslavų dvariškiai 
nurodė į Maskvos ir “šventojo 
tikėjimo priešą* — Pinsko 
jėzuitus, ypač uolųjį Andrių 
Bobolą, prieš kurį jau seniai 
degė neapykanta dėl jo pasise
kimo misijų darbe. Andrius 
Bobola bandė iš Pinsko bėgti, 
bet dviejų kazokų buvo pagau-

arkivyskupu buvo paskirtas 
Juozapatas Kuncevičius, vie
nuolis bazilijonas, prieš tai 
apaštalavęs unitam Vilniuje. 
Kai Andrius Bobola pradėjo 
sakyti Vilniuje pamokslus 
(1623)- tais pačiais metais Juo
zapatas Kuncevičius buvo rusų 
nukankintas Vitebske. Jo lavo-

.. ......... . .i. ■■ .. ■ komunizmą Azijoje, Afrikoje 
ir Arabų pasauly. Europos pa- 

piufcMiME pas popiežių (virto- vergtuose kraštuose komuniz-

Nesenai įvykęs Arezzo mies
te, Italijoje krikščionių demo
kratų internacionalo kongresas 
turėjo didelį pasisekimą. Itali
joj vyraują krikščionys demo
kratai sudarė kongresui pui
kiausias sąlygas. Antra, kon
greso tema — krizės pasekmes Vakaruose

krikščionię demokratę uždą- veikiančiose komunistų parti- 
viniai komunizmo krizės aki- jose, olandų prof. Vlekke,

rišę prie arklio balno, jį nusi
tempė į artimiausią Janavos 
miestelį, čia kankino tokiu sa
distišku žiaurumu, kuris šian
dien primena bolševikų tarta
ras. Pasirodo, jos turi savo 
praeitį ir šaknis kazokiškame 
siutime.

Nukankintojo Andriaus Bo- 
bolos kūnas buvo parvežtas į 
Pinską ir palaidotas jėzuitų ko
legijos bažnyčioje. Žmonės jį 
lankė kaip kankinį ir meldėsi 
kaip į šventąjį. Pomirtinis jo 
garsas vis labiau sklido.

DU KANKINIAI POLOCKE
Kankinio Andriaus Bobolos 

kūnas ramiai tesilsėjo Pinske, 
apie 200 su viršum metų. Po 
paskutinio Lietuvos ir Lenkijos 
padalinimo (1795) Kotryna II 
prievarta spaudė unitus atsi
skirti nuo Romos. Visos unitų 
vyskupijos buvo panaikintos, 
išskyrus tik Polocko. Pinske 
atimta buvusi jėzuitų kolegijos 
bažnyčia ir perduota pravosla
vam. Andriaus Bobolos kūnas 
1808 m. buvo pervežtas į Po
locką.

PotacLas priklausė Lietuvai 
jau nuo Mindaugo laikų. Jėzu
itai XVI—XVH amž. čia turė
jo vieną iš žymesniųjų kolegi
jų. Tuo metu susidarė ir stip
rus unitu centras, kai Polocko

žymių Europos politikų.
Buvęs Belgijos ilgametis 

premjeras P. von Zeeland nu
sakė komunizmo doktrinos ir 
sovietinės sistemos krizę Sovie
tų Sąjungoje; Vokietijos at
stovas dr. Kraske iškėlė tos

Lietuvių tauta savo praeity
je yra skaudžiai patyrusi, kiek 
jai kenkė kitų nežinojimas, kas taučius supažteti su pačia Lie
ji iš tikrųjų yra. Jos kaimynai tuva, jos .-kraštu, „ praeitimi, 
buvo stengęsi Lietuvos vardą kultūra, žmonėmis, jų pąpro- 
iš gyvųjų tarpo išdildyti. Jie čiais ir charakteriu. Tai turi 
savinosi ir tebesisavina lietu- sukelti kitataučio susidomėji- 
vių tautos praeities žygius, jos mu Lietuvių tauta, kurią dabar 
vadus, jos politinius ir kultūri- bolševikai niokoja, ir stoti už 
nius laimėjimus. Kas buvo pa- jos laisvę, gyvybę ir kultūrą, 
siekta Lietuvos valstybės, su- Ką pažįstame ir pamėgstame 
plakta su rusų bei lenkų žy- už tai ir kovojame, 
giais, įrašyta jų istorijon. Tik- Mums svarbu, kad draugų— 
fhfnepriklausomoji Lietuva di- kovotojų turėtume kuo dau- 
delėmis pastangomis prasiplė- giau. O jų turėsime daugiau, 
šė langą į platesnį pasaulį. Vis jei šį mėnesį, Lituanus vajaus 
dėlto kas praeityje buvo misa- metu, pasistengsime rasti dau- 
vinta, ir šiandien tebelaikoma giau skaitytojų šiam informaci
ne lietuvių tautos. Melas taip niam ir propagandiniam žur- 
lengvai nepradingsta. Jis pra- nalui.

SUB8CRIPTION KATES
DomMttc yeariy --------- i_____
Brooidyn, N. Y. ----------------- S6.S0
HaH yaar _-------- ------------------  $3.50
Forvlgn ----------------------   *540

TURTINGI
SKURDŽIAI

Bet, meldžiamieji, labai

tamstos elgesio. Kas rietoje 
jaučiasi esąs poetas, meninin
kas, tas tariasi turįs teisę ne
sirūpinti, kiekoje vietų yra 
suraukšlinta jo skrybėlė.

seni žmonės, o vestuvių paly- gelių puokšte įsiteikti; vis dėl- 8“1* LTCVe> Kas nors paunų nast, man atlieka truputis ar
dai — vĖi skurdeivos. to aš suteiksiu jums tai, kas mane parūpinant tedultus, tai batas, truputis arako k trupu-

Tačiau prozininkas raštinio- jums dabar reikalingiausia, galėčiau “už peržengimą savo dgūV£sjUi kurie reikia su
kas ūmai išsklaidė visą valan- Tai aš galiu padaryti net ir tarnybinio veikimo ribų” gauti valgyti
dėlės poeziją. Tarytum jo da- tuščią kišenę turėdamas. Tuo- geroką nosį ir niekada jau tie- __ R, ė ė!... ___ nusijuokė
lykas būtų buvęs vaidmenis jau einu konsistorių ir išpra- besitikėti pakilti į aukštesnį nn<Mntrag^s Tmnpvnai__ Va-
skirstyti. šau jums tedultą. Su tedultu . dinasi, “pabaigtuvės". Sian-

Priėjo prie senelių ir aišky- galėsite kad ir rytoj eiti prie sakydamas, jls stengė- w
rė juos vieną nuo kito! altoriaus, iškelti vestuves ir » greičiausiai pasprukti .. « nta darba eaKma

— Tiktai viskas darytina traukti į povestuvinę kelionę iš tų namų. būtų kibti. Kur kitur aš bega-
paeiliui, jaunoji porėto! Ne —į miesto elgetų prieglaudą. vis dėlto sutiko, kad panelė gawti? Kitaio sakant 
taip paskubomis! Dar anksto- Na, dabar jau ramiai galite Lidija jam ranką paspaustų, . . ka veiwj_
ka čia glamonėtis. Taip, mano pasimyluoti. nemanydamas, kad tatai galė- fai ^be g.™ tamy.
brangieji, tas viskas atsitinka Tačiau abudu seneliai krito *U k®0 n<*8 apsunkinti valdi- srityje. Argi galėčiau ne- 
ne taip lengvai ir ne taip grei- į glėbį ne vienas antram, bet ninkišką jo sąfinę. ateiti? Jeigu tik tamsta leisi,
tai, kaip atsitinka scenoje: griuvo ant kaklo viduryje sto- Tačiau šis rankos spūstelėji- K 5^^ dėkoju!
“Ar tu mane myli?” — “My- vtečiam Makarui ir bučiuote mas nebuvo toksai, kokio rei- *. „abnffas ūmumas

— Na, tik Sūrėkite, ger- 
_____ ___ _____ ____ _ F_r_________ _____________  biamtoji! kokia ta panelė aky- 

panelei Udijri. šitai sakau tik bylioje, sakyte 'sakė būsiant 1* viską taip staigiai pastebin- 
dėl to, kad rytoj niekas nesi- dar apsčiai ir bulvių priedo. Lyg ne siuvėja tamsta bū- 
stebėtų, jeigu vestuvių stalas O, tas malonusis keptų bul- tum! tamsta nebūtumei 
liks, slėgiamas įvairių įvairiau- vių kvapas! Kai žmogus per- atspėjusi, aš pats būčiau tams- 
sių mėsos gaminių, ir kad pas- lauži tokią pusiau raudoną tai prisipažinęs turįs kūrybiš
ku! niekas manęs nebesielotų bulvę ir įtrauki į nosį iš gel- kūjų nuodėmių. Tamsta turi 
svaičiojimais apie trichinas ir tonojo josios vidaus besiver- visiMą tiesą! Kai tik įstaigoje 
fuksiną. Eikš tamsta, pone žiantį garą, — tai, H tikro ša- nusimaunu apsaugos pirštinę 
raštininke!_____________________Ite visi Arabijos kvepalai! tr susikemša į kišenę visokių

Kadang jis pats turėjo išei- — Panele, aš jaučiuosi turįs aktų makulatūrą, kurios at- 
ti, tai nusitempė drauge ir pareigą būti tamstai amžinai virkštteiame šone dar galima 
vakttdnką. kato voras nusitem- dėkinga* Ar tamsta žinai, jog rašyti, aš neinu nei į restora- 
pia musę. man kaip gyvam dar niekada nei į kavinę, bet kuo grei-

Kadangi buvo sekmadienis, nebuvo taikęsi, kad kas pa- Sausiai skubu namo. Vieną 
tai visa draugė išėjo į priėmė- kviėstų mane arbatos?
nę ir tenai toliau svajojo apie —Be abejojimo, tai buvo toidfiuosk gyvenu vienų vienas 
būsfanąją Kapotų laimę. todėl, kad tamsta nesistengi p^je palėpėje, mažame kam- 

d. u tuh xuu aštuntą valandą Ma- susirasti pažįstamų. bariūkštyje, iš kurio lango gė-
Panelė Lidija šitai pastebė- šukoiis pasibeldė į pa- - T^ tiesa; tamsta įspėjai °

nriės Lidijos iailnaitės duse- 1\l kuriuos nelishi nemėg> rtuosi raudonu stogu ir skardi- 
O tamsta, dom Pa&lL Im. ta- a tta. kuria mum i^Bsta. nuotakiu ,

les. Reikia pirmiausia per tris žįstu, jog šis pabučiavimas, atgręžus į save: šb Spūstelėji- “J J**“ w 
šventadienius paeiliui skelbti kiek man atrodo, buvo malo- mas buvo nuoširdus, karštas, ~~ _Iwnm
užsakai Tačiau jeigu mes pa- niausiąs. kuriame justi visa raumenų “P“ usw
norėtume laukti tris savaites, Nešinamasis poetas ir |o jėga.
tai prieglaudoje rietą užimtų klausytojai — Ar tamsta turi šį vakarą
per tą laiką kas nors kitas, o Visa draugija pasiskubino attinkamą valandėlę pa-

M. JOKAJUS

Makarui Sukoliui. Jis buvo tik
rai stebuklingas labdarys.

Žiūrėkite, gerbiamieji, net mane stiklo žolienės išgerti?
toksai paprastas valdininkėlis __ lankytis? Čia? Pas
gali kartais gera žmogui pada- tamstą?
ryti! Esama dar žmonių, ku- Panelei Lidijai nenoromis
riuos jis gali užtarti. Ir šven- teko nusišypsoti, pamačius 
to Jono vabalėlis turi savo vargšą vaikiną nežmoniškai 
reikšmę.

liu tave!” — "Na. tai drožM- nubučiavo. kalauja e^tas, kokino pap- galvą ponui Mala
me pas kunigą!” — Šventas — Dėkui, dėkui! — sumur- rastaį susikeičiama išprusinto- K
santuokos sakramentas turi mėjo Makaras SukoHs. — Vis se, madingose draugijose: ai- a ... . . „ .
ypatingas savo teises ir taisyk- dėlto nuoširdžiai jums prisipa- kūnę atkišus į šoną, o delną y5“ . P esing? J*

mestų į gatvę. Todėl dabar man tokią malonę ir taip daug 
atėjo eilė veikti man! Negaliu nekalbėkite apie tai, — gynėsi 
aš jums nei pinigų duoti, nei ponas Makaras, — nes, jeigu, 
gėlių puokšte įsiteikti; vis dėl- #nk kas nors patirtų 
to aš suteiksiu jums taL kas mane parūpinant tedultus, tai 
jums dabar reikalingiausia, galėčiau “už peržengimą 'savo 
Tai aš galiu padaryti net ir tarnybinio veikimo ribų” gauti 

dėlės poeziją. Tarytum jo da- tuščią kišenę turėdamas. Tuo- geroką nosį ir niekada jau Ve
lykas būtų buvęs vaidmenis jau einu konsistorių ir išpra- besitikėti pakilti į aukštesnį
skirstyti. šau jums tedultą. Su tedultu laipsnį.

Priėjo prie senelių ir atsky- galėsite kad ir rytoj eiti prie Sitai sakydamas, jis stengė-
rė juos vieną nuo kito! altoriaus, iškelti vestuves ir 81 10,0 greičiausiai pasprukti

— Tiktai viskas darytina traukti į povestuvinę kelionę tų namų, 
paeilim, jaunoji porėto! Ne —į miesto elgetų prieglaudą.
taip paskubomis! Dar anksto- Na, dabar jau ramiai galite Lidįja jam ranką paspaustų, 
ka čia glamonėtis. Taip, mano pasimyiuoti. nemanydamas, kad tatai friė-
brangtoji, tas viskas atsitinka Tačiau abudu seneliai krito tų kuo nors apsunkinti valdi-

— Aš? ti ir išgerti su mumis stiklą neregėtai buvo išsipustęs. Pas- —Matai tamsta, aš tik žvilg-
— Ar negalėtumei užeiti pas arbatos? kutinės mados spalvoti marš- • telėjus į tamstą, tuojau paži-

Sis mandagus kvietimas vėl kiniai, stirnos spalvos apikak- nau, kad tamstos siela nėra te
grąžino žmogeliui pusiausvy- lė ir raudonas kaklaryšis — kia sausa ir tuščia, kaip kad 
rą. Jonas liovėsi piktai ūsus viskas buvo įmatriai suderinta galima spręsti iš tamstos iš
sukęs ir ėmė iš eilės glostyti ir suraišiota. Tiesa, jo švark- vairios. Aš galėčiau kažin iš 
puikiuosius savo žandiplau- palaikis buvo jau gerokai suse- ko kirsti, kad tamsta, grįžęs iš 
kius. nęs ir išblizgintas, tačiau kiek- įstaigos, rašai eilėraščius.

sumišus. — Labai dėkoju už šį malo- viena skylutė buvo rūpestingai __
— Nes, matai tamsta, štai kvietimą, bet ši laimė užadyta. Kad kairėsės kojos 4 , Ktamstas prašyčiau, padarykite koks dalykas; šiandienėm jS teks atidėti kitam kartui; šian- kurpė buvo šiek tiek kitokio UmSU

u. pgęinįtinę Hipną rytoj išsikel- dien’ rujosi vienam be pavidalo, tai tatai buvo, rodos,
siu į madų magaziną, kur vis- K810 svarbiam žygiui, šiandien, tik paprastas riktas.
ką gausiu iš šeimininko Vadi- man atrodo, sučiupsiu Plepa- Panelė Lidija jau buvo jo 

los Stradivarijų. belaukianti. Jos darbo staliu-
— Ką? Kaip? Kuriuo būdu? k® virto arbatos geriamuoju

— smalsiai klausė Lidija. stalu, o ant jojo buvo prikrau-
— Tamstelė teiksies atleis- ta lėkštučių su sviestu, dešra,

37.
Tai buvo iš tikro jautri sce

na, nors sužadėtiniai buvo jau 
seni Žmonės, o vestuvių paly
dai — visi skurdeivos.

Tačiau prozininkas raštinin
kas ūmai išsklaidė visą valan-



KUN. V. CUKURAS

MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI

STONY BROOK LODGE,

Turauskas

Gaspcri. Pamaldose dalyvavo 
NEI delegatai, Italijos vyriau
sybės ir parlamento nariai.

910 Wilto*ghby Ava. 
Brooklyn, N. Y

vyrą, jau mirusį Alcide

mirškime-to ramaus giedrumo 
pastoralinės teologijos profe
soriaus kun. Stasio veide. Jis 
niekada nebūdavo vienas per-

nų virtinės, o kairėj — ta pati 
mėlynoji jūra su vingiuotais ir 
stačiais krantais

Atrodo, kad lietaus čia dau
giui nei Ispanijoje, nes visur 
Žalia. Pravažiavom

vėl mane 
berniukas, 
ispaniškai-

sveikinimo kalbą pasakė lietu
viškai, kaip tai buvo leista ir 
kity kraity delegatams. Arozzo

Reikia, nedarant kompromi
sų su krikščioniškais princi
pais, toliau vesti aktyvų komu
nizmui pasipriešinimą, skubiai 
įgyvendinti socialines refor
mas, organizuoti Suvienytą Eu
ropą ir visų tautų solidarumą; 
komunistų pavergtosioms tau
toms reikia reikšti ne tik užuo
jautą, bet ir padėti jų išsilais
vinimui.

Tamošaitienė - Gurgždytė.

skelbia jauniesiems lietuviams 
naujojo lietuvio kunigo tipo 
pagrindinius bruožus, dalinasi 
su jais savo ilgesni. Taip neju
čiomis, pats bręsdamas ir ki
tus brandindamas, per eilę me
tų paruošia plačiai ir pozity
viai į gyvenimą žvelgiančių 
jaunų kunigų kadrus. Mes, bu-

kysiu kitą miesto dalį.
(Bus daugiau)

Maldaknygės kainos:
Odos lux auksuoti kraštai— 

$4,50 
Odos imitacija auks. kraštai 

$2,50 
Odos imitacija raud. kraštai 

$2,00

Geriausia proga kalbėti apie 
lietuvio kunigo idealą jam su
teikiama po to, kai jis įsijun
gia į Kauno seminarijos moko
mojo personalo eiles. Čia jis 
jau gyvu žodžiu ir pavyzdžiu

(Atkelta iš 3 psl.) 
jų galingame, disciplinuotame 
administraciniame aparate. Jis 
Lietuvos pavyzdžiais iškilo ko
munizmo nesuderinimą su de
mokratiniais principais. Nuro
dė, kad komunizmas Lietuvoje 
laikosi tik brutalia jėga.

Baigiamajame pranešime ita- kam*, bet ją junta ir

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

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

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

Kalbą lygino prof. Dr. A. 
Salys.

Viešpaties 
Angelas Visiems, kurie dabar pažįsta 

kun. Stasį Ylą, labai aišku, 
kad jis tokio džentelmeno pa
vyzdžiu jau yra tapęs. Kažkas 
gero- malonaus, pasitikėjimą 
įkvepiančio yra jo asmenyje, 
ko niekad negalima pamiršti.

Vieną ankstų rytą autobusu Traukinys visai patogus ir 
nudūmian į . Algeciras, kuris geras. Ištiestas kur kas ge- 
yra vakarinėje Algeciras įlan- riau, nei Ispanijoje. Dešinėje 
koje priešais Gibraltaro mies
tą ir kalną. Nors diena buvo 
apsiniaukus ir tarpais liję, bet 
kelionė buvo įdomi, šis kelias 
eina išilgai žinomos Costa dėl 
Sol -t- saulės pakrantės, pui
kios ispaniškos rivieros. Į va
karus nuo Malagos šita pakran
tė ne tik saulėta, bet graži.

Tai natas Viduržemio jūros 
periasi
“ Dažnai uolėti krantai ir am
žinai žali mediteraniški auga
lai žiedų gausybė kiekvienu 
metų laiku. Visur žali eukalip
tai ir geltonos mimozos. Da
bar žali alyvų medžiai, numar
ginti gelsvais žiedeliais. Arčiau 
kranto tamsiai žali krūmeliai, 
agavos ir kaktusai.

Daug gražių vilų ir dar dau
giau tuščios vietos naujoms. 
Mažai sudrumsta laukų vienu
mai. Kas keli kilometrai stūkso 
apvalūs arabų bokštai, išlikę 
sveiki iš senųjų laikų. Iš pietų 
pusės amžinai mėlyna jūra, iš 
šiaurės — kalnai. Ir taip ligi 
Marbella, kur_praleidau gražią 
žiemos dieną besimaudyda-

Be šių gerumo, ramumo Segni, Vokietijos ministeris 
bruožų, kurie atvėrė ir tebe- Mayers, ilgametis NEI pirmi

komunizmo krizė vis daugiau ypač daug karininkų. Tuoj už- 
darosi aktuali ne tik politi- puolė marokiečiai, siūlydamie- 

plačio- si patarnauti, nuvesti į vieš
ių krikščionių demokratų gen. sios darbininkijos bei kitos vi- 
sekretorius Amintore Fanfani suomenės sluoksniai, 
formulavo aktualiuosius krikš
čionių demokratų uždavinius. 
Dar tais pačiais klausimais pa
sisakė Jungtinės Europos kū
rėjas R. Schuman, Italijos bu
vę premjerai Scelba, Pella,

traukų metu ar laisvalaikiais 
Nuolat naujos idėjos, naujos 
žinios iš užsienio, JOC’istų vei
kla, katalikų akcijos naujausi 
metodai, liturginis sąjūdis, gy
vosios parapijos bandymai,

Pašaukimo, kunigystės klau- projektai — vis tai temos- kū
rimas tampa jo jautriam dva- rios plaukė iš šio jaunojo prof. ir su ja skandžiai 'kun. Ylos 
«« pasauly tarsi gyva dagi- pokalbių.
narrti žaizda.

mas.
Toliau į vakarus poezijos 

maža. Kelias atsiskiria nuo jū
ros. Taip atvykstame į Algeci
ras, nedidelį uostą, kur išli
pau, atplaukęs iš Amerikos. 
Tai menkas ir nususęs kampe
lis, biauri duobė gražioj Anda
lūzijoj. Ir dabar teko pereiti 
muito ir pasų kontrolę ir lauk
ti kelias valandas.

DIDYSIS PASNIKAS PAS AFRIKOS ARABUS

. atveria kelius jo individualia 
jai pastoracijai įvairiausių pa
žiūrų lietuvių tarpe, galima 
dąr būtų įžiūrėti kitu du jam 
būdingi bruožai:

niekada nesiliaująs kūrybi
nis nerimas ir giedri atvirybė 
sveikinti, paskatinti ir inte
gruoti naujai pasireiškusias 
kūrybines pastangas.

Augustiniškasis nerimas ieš
koti ir skelbti, ginti ir puose
lėti mūsų inteligentų tarpe 
pilnutinę tiesą diktavo jo stu
dijas, parašytas dar Nepri
klausomybės laikais, apie lais- 
vamanybę, komunizmą, apie 
pilnutinę katalikybę. Matyda
mas naujas kūrybines pastan
gas susispiečiant apie “XX am
žių”, nedelsdamas įsijungia į 
kolektyvą. Jis visus jaunatviš
ku užsidegimu taikliai reaguo
davo į pačius aktualiuosius 
klausimus karo debesiui už- 
slenkant ant mūsų krašto. Ir 
vis tai ne politiko, ne visuome
nės veikėjo, ne mokslininko, 

"bet pirmoje eilėje ir pačia gi
liausia prasme
... naujojo kunigo 
žodis, išaugęs iš giliai pasąmo
nėje įsišaknijusio apologetinio 
rūpesčio — apginti pilnutinės 
krikščionybės idealą ir tarsi 
įdėti įį Į naujo, gyvąja dvasia 
gyvenančio, lietuvio kunigo ty
ras rankas, kad jos jį saugotų 
ir naujai apskelbtų neramioj 
dabary gyvenantiems tautie
čiams.

Sis nerimas tačiau pastatė 
kun. Ylą į kontroversijų ugnį 
ir atvėrė jam nemaža dvasios 
žaizdų, šalia didelio skaičiaus 

; tų, kurie juo žavėjosi, jį rėmė, 
buvo ir jam priešingų, kurie į- 

i žiūrėjo pavojų, buvo ir iš pa- 
■ čių brolių, kurie jo nesuprato. 
, Bet tai buvo tik mažytės žaiz- 
- dos. Didžioji kentėjimo naktis

BIRŽELIO 1, ŠEŠTADIENĮ, RUOŠIASI f
VASAROJIMO SEZONO ATIDARYMUI f

Jūs su draugais esate kviečiami tą dieną pabūti vasar- X
vietės svečiais ir pasidžiaugti pavasario gamta. Kaip X

kasmet, numatoma meninė programa, vaišės, šokiai.... X
Džiugu pranešti* kad Šiemet vasarvietė įsivedi žymių X 

pagerinimų, įsiveedema centralinį šildymą (kuris kartais X 
pravarius ir vidurvasaryje), daugiau privačių vonią ir 
sienos išsipuešė originaliai* meno kūriniai*. &

Prie vasarvietės 4 akrai miško ir arti puikus pliažas $ 
sudaro geras sąlygas įvairioms iškiloms, piknikams. Die- 
nos didesnėms iškiloms ir kambariai atostogoms rezer- 
vuojami iš anksto.

KAMBARIŲ KAINOS SENOS: NUO $35, IKI 65 AS- į 

MENIUL £
Salė lietuvių suvažiavimams ir parkas piknikams X 

duodama už dyką. X
Vasarvietė nuo NEW YORKO UŽ 50 meHty ir etato- § 

kiemą iš Jamaica Long Island traukiniu į Stony Brook. $ 
Automobiliu 2SA keliu Iki Stony Brook geloiinWio sto- X 
tie* Ir nuo čia tukti po kairei ir, sekant Stony Brook Lod- 
g* iškaba, važiuoti ti**l*i iki vasarvietė* — vieno meilė.

1$ CONNECTKUT: iš Bridgeporto persikelti laivu į 4 
Port Jefferson. Nuo čia trys mailės iki Stony Brook 
Lodge. ?

Atvykstančius vasaroti geležinkelio stotyje ir Port ; 
Jeffersono uoste pasitinka vasarvietės mašinos •

Telefonas: Stony Brook 7*0586
Adresas: ;

gūsių. Siūlo jie patarnavimus, 
veda į viešbučius. Vokiečių 
būrys geriau apsisaugojo nuo 
šios gaujos, o man teko iš vie
no lagaminą jėga atimti. Į pa
galbą atėjo ir marokietis, va
žiavęs traukiny. Jis greit išvai
kė vaikus. Gatvėje 
pasivijo vikresnis 
gerai pramokęs 
angliškai ir prancūziškai. Vai
kiščias labai gerai tarnavo ir 
siūlėsi kitą dieną nuvesti į 
arabų kvartalą, bet nutariau, 
kad bus geriau vienam susi
pažinti. Tą patį vakarą ir išsi
rengiau.

Arabų kvartalas yra senas ir 
originalus.

Gyvena tik marokiečiai. 
Gatvelės labai siauros. Daug 
kur jos yra apdengtos arba už
statytos tais pačiais šoniniais 
namais Pilna mažyčių krautu
vėlių su daržovėmis, vaisiais, 
medžiagomis, niekur nematy
tomis šaknimis. Daug pardavė
jų išstatė savo prekes ant sta
lelių gatvėje. Apranga beveik orientališkus garsus. Rytoj lan- 
marokietiška. Moterys daugu-

Aplink daug dykinėjančių moję pridengę veidą, iki vidų- 
apskurusių žmogelių, neišven
giamų batų valytojų, būriai 
laikraščių pardavėjų, 
bjauriausia tarme (kur nepajė-

paveikslas- o skaudus nesusi
pratimas.

prezidentą.
Romoje kun, V. Mincevičiui 

nuėsto ant teatro rūmų plovė- buvo parodytas dar ir kitas 
savo ir Lietuvos trispalvėm gražus gestas. Jis italų krikš- 

Kaip jau buvo sutarta, kon- &oiyU demokratų paprašytas 
gresui pasibaigus, beveik visi atla,^e $an Lorenzo bazilikoje 
NEI delegatai buvo nuvykę į Sv Mlšlas ^""Ul 
Romą, kur juos pirmą kartą 
priėmė popiežius Pijus XII. 
Popiežiaus išskirtinas dėmesys 
buvo parodytas ir lietuvių 
atstovui kun. V. Mincevičiui.
Reikšmingas ir tas faktas, kad 
Italijos respublikos preziden
tas G. Gronchi oficialioje au
diencijoje priėmė ir pavargtų
jų tautų atstovus. Lietuvių de-

butį. Ištrūkęs nuo jų, greit at
siradau traukiny. Ir čia atsi
grūdo vokiečiai. Juos pasitiko 
jaunas marokietis, su raudona 
kepuraite ir palaidinuke. Jis 
visai gerai kalbėjo vokiškai- 
nors buvo išmokęs tik iš turis
tų. Traukiny buvo ir kitas ma
rokietis su raudonu fezu ir 
europietiškų drabužiu. Malo
nios išvaizdos. Su pirmuoju te
ko ir man angliškai kalbėtis, 
nors jis neblogai kalba ir is
paniškai.

Oras buvo audringas dide- Pallauskas Petronėlė, ir vai- ™utis- Paulim- 4 lono lr 
lės bangos, ir daugelis žmonių kai Stasė Onos.

Kongresas buvo plačiai ko
mentuojamas spaudos ir radijo 
ne tik Italijoje, bet kitų kraš
tų. Kun. V. Mincevičius pasakė 
per radiją platesnę kalbą, ku- 
ri buvo transliuota į Lietuvą, 

legacijoje gyvai reiškėsi ir vi- Ryšium su šiuo kongresu Lie- 
’ten" finomai twva k M Migyčs reikalas nu-

b ranauskas. Jis buvo Arezze ir skambėjo rrikšmingame tarp*

“mariavosi”, kaip sakoma is
paniškai. Po dviejų valandų 
pasiekėme Afrikos Centą. Tai 

ninkas De Schryver, Austrijos ispaniškas miestas su didele 
žymi veikėja ir moterų krikš
čionių demokratų europinio 
sąjūdžio pirmininkė Lola So-

ugnis jį apsupo patekus į ta dieną norėjo: jie ilgėjosi tą riuos čia plačiai vartoja. m
“dievų mišką” prie Stutthofo dieną pabūti jo artumoje ir Gatvės nešvarios, oras dvo- į;’ J°; .UTe kreida ir Mets, Emilija,
(koncentracijos stovykloje), kartu su juo dalyvauti dieviš- kia. Tai didelis kontrastas Se- suo Elzbieta broliai Demei-
Taflau, jei perbėgsime per jo koje A g a p ė j e, nes jis Vilijai. šunsku vai
prisiminimų knygos puslapius į jų gyvenimą yra atėjęs ir Nedideliu laiviūkščiu tšplau- , ' ų Šimonienė - Braziuiytė, Gra
fa- įsijausime į jo tada parašy- liks naujuoju lietuviu kėm į Centą. Noreika, Stasys, gimęs 1926 ^ė, ir sūnus Šimonis, Leonas,
tą poeziją, nesunkiai pastebėsi- kunigu.

Prieš 18 metų į jauno Kau
no kunigų seminarijos profe
soriaus rankas patenka tų me
tų neo-presbiterių išleista kny
gutė, pavadinta “Paskutinieji 
metai seminarijoje”. Perskai
tęs ją, jis su entuziazmu su
šunka:

"Ateina naujas kunigas!"
Tai turėjo būti Dievo įkvėp

tas džiaugsmas, kuris pažadino 
aną spontaniškąjį prasiverži
mą, nes jis netrukus nuaidėjo 
per “Tiesos Kelio” puslapius, 
naujais variantais kartojosi pa
skaitų metu toje pačioje semi
narijoje, privačiuose kunigų 
pokalbiuose, susirinkimuose. 
Moralinės ir pastoralinės teo
logijos profesorius Stasys Yla 
tada gal nenujautė, kad tas jo 
viešpatiškas jaunųjų, tik ką 
įšvęstų kunigų, pasveikinimas, 
lyg paukštis, grįš į jį patį ir 
taps jojo veiklos emblema.
—fr tikrai, kai akimi perme
tame kun. Št. Ylos 25 metų 
kunigo gyvenimo kelią, jo kū
rybinę veiklą, pastebime, kaip 
nuostabiai tą jo veiklą yra nu
dažęs rūpestis kunigo asmeny
be apskritai ir lietuvio kunigo 
idealu ypačiai.

Nežinome, kas bus davęs 
jam pirmąją paskaitą šita ku
nigo idealo ieškojimo linkme 
pasukti visas savo jėgas. Grei
čiausia tai buvo Apvaizdos pla
nuose kun. Stasiui numatytoji 
linkinė. Jau pats faktas yra 
būdingas, kad jo pirmasis 
Introibo prie Viešpaties alto
riaus supuolė su Putino sukur
tojo Vasario atvykimu į lietu
viškąją skaitytojų šeimą. Au
dringas diskusijas sukėlusieji 
“Altorių šešėly” tomai nega
lėjo jaunąjį lom. Stasį palikti 
abejingą.

BM,kaiir»taae »»tryp- LAIMUS lt ISPANUOS (3»
* A įjft,® . Ątiįje Staąys Yla 
nntdat heka tas pats kunigas 
ir tampa vis gilesnis savą pa
šaukimo uždariai? vykdytojas. 
Šį kryžiaus kelią perėjęs, jis 
tapo jau ne vien tik krikščio
niškojo idealo skelbėju, bet 4r 
liudininku.

Liudyti tiesą savo asmeniu, 
skelbti meilę savo pavyzdžiu, 
dalinti gėrio turtus taip natū
raliai ir spontani&ai, tarsi 
nuostabią damą dainuotum — 
tai yra kur kas daugiau, nei 
parašyti eity apologetinių, mis
tinių, mokslo veikalų.

Kun. Stasio Ylos 25 metų 
kunigystės... jubilėjaus proga 
norėtųsi ne -jo parašytų kelio- 
liką stambių veikalų analyzę 
daiyti, bet ateiti pas jį ir pa
buvoti jo artumoje. Tie veika
lai — tai tik akmenėliai, grei
tomis išdėstyti skersai sraunią 
mūsų neramaus gyvenimo 
upės tėkmę, kurie gal nekartą, 
padėdavo jam pačiam ir ki
tiems saugiai pasiekti kitą 
krantą. Tačiau kančios nakty 
šaltį ir alkį išgyvenęs, svaigi
nančioj Kryžiaus artumoje il
gas vienatvės valandas pralei
dęs, kun. Ylos asmuo mums, 
jauniesiems kunigams, tūks
tančiamsstudentų, moksleivių, 
naujo gyvenimo beieškančių 
lietuvių inteligentų

yra tapęs gražiai išlenktu 
tilto, kurio pagalba mes sau
giai pereiname psr raudonąją 
jūrą.

Pats tiltas yra nuolankus ir 
kantrus, jis leidžia savo iš
lenktą nugarą minti visoms 
kojoms, bet savo tyliam nuo
lankume jis džiaugiasi, maty
damas šypsenas tų, kurie per 
jį be baimės pasiekia laisvąjį 
upės krantą. Labai retas kuris 
iš jo bičiulių, gerbėjų ir moki
nių, kurie gegužės 21 asme
niškai ar mintimis vyko į 
Putnamą dalyvauti jo jubilieji
nėje mišių aukoje, buvo pa- gia ištarti šaukia visa gerk- » - - < „
grūdinai Bstudijavęs prof. le). Prisėdau prie kavinės stalo Mantas- Jonas, ron. Amo. Kuštate - Musalfere, Ma
sčio Ylos “LaisvėT proble- išgerti alaus, o čia vienas po Rus^“te; Venškaustaė), iš

r - - -................................ Ihmnisi VAn«dra„clrTon<a ic Smilgių kaimo.

rijona, d. Kazimiero Ieškomieji arba apie juos ži-
Petrauskas, Alfonsas ir Vin- nantieji maloniai prašomi atsi-

_ . . . . . cas, sūnūs Romano. liepti:
v au^ausia ’ Petreikis, Stanislovas, sūn. Consulate General cf Litfiua-

ypaė didelis būrys votae&ų, Kazjmi g į Ku. b!, 41 Wta Mnd N«
keliaujančių i Maroką. Uoste 
laukė jų giminės, draugai, Vo* *N

perspektyvoje, galima įžiūrėti 
Jis nuolat įvairiais keliais visų tų įkvėptų pasitarimų, di- 

prie jos grįžta savo paskaitose, skusijų vertę.
straipsmuose, knygose. Vidinis Jeigu kas paklaustų, koks 
balsas jį kviečia eiti ir Šaukti, jjs buvo tada savo mokiniam • 
kad Putino romano herojus— y- kokio idealo jis siekė sau 
tai nėra mūsų lietuvių kunigų y- siūlė kitiems, geriausia at

sakymą duos jo paties vienoje 
paskaitoje pasirinkto kard 
Newmano idealaus kunigo ap- 
tartis:

kunijas turėty būti šventuo
ju džentelmenu. Būdingieji jo 
bruožai: jis nfokad kitam ne
suteikia skausmo... Jis vengia 
viso, kas gali apmausti tuos, 
su kuriai* jis susiduria.^ Di
džiausias jo rūpestis — pada
ryti, kad visiems būty jauku 
malonu, kaip namie... ir t. t.

rio nosies apsirišę skepetaite. 
Bet yra ir išimčių.

Buvo' Ramadano laikas, di
dysis pasnikas, ketvirtadienio 
vakaras. Staiga 7 vaL pasigirdo 
šūvis. Tai ženklas, kad pasni
kas tą dieną bhigėsi, ir galima 
pradėti valgyti. Krautuvėlės 
ėmė užsidarinėti, iš gatvės, re- 

nemažą tėjo žmonės. Tik vienas kitas 
ežerą, laukus su javais, avių senukas sėdėjo atsirėmę į na- 
ir ožkų kaimenėmis. Paskui mų sienas y* garsiai, verksmin- 
staiga išniro Tetuano miestas, gy halsu meldėsi finė temti 

Stotyje apspito visa gauja y. yjįgHegė gątvių žiburiai

Kvykdamas iš Malagos- juo
kiausi draugams, kad geriau 
keliauti pasiliko metu, nes gal 
nesuvalgys manęs išvirę.

Bet tą vakarą mtimoje 
Oriento miesto aplinkoje jau
čiausi visai saugiai, nes šie pa
prasti, daug primityvesni žsno- 
nės, atrodo, nepaųda blcgę 
intenciją, yra taikęs, draugiš
ki ir vaišingi.

Man einant viena gatvele, 
staiga iš tamsos iššoko vaiki
nukas, kokių 14 metu, paukšt 
pabučiavo man į dešinę ranką 
prie alkūnės. Paskui man ėmė 
kažką sakyti graudžia kalba, 
kuri man priminė cante fla- 
menco (Andalūzijos dainavi
mu stilių). Bet aš nieko nesu- 
pr atau . Daugumas to žmoge
lių nemoka ispaniškai Man at
rodo- kad tai buvo vienas iš to 
būrio, kuris pasitiko mus sto
tyje. Rengiausi jam duoti ko
kį pinigą, bet jis ūmai prasi
šalino. Paskui palikau šią kva
pią vakaro atmosferą ir tuos
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dos valdyba.

• Darbintakas kitą savaitę 
dėl šeštinių ir Vainikų dienos 
ižai: tik vieną kartą, būtent, 
trečiadienį, gegužės 29. Keros*

no šeimai iškilo didysis apsi- 
sprendimas. .Mano žmona buvo 
besirįžtanti, pasiėmus trijų 
metų dukrelę, su buvusiu pas 
mus jos broliu vykti į jo ūkį 
ir likti Lietuvoje* o aš jau se
niai buvau nutaręs pasitraukti 
iš tėvynės, nors tektų po to 
gyventi tik kelias dienas, ar 
net tik kelias valandas. Ji savo 
apsisprendimą .man palakė pa
skutinį momentą, kai jos bro
lis sėdo į vežimą ir turėjo iš- 
važiuoti net į trečią apskritį, 
kur aš būčiau jau niekad ne

labai gražiai. Iškilmingas šv. 
Mišias ’ celebravo pats soleni- 
zantas 9:30 vai. ryte. Jam

navo bazn
Janiūnas, kolektoriai.

Sidabrinis kun. A. Klimo 
jubiliejus paliks ilgai kiekvie
no Lawrence lietuvio širdyje,

Pirm. adv. T. Grajauskas, 
Sekr. Ad. Lažaitis.

telefonai. Adv. T. Grajauskas Marės Jurevičiūtės Marė 
MU 5-2657 (Res. RI 7-8756), Verbylienė iš Kalvarijos rajo- 
J. Budelis GI 5-6599, M. Pas- no, Dotamų apylinkės, Vygre- 
kauskas ED 6-2982 j- E. Gre- lių km.
gorienė CH 3-7487, J. Kašins- . . _ *"
, r.< Broniaus Kaminsko, sunaus
kas ID 5-2311. r* * - • ioo= - t

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEVVARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

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

IR KITUS KRAŠTUS.

medžiagas, vaistus ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.

-Siuntėjui įteikiamas pašto pūkvftev imas apk* Išsiuntimu 
—.'Siuntiniai pristatomi gavėjui 7*8 savaičių bėgyje, - 

Siuntiniai, siunčiam! orn paštu, pristatomi 7.10 dienų bkgyj
• Siunivjns gnunn nsmenKkus gavėjo pnkvltavtrnus. 
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 

MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINlECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai » vakaro 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai.
Netoli Pcnmylvanijos geUkeŪo nuties Netvarko.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ PRIEŽIŪROJE 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Stovykla prasideda birželio 29 d. ir baigiasi liepos 27,d. 

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

parūpintomis priemonėmis, jei to pageidaujama.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu:

FBANC1SCAN MONASTERY
KENNEBUNKPORT. MAINE

Registruotis iš anksto.

kunigystės sukaktuvės praėjo

Baltieji 
vienuo- 
norima 
sostinę

8:30 v. ryto 
bažnyčioje bus 
kan. F. Kemešį. 
LDS Conn. ap-

Aliutės ieško Petras Brignia- 
nas iš Joniškio rajono. Lietu
ve®.

Kreiptis Į Darbininko re
dakciją.rajono. Dotamų apylinkės.

Felikso Šedžio, jo žmonos- 
sūnaus Stepono ir dukters

JAV PASKOLOS LAKŠTU (U. S. SAVINGS BONOS) 16 metu sukakties proga būrelis JAV mer
gaičių, vaizduojančiu savo tautas: (iš k. i d.): Lenkija, Vokietija, Graikija, Čekoslovakija,Kinija ir 
Bavarija.

— Jei nori Imti išprie
vartauta ir suniekinta raudon- 

- armie&ų ir enkavedistų, likis 
Lietuvoje, o aš vykstu už jos 
ribų — ištariau jai.

Daugiau nereikejo sakyti nė 
žodžio. Mano žmona išvyko su 
manimi pavojingais ir žiau
riais pabėgėlio ir elgetos ke-

viešbučiuose 
savo pažįstamus, 
informacijas seki-

Taupant laiką registracija 
atliekama jau iš vakaro. Pri
menama seimo „progą , neužmir-. 
šti aukų, kurios bus pasiskirs
tytos Susivienijimo labdarybės 
fondui, Altui bei BalfuL Aukas 
siunčiant prašoma adresuoti: 
Lithuanian R. C. Alliance of 
American Convention, Lord 
Baltimore Hotel, Baltimore i, 
Md

Nakvynėmis rūpinasi kiek
vienas atski’ 
arba pas 
Smulkesnes 
te spaudoj.

Rengimo

Amerikoje i mane kreipėsi 
kitas vyras, kurio šeima liko 
Lietuvoje, o jis jau buvo suda
ręs dokumentus parsikviesti 
vulietę ir sukurti naują šeimą. 
Aš jo paklausiau: “Ar manęs 
paklausysi, M jei aš bandysiu i- 
tikinti, kad * darai klaidą’* Jis 
man atsakė, kad jau apsispren
dęs ir savo antrajai būsimajai 
išsiuntęs - dekimentus. Tada

Seimo metu bus išvyka i 
Washingtohą. Kelionė kastuos 
$1.50. Bus aplankyti 
rūmai ir pranciškonų 
lynas. Jei laikas leis, 
nuvykti i Marylando 
Annapolį, kur auga Lieta.os

iš So. Bostono, 
brolis, ir kun. j 

prel. Pr. Juro asistentas. Pa
mokslą, pritaikytą šiai dienai, 
pasakė kun. J. Skalandis, Lo- 
weUio klebonas .

Banketas po pietų sutraukė dėkos už kunigystės nešamas 
apie 300 žmonių. Gausiai atsi- - -
lankė Brocktone gyveną lietu
viai, buvo svečių iš So. Bosto
no, Dorchesterio ir kitur. Ban
ketą pagerbė savo atsilanky
mu kun. Kontautas iš So. Bos
tono, kun. J. Jaučius, MIC,
kun. Ad. Vainauskas iš Na- 
shua. kun. Alf. Janušonis,
kun. J. Daunys.

Iškilmingą banketą pradėjo 
kun. A. Janiūnas, kviesdamas 
prel. Pr. Jurą sukalbėti mal
dą. Kalbėjo kun. A. Janiūnas 
ir kun. Jonas Klimas. Princi- 
palis kalbėtojas buvo prel. Pr. 
Juras. Tarė žodį ir pats sole- 
nizantas kun. A. Klimas.

Muzikinę programą sudarė

Ne visos šeimos taip apsi
sprendė. Kitos negalėjo pada
ryti jokio sprendimo, nes en
kavedistai ar karo veiksmai 
suplėšė jas į skeveldras. Tra
giškiausias likimas tų šeimų, 
kurias perskyrė geležinė už
danga.

NEVILTIS IR LAUKIMAS
. ^Vokietijoj, vienos stovyklos 

aikštėje, prie manęs priėjo vi
dutinio amžiaus rimtas vyras, 
buvęs Lietuvoje nežemas pa
reigūnas, vidutinio išsilavini
mo asmuo- ir iškėlė sunkią 
problemą:

“Patark, ką aš turiu daryti’ 
žmona išvežta į Sibirą. - Kas 
žino, ar ji gyva ir, kas žino, ar 
aš apie ją kada nors ką išgir-. 
siu. Velnioniškai prisikentėjau

jai pastatytą aukštesniąją mo- programą sudarė jaunųjų me- 
kyklą. Iš Philadelphijos išvyks- nininkų pasirodymas. Scenoje 
tama 2 vai. p.p. Iškyloje daly- pasirodė Valdonė Romanaus- 
vauja visi ateitininkai su šei- . kaitė — piano, Violeta Ben- 
mos nariais ir artimaisiais.

Povilas Žadeikis — Lietuvos 
įgaliotas ministeris JAV, buvo 
prisimintas L. Bendruomenės 
radijo valandėlėje. Išsamių ži
nių apie velionies gyvenimą ir 
veiklą klausytojams patiekė 
Vincas Mašalaitis.

Birželio įvykiu minėjimą ir 
šiais metais pabaltiečiai rengia 
bendrai. Jis įvyks birželio 16.

Viktorija ir Pranas Aleknai 
pakvietė artimuosius Į dukters 
Reginos ir Algio V. Dantos 
sutuoktuves, kurios įvyks bir
želio 8 d. 11 vai. dieną, šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje.

Dviem koncertais buvo už-

pasikalbėjimas nereikalingas 
Ji . teisinos, kad negalįs laukti 
dešimtis metą, kad gal ir jo 
žmona kitaip ten gyvenanti ir 
gal ji neverta jau jo ištikimy 
nės, kad geležinė uždanga gal 
ii nenukrisianti, o gal jau 
žmona seniai mirus, nukan
kinta, ar karo metu užmušta...

Ir taip daug suskaldytų šei
mų kentėjo, sprendė savo pro
blemas, tarėsi su sau patiki
mais. Vieni paklausė, kiti—ne. met atsiunčia, pernai nieko, ir 
Vieni dar ir dabar laukia, 
kiti ėmėsi gyventi iš naujo.

NUMIRĖLIAI KELIASI
Geležinė uždanga dar 

truputį sudrebėjo, o jau iš 
anapus pasigirdo tragiški su
skaldytų šeimų balsai. Leis
kim jiems patiems kalbėti, 
štai ištraukos laiško vienos 
žmonos, likusios Lietuvoje su 
mažyte dukrele, laiško vienai 
poniai, atsitiktinai įsimaišiu
siai į susirašinėjimą. Skaityki
me: -

" “Skauda man širdį labai, la-

vis siūlo, bet mes neprašom, 
man pasidarė šlykštūs tie dai
ktai. J. (dukrai) irgi nemieli. 
Mes pagalvėj am: gal ta S. (su
gyventinė) superka, o jis jos 
atsiklausia, ar galima ką nuo 
savo turtingo stalo numesti 
mums, todėl aš ir nenoriu nie
ko”.

Taip, tarp kitako, rašė per
nai gruodžio 2 moterei, kuri 
dėl karo veiksmų liko už gele
žinės sienos, o jis atsidūrė 
Amerikoje ir jis dabar praban
giai gyvena. (B.d.j <•— -

• Ieško Sipavičių, gyvenan
čių Chicagoje. Ieškotoja Elena 
Zirmalienė iš Sibiro. Atsiliepti: 
Mrs. Ralph Karinauskas, Coo- 
ke Rd., Prospect Conn. RFD 
2. Waterbury 12, Conn.

GERIAUSIA 
DOVANA 

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą 
VYT. AUGUSTINO

Lietuvos vaizdui 
albumas

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 WiHoaghby Av 
Brooktyn 2b N- Y.
Kaina $6,00.

Broniaus Kaminsko, sūnaus 
Petro, gimusio 1885 m., iš Jo
navos išvykusio 1944. Teirau
jasi Irena Kaminskaitė iš Lie- 
tuvos.

KUN. A. KLIMO SUKAKTIS
Kun. Atoyzo Klimo 25 metų čiūnas, Fr. Šimonis, A. Micevi- 

Svečiai sudainavo “II-

navo Karolina Cheledinaitė. 
Žiūrovų buvo nedaug.

Senų scenos vilkų pasirody
mas tautinės sąjungos sky
riaus suruoštame koncerte ge
gužio 18 sutraukė gana didelį 
žiūrovų skaičių. Vince Jonuš- 
kaitė - Leskaitienė, Juozas 
Strolia, Charles Daubaras. 
Marco Famese ir ypač Vitalis 
Žukauskas paliko klausytojams 
Įspūdžių, kurių jie greit neuž
mirš. K. C.

Aldonos Trepčiauskienės, 
dukters Stasio, ieško Vytau
tas Jurevičius iš Lietuvos.

Onos Gurevičiūtės ieško Jo- 
džiūtė — solo. Ramutė šalčiu- nas Kvietinskas iš Kalvarijos 
naitė — piano, Brigita Pum- rajono. Kušliskių km., ir Mari- 
puolytė — smuikas. Ona Mati- joną Verbylienė iš Kalvarijos 
jošaitytė — solo, Brigita Bane
vičiūtė — piano, Zinaida Ciko- 
taitė, Violeta Bendžiūtė ir Ona 
Matijošaitytė — duetas ir trio. • 
Nors daugumai iš jų tai buvo 
pirmas išėjimas į sceną, visi 
jie scenoje jautėsi drąsiai ir 
tvirtai. Daugiausiai publikos 
simpatijų susilaukė smuikinin
kė B. PumpuoLytė. Daininin
kams ir smuikininkei akompo-

ponctaiciios. ir praneUmai turi 
redakciją pasiekti ne vėliau 
pirmadienio, gegužės 27.

e Kennebunkport, Me., 
pranciškonų vienuolynas mini 
10 metų sukaktį, kuri bus at
žymėta liepos 14 rengiama 
Lietuvių diena — pikniku. Bus 
iškilmingos mišios, pietūs ir 
meninė programa. Dainuos so
listas Vaclovas Verikaitis ir jo 
kvartetas, .Berniuku stovykla 
šoks tautinius šokius, kuriuos 
išmokino Ona Ivaškienė.

ė Hartforde, Conn., birželio
2, sekmadienį, 
švč. Trejybės 
mišios už a. a. 
Mišias užprašė 
skritis. Kan. F. Kemėšis buvo 
Liet. Darbininkų Sąjungos 
steigėjas.

o Petras L. Ptvaronas, su
laukęs 76 metų, mirė gegužės 
16 Pittsburghe, Pa., kur pas
kutiniu laiku gyveno ir turėjo 
kepyklą. Jis prisidėjo prie lie
tuvių kambario Įrengimo Pitts- 
burgho universitete, aktyviai 

“ rei^rėsi lietuviškoje veikloje: '
o Kun. Vyt. Memenąs bir

želio 17 šv. Petro bazilikoje 
prie šv. Pijaus X karsto atna
šaus šv. mišias už ateitininkus 
likusius tėvynėje, išblaškytus 
po visą pasaulį ir žuvusius dėl 
tėvynės.

o Sydnejuje- Camperdowno 
savaitgalio mokykla pradėjo 
darbą. Joje mokytojauja A. 
Savickienė ir A. Bernotaitė, 
vėliau Įsijungs į darbą ir J. 
Kantonas. Mokyklai vadovauja 
jos globėjas kun. P. Butkus, 
padedant tėvų komitetui.

e Jaunimo kongrese, kuris 
Įvyks birželio 29 Chicagoje, 
pagrindiniais kalbėtojais pa
kviesti V. Vardys, A. Krikščiū
naitė ir V. Adamkavičius ir 
Kanados Liet. Stud. Sąjungos 
pirmininkas B. Vaškelis. Kon
gresą rengia Amerikos Liet. 
Studentų Sąjunga ir Liet. Ben
druomenės Chicagos apygar-

baL Nerandu išsihiaši-y 
nei darbe, nei maldoje, nei 
namie. Aš savo vyrą labai my
lėjau ir negaliu pamiršti Mes 
sugyvenom gražiai, todėl man -. 
dvigubai sunkiau, kad jistiip 
gi eitai mane užmiršo ir metėsi 
prie kitos. Išauklėjau dukrele 
pamilti ji, tėvelis — tai buvo 
mums šventenybė- todėl ir 
mūsų J. fdukrelės vardas) da
bar ilgisi jo, kartu su manim 
kenčia. Ji sako: “Tu, mamyte* 
nežinai, koks akmuo man šir
dį slegia, aš ir pamokose nenu
stoju apie ‘ jį galvoti”. Gaila 
man jos, o palengvinti nieko 
negaliu, nes jis tapęs žiaurus 
despotas. Jau vien iš jo pasi
keitimo galima spręsti, kad jį 
valdo žiauri egoistė... 0 žiau
rus likime! Tėvas dukterį pa
liko karo audroms auginti, o 
pats nuėjo paskui kelyje su
tiktą meilužę...”

“Jis kai ką mergaitei šie-

tą filmą bei patekti Į šiais me
tais sukamą.

Birželio 24 pirmoji sesija 
Lord Baltimore- viešbuty; Šią 

ta patogiai pasiekiama. ~ & sesiją,- pagėrus savo atsilanky- 
Pennsylvanijos stoties gajima 
privažiuoti Nr. 3 autobusu, iš- sandro. Birželio 25 d.

įlipant W. Baltimore ir Liberty
■ gatvių kampe.

Posėdžiai vyks vėsinamoje Pat-S seimas. 
Caswell salėj. Banketas bus 
birželio 25 Main Hali, bilietai 
po $5.00 gaunami pas rengimo 
k-to pirm. adv. T. Grajauską, 
vicepirm. J. Kašinską, Grego- 
rienę* J. Budelį ir M. Paškaus- 

11 ką. Banketo metu gros orkes- 
gia . me ų . tras šokių gru- ąžuolas.

Jubiliejų ruošė Federacijos pė, dalyvaus'gubernatorius Mc Pusryčiais bei užkandžiais 
.1-1- ,___ delegatai rūpinasi patys. Slo-

asistavo kunigas Jonas Klimas j Valuikonis. Prie stalų patar- mutis, kun. dr. A. Juška ir kt. tyse atvykstančius pasitinka J.
Seimas prasidės birželio 23 Budelis, M. Paškauskas ir ki

ti. 10 vai. mišiomis šv. Alfon- ti. Įsidėmėtini komiteto narių 
so bažnyčioj. Mišias aukos telefonai. Adv. T. Grajauskas 
LRKSA dvasios vadas kun. J.1 
Baltusevičius. Po pamaldų no
rintieji galės dalyvauti lietu
vių radijo valandėlės piknike, 
pamatyti praeitų metų susuk-

KATALIKŲ SUSIVIENIJIMO SEIMAS BALTIMOREJE

gyvenimą vienišas, kaip šuo, 
kaip niekam nereikalingas, 
niekieno nesuprantamas ir ne- 
atjaučiamas. 0 dar juk norė
tųsi gyventi, būti šeimoje. Ką 
tu sakytum, jei po metų eilės, 
nesulaukęs jokių žinių, pasi
taikius progai, su kita sukur
čiau šeimą Juk žmona daugiau 
negu mirus ...”

Aš supratau jo jausmus- jo 
laukimą ir neviltį, bet žinojau, 
kad jam negaliu duoti tinka
mo atsakymo. Aš jį guodžiau, 
nors jis už mane buvo vyres
nis. Jis rengėsi išvykti į Ame
riką Aš jam sakiau:

“Lauk dar, gal nukris gele
žinė uždanga, gal subyrės rau
donasis pragaras, gal pasigirs 
iš ten ir tavo žmonos balsas. 
Kas iš to, jei *r sukursi naują 
šeimą. Tave persekios 
tavo žmonos kančios 
pragare, bet ir mintis, 
sulaužei tai kankinei 
priesaiką, būdamas laisvėje, o 
jai esant vergijoje... Kūrei 
šeimą prie Kristaus altoriaus _
ir gerai žinai- kad antroji san- Vyru choras, solistas Jurgis 
tuoka pirmosios nepanaikins. 
Kas bus, jei susitiks tavo aki
vaizdoje dvi žmonos — kanki
nė ir laisvūnė, ir dveji vaikai. 
Kas bus, kai tavo garbe pasiti
kėjusiai žmonai nebūš vietos 
tavo širdyje, o tavo vaikams 
nebus vietos tavo bute”...

Ilgokai keitemės mintimis. 
AŠ jam patariau, pasikalbėti 
su stovyklos kapelionu.

Lisauskas ir mišrus choras. 
Chore dainavo: St. Raznaus- 
kaitė, M. Pilipienė, P. Good- 
win, M. Thomas, L. Svenčio- 
nienė, EI. Vasyliūnienė. R. Va- 
syliūnaitė, M. Sengailaitė, O. 
Songailaitė, J. Andriukaitė, B. 
Jaskel, Jurgis Lisauskas, J. 
Blaževičius, J. Žemis, S. Sapka, 
J. Lalyš, A. Lešinskas, Ed. 
Billa, J. Stakeliūnas, J. Strei-

LRKSA seimas šaukiams bir
želio 23—27 d.d. Lord Balti- 
more viešbuty, 20-30 W. Balti- 
more St., Baltimore, Md. Vie-

Pavasariui įpusėjus, ištuštė
ja salės, mokyklų klasės ir vis 
daužau pasklindame parkuo
se- laukuose. Lituanistinė mo
kykla darbą baigė, šeštadieni
nė mokykla mokslo metus bai
gia birželio 1 d. Moksleiviai ir 
studentai ‘demonstruoja’ mei
lę ir prisirišimą knygai dau
giau, nei kitu metų laiku. Eg
zaminai. Pati vasara, ypač did
miesčio centre gyvenantiems, 
tikimasi, bus vėsesnė. Nauji 
keliai ir tiltai atstumą tarp 
Atlanto ir Philadelphijos, ma
tuojant valandomis, labai su
mažins.

Pirmoji ateitininkų iškyla į 
užmiesčio gamtą įvyks gegužio 
25 d. Bus vykstama pas sese
ris kazimierietes į Juozapo Ma
rijos vilą prie Newtown, Pa. 
(Vilią Joseph Mary). Iškilauto- baigtas viešųjų pobūvių sezo- 
jai dalyvaus gegužinėse pamal- nas salėse. Gegužio U įvyko 
dose, o taip pat pamatys nau- Balfo ruoštas koncertas- kurio

VASAROS STOVYKLA BERNIOKAMS PRIE ATLANTO



savo nu-

Literatūros
PATERSON, N. J.

NEWARK, Ft J.

BALTIMORES ŽINIOS

MICHIGAN FARM SURIS

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:H. W. FEMALE

MBMIMMflS

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuilarinot Mfchigan Farm Sftif, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

Jei ieškai savo gimiaių ar 
draugų, nedeMninaa įstok 
(metfab HNkeaSa tik $1^9) į 

The Bumu ot BOmhtg

KAUFORNUOJE, OroviDe, kates skardBui užvertas kels, 500 
pėdu duobėn nuriedėjo S traukinio vagonai; sužeisti 4 geležinke
liečiai.

tuo cigaro jį pavaišino “San
daros” redaktorius lt Vaidyla.

Dr. J. Bajerčius Chicagoje 
yra tas žmogus, kuris su kiek
vienu randa kalba, moka pa
laikyti bičiuliškus santykius 
su tais žmonėmis, kuriems Lie
tuvių Bendruomenės idėjos to
limos ir nesuprantamos ir, ga
lop, kuris sunkiame ii* sudėtin-

praeju- 
priimtų 
kongre- 
šventė 

nebuvo

PRITYRUSIOS SIUVAMŲJŲ 
MAŠINŲ VALDYTOJOS, 

siuu auKSiOS klasės vyrų kel
nes. Aukštas atlyginimas. Pa
stovus darbas. Kreiptis asme
niškai. Mielai kviečiami DP 

MARKIM & CO.
1229 W. VAN BURĖM

Tokis literatūros

“Širdis 
rašytoja 
savo į-

80 METV suknkties proga, 
kai Amerikoje buvo padĮrbtin- 
tas pirmas dviratis. Fatrieia 
Johnson, New Yorko “dvirofiu 
karalienė”, apvažiavo Centrini 
Farka. Įrodydama, kad jame 
yra 54 mylios taku.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šte sūrio gamintojai FOVNTA1N, MICH.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų Šeimos, Fountain, Mlch.

biliejus. Sukakčiai atžymėti 
gegužės 26, sekmadienį, ruo
šiamas linksmas koncertas, ku
rio programą sudarys dainos, 
muzika k tautiniai šokiai. Da
lyvauja Manchesterio lietuvių 
moterų choras, diriguojant Pr. 
Pekienui* solistė Mrs. Lillian 
Sidney - Bastytė, sopranas, ne
seniai Mr. Sidney suorganizuo
tas stygų orkestras ir tautinių 
šokių pašoks vietiniai mūsų 
skautai ir skautės. Kalbas pa
sakys kleb. kun. A. E. Gradec- 
kas ir kun. J. Rikteraitis. Lau
kiama daug sąjungiečių ir sve
čių iš artimųjų kolonijų.' - ~

Vakaro pradžia 4 vai. popiet 
šv. Kazimiero svetainėj, 339 
Greene St., New Haven, Conn. 
Įžanga $1.00 asmeniui. M.

Programa, palyginti, 
labai trumpa. Jos dalyviams 
įteikta gėlių.Šokių metu išpla
tinta apie 30 egz. K. Grigaity- 
tės eilėraščių rinkinio 
Pergamente”, kurion 
mielai padarė visiems 
rašus.

New Hąven, Conii.
■ sakomu kad 'Metu* 

.ĮdMbščžųs fhmrgaitės. čia 
jos .stojo i darbą dar 1917 m. 
kovo 27 d., susispiesdamos į 
būrelį k įkurdamos Moterų 
Sąjungos 33-ją kuopą. Tuo me
tu merginos ir moterys supra
to katalikiškos organizacijos 
Svarbą. Paskatintos tuometinio 
klebono kun. V. P. Karkausko 
ir M. Jokubaitės, gyvai veikė 
organizacijoj tautos ir Bažny
čios naudai. Tenka pasidžiau
gti, kad antrosios imigracijos 
lietuvės taip pat darniai įsi
jungė į šios kuopos eiles.

Tvaikas greit teka. Rodos, tik 
vakar kuopa susikūrė, o jau

Kunigy šventinimai
Retos ir įspūdingos kunigą 

šventinimo apeigos bus atlie
kamos gegužes 25 Baltimores 
katedroj. Bus šventinama 14 
kunigų. Tikintieji raginami ne 
tik nueiti pasižiūrėti jaudinan
čių apeigų, bet ir pasimelsti, 
kad atsirastų daugiau pasauki
mų, nes Baitimores arkivysku
pijoj kunigų tikrai trokšta.

viai ir jų tėvai. Tėvų komito 
tas kviečia visus lietuvius atsi-

ką ir solistei Mrs.. L Sidney. 
Po koncerto sekė tokiai.
Lietuviškas radijo pusvalandi*

Grupės žmonių pastangomis 
jau kuris laikas veikia lietuviš
kas radijo pusvalandis, trans
liuojamas per WP0P stotį 
1410 kilociklų skalėj sekma
dieniais 12:00 vidurdienį. Pro
gramos vedėju yra VI. Plečkai
tis iŠ New Britaino. Teko nu
girsti, kad daugelis lietuvių 
apie šį pusvalandį dar nieko 
nežino. Neužmirškite sekma
dieniais užsukti savo radijus 
lietuviškai programai. Dėl in
formacijų kreipkitės į vedėją 
arba į Algirdą Pilvelį- 122 
Fairfield Avė., Hartford, Conn. 

teL: JA 2-7510.

LB, tuos didelius amfiteatro rū- 
_ E5se&h0weris 

veiktais darbaus ir naujais, dk buvo nominuotas prezidentiniu 
deliais užsimojimais. kandidatu, kur praėjusiais me-

Ptią tų Ū B- Chicagos apy- tais demokratų prezidentinis 
gardūs nuveiktųjų.- darbų pri- 
klauso tai, kad ji suorganizavo 
šią pavyzdingą apygardą, pe
reitais metais Chicagoje sušau
kė kultūros kongresą ir pakėlė 
visą jo organizacinę naštą, 
nuoširdžiai pąrėmė Dainų 
šventę, ir visą eilę kitų dar

be randa malonumą ir dvasinį _ .-- 
pasitenkinimą

Dr. J. Bajerčiaus vadovauja
ma L. B. Chicagos apygarda 
turi 21 skyrių su 3000 narių 
Beje, ne skaičiuose yra orga
nizacijos galia. Ji glūdi užsi
mojimuose ir darbuose. L. B. 
Chicagos apygarda be kai ku-

Motinos 
Paskaitą 

skaitė V. Brazaitienė iŠ Brook- 
lyno. Moksleiviai suvaidino 
“Gėlių kalbą”, kurią, paruošė 
Elena Augulienė. Dainoms ir 
šokiams vaidinin.o r. etų akom- 
ponavo Jg.uis A gi -is. Minėji
mą pravedė Algis Šaulys. Buvo 
surinkta vargstančioms moti
noms aukų 35.50 dol. K. V. D.

Susituokė
DSlores Bagdonaitė su John 

Russell susituokė šv. Alfonso 
bažnyčioj gegužės 19. Jų mo
terystę palaimino jaunosios 
pusbrolis kun. J. Antoszews- 
kis. Doiores aktyviai reiškėsi 
parapiniam gyvenime- ypač 
mergaičių sodancijoj. Taip pat 
veiklūs yra ir jaunosios tėvai 
— Stasys ir Kotryna Bagdonai. 
Puota įvyko Plumbers Hail,

kandidatas Stevenson sumušė 
New, Yorko gubernatorių Har- 
rimaną, užpildys.

Beje, šiandien kiek keistai 
skamba tautinių šokių šventės 
propogavimas. Vis iš anksto 

f norima (pabrėžti, kad tautinių 
šokių šventė bus didingesnė 
už praėjusią Dainų šventę, 
kad rengėjai nekartos Dainų 
šventės klaidų ir t.L Rodos, 
tarp tų dviejų švenčių, stovin
čių ištisų metų nuotoly* būtų 
kokia konkurencija ir, rodos, 
tautinių šokių šventės rūmai 
būtų statomi ant praėjusios 
Dainų šventės lavono...

Didelį ir labai reikšmingą 
darbą lietuvybės ateičiai atlie
ka L. B. Chicagos apygarda, 
organizuodama Chicagoje jau
nimo tautinius ansamblius. To
kie ansambliai jau * suorgani- 
zuoti visose Chicagos lietuvių 
kolonijose ir, jei jų veikla atei
tyje gyvai sužydės, bendruo
menė bus atlikusi didelį darbą 
lietuvybės išlaikymo baruose.

L. B. Chicagos apygardai 
jau kelinti metai vadovauja 
judrusis pirmininkas dr. J. 
Bajerčius, T. Blinstrubas, J. 
Jasaitis, St. Daunys, kun. J. 
Borevičius ir Vyt. Badžius.

Kol tie žmonės stovės L. B. 
Chicagos apygardos priekyje, 
valia tikėti, dar daug didžių 
darbų bus nuveikta lietuviškos 
kultūros . dirvonuose, nes jie 
yra iniciatyvos- energijos ir 
veiklos žmonės.

Kun. A. Dranginis, 
katalikų labda- 

Dieną. ros vajui vadovavęs šv. Alfon
so parapijoj, kuns pasibaigė 
gegužės 19, visiem nuoširdžiai 
aeKoja, kurie atsiliepė į laišką 
ir savo aukas pristatė kleboni
jos raštinėm

Vainikę Diana
Amerikos Legionieriai įspū- Baltimores 

dingai mini Vainikų 
Lietuvių 154 postas nuo 1942 
m. turi išsidirbęs savas tradi
cijas bei apeigas, kuriomis pa 
gerbiami už Amerikos ir Lie
tuvos laisvę žuvę kariai. Nuo 
1950 m. Vainikų Dieną lietu
viai legionieriai Hoiy Redee- 
mer kapinėse turėdavo šv. mi
šias pnę specialiai tai dienai 
seserų kazimieriečių paruošto 
altoriaus. Mišias giedodavo 
mokyklos vaikučiai, po kurių 
būdavo padedami vainikai ant 
paruošto karsto, pasakomos 
kalbos ir sukalbamos maldos, 
šio. gražaus papročio įvedimu 
itin rūpinosi senieji veteranai: 
K. Ozela, T. Marcinkevičius, 
R. Penkūnas, J. Bush, V. Vel
tis, dr. A. Zelvis* J. Mazz, J. 
Stefura ir A. Dranginis.

Šiemet, šventei sutampant 
su šeštinėm, mišios nuspręsta 
turėti Šv. Alfonso bažnyčioj 9 
vai., kurias atnašaus posto ka
pelionas kun. A Dranginis už 
Amerikos ir Lietuvos žuvusius 
karius. JAV ir Lietuvos vėlia
vos, kartu su kitų organizaci
jų, bus pastatytos garbės vie- kurios metu jauniesiem paim
toj. Visi lietuviai kviečiai keta skaidraus gyvenimo, 
dalyvauti. Jonas Obelinis

nninkų sunkias pastangas ir 
pasiaukojimą mokant jaunimą 
ir taip dirbant lietuvybės išlai
kymo bare.

vakaras 
čia buvo pirmą kartą. Oras 
buvo vėsokas, taigi labai pa
lankus susirinkti publikai Ta
čiau patersoniškiai šiam vaka
rui iškirto išdaigą: jie liko ne 
tik vėsūs, bet šalti, kaip ledas. 
Net nė vienos klubietės vyras 
nepasirodė. Juos pasekė ir vy
riškasis jaunimas. Užtat priau
gančios mergaitės dalyvavo be
veik šimtu procentų, šokiai 
išėjo labai moteriški, atsieit* 
beveik be vyrų ir berniukų.

šis vakaras buvo rengtas la
bai kilniam tikslui: sušelpti 
vieną nelaimingą Sibiro moti
ną, tačiau ištisos šeimos pasi
liko namie. Kodėl taip atsiti
ko, nežinia. Panašiai buvo su 
Motinos diena, kur buvo puiki 
p. Brazaitienės paskaita ir 
tikrai gražus p. Augulienės pa
rengtas “Pakrūmės” vaidini
mas. Ji su vaikais, talkinant 
jos vyrui, dirbo ištisus mėtfe-

šeštadieninės ir Lituanisti
nės mokyklų mokslo metų už
baigimas Detroite atliekamas 
gegužės 26. Moksleiviams pa
maldos bus 11 vai. šv. Antano 
bažnyčioj, po kurių masonų 
salėj, Hubbard ir Bagley gat
vių kampas, bus moksleivių ir 
lietuvių visuomenės užkan- 
džiai. Toliau seks oficialioji da
lis: pažymėjimų įteikimas, me
ninė programa, žaidimai ir kt.

“Tautinė kultūra ir. lietuvy
bės išlaikymas” — buvo pe
reitais metais Chicagoje įvy
kusio Kultūros kongreso šū
kis. Kad praėjusio Kultūros 
kongreso šūkiai ir rezoliucijos 
nenuskęstų prabėgančių dienų 
gelmėse, reikia imtis konkre
čių darbų tam įgyvendinti.

Ir štai, anot dr. J. Bajer
čiaus, birželio mėn. paskutinė
mis dienomis Chicagoje orga
nizuojama plati meno paroda, 
kurioje pakviesta dalyvauti 
virš 100 Sėtuvių dailininkų, 
jaunimo kongresas ir JAV bei 
Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventė yra išdava 
šio kultūros kongreso 
rezoUucijų. Jaunimo 
sas ir tautinių tokių 
bus tokios, kokių dar 
Sėtuvių išeivijos istorijoje.

štai kodėl turime sveikinti 
L B. Chicagos apygardos val
dybą, kad ji ryžosi suburti lie
tuviškąjį jaunimą gražiam soli
darumo- vienybės bei lietuviš
kumo paradui, kad ji sugalvo
jo suorganizuoti tokią gausia 
ir plačią Sėtuvių tautinių šo
kių demonstraciją — vieną iš 
efektingiausių ir spalvingiau
sių mūsų tautinės kultūros ap
raiškų.

Mes, chicagiečiai, esame tik- dangėje. Vladas Ramojus

apskričio suvažiavimas įvykta 
gegužės 26, sekmadienį, šv. 
Jurgio salėj, 180 New York

Hartford, Conn.
Vyrę choro koncertas

Hartfordo vyrų choras, vad. 
muz. Jurgio Petkaičio- gegužės 
11 lietuvių mokykloj suruošė 
pasisekusį koncertą. Vieni vy
rai padainavo 15 dainų, miš
rus choras — 7 ir solo keletą 
Mrs. Lillian Sidney - Bastytė.

Šeštadieninės — Lituanistinės garis, A Vaškelis, K. Gricius, 
mokyklos mokslo metę Mokyklinius parengimus, vai-

užbaiga dinimėlius prižiūrėdavo akt
Justas Pusdešris. šią mokyklą 
lankė 48 mokiniai.

Be minėtų mokytojų, abie
jose mokyklose ilgiau ar trum
piau dar mokytojavo šie moky
tojai: Albertas Misiūnas, Jo
nas Švoba, Jūratė Pečiūrienė, 
Antanas Januškevičius, Ange
lė Ruseckienė, p. Rastenienė 
ir vienuolės prandškietės Teo
fanija ir Juozefina.

Tėvu komitetas visiems mo- 
Tikimasi, kad lietuviškoji vi- kytojams .ir lutiems- kurie yra 

Tokie vėjai ir įvykiai tvel- su0™6“6 gausiai taip pat atsi- betkuo prisidėję, reiškia nuo- 
kiasi Chicagos lietuviškoje pa- lankys’ lankosi. į kitus širdžią padėką VL Mg- 

kultūringus parengimus. Būtų 
nejauku, jei tebūtų mokslei-

Ave., Newark, N. J. Posėdžiai 
šeštadieninę mokyklą 1956- 2 vaL popiet 6 vai. vieša va- 

57 mokslo metais lankė 63 mo- karienė, į* kurią visi kviečiami, 
kiniai, dėstė šie mokytojai: Vakarienė delegatėm nemoka- 
Kazys Gricius, Aldona Duiai- mai- kitiem — $3.00. Bus me
time, Pranas Zarank.1- Kristi- ninė programa, vad. muz. Ma
na Daugvydienė, ku : K. Si- rijonos čižauskienės. Suvažia- 
manavičius, varg. Albertas Ma- vimu rūpinasi vietinė 68-ji 
tcika; LKuanistinėj — L Bul- kuopa.

Literatūros—dainos vakaras
Lietuvių Moterų Atstovybės 

vietos klubas gegužės 19 Pilie
čių Klubo salėje surengė lite
ratūros, dainos ir tokių vaka
rą. JĮ pradėjo klubo pirm. Iza
belė Keraitienė- kurios prašo
mi dalyviai, atsistoję pagerbė 
a. a; Nepapr. Pasiuntinį ir Įga
liotą Ministerį Povilą Zadeikį. 
Programai vadovavo Lina Pau
tienė. Dalyvavo rašytojos Kot
ryna Grigaitytė - Graudienė ir 
Nelė Mazalaitė - Gabienė bei 
solistė Lina Laurinavičiūtė. 
Pirmoji paskaitė penkis savo 

Dainos klausytojams taip pati- eilėraščius, antroji — labai į- 
ko, kad kai kurias turėjo pa- spbdingą novelę — “Apžadas”, 

atsilyginant o solistė gana laisvai ir jaut- ir kt. Ar taip 
mes atsimokame tiems rašyto
jams, solistams bei paskaiti
ninkams už jų pasiaukojimą?

O klubietės taip pat smarkiai 
mio...” Jai akomponavo vietos padirbėjo: bufetas buvo labai 

turtingas, tačiau negi jo val- 
buvo išvežiosi i namus.

Svečių buvo ir iš toliau: p. 
Diliai , iš Newarko, kiti net iš 
Brooklyno ir kitur.

Dar vienas egzaminas
Gegužės 26, sekmadienį, 

Lindbergh parke, Sicomac Rd. 
N. Haledon, N. J.* Patersono 
Liet. Bendruomenė rengia vi
sų lietuvių pikniką. Tai bus 
pirmas vietos ir plačiųjų apy
linkių lietuvių susitikimas gra
žiame ore. Visi kviečiami da
lyvauti: pasilinksminti, pasi
vaišinti ir paremti kilnius ben
druomenės — lietuvybės išlai
kymo tikslus. Autobusas 2 vai. 
nuo šv. Kazimiero bažnyčios 
nuveš į pikniką nemokamai. 
Rengėjai kruopščiai ruošiasi ir 
laukia jūsų visų. Jurg. Ežer.

Patersono moksleiviai ateiti
ninkai 'gegužės 12 parapijos 
svetainėje suruošė 
dienos minėjimą.

sius, pati pasiuvo sukneles ir 
kostiumus, o publika buvo tik 
vaikų tėvai ir kelios kitos mo
terys. Bendruomenės susirinki
mas buvo skystokas taip pat: 
pasirinkta geriau švęsti gimi
mo dienas. Pasakyt, mieli tė
vai, ko jūs verkšlėnat dėl vai
kų lietuviškumo, jei jūs patys 
jau nerandat kelio į abi lietu
viškas sales. Pasakykit, ar pa
skaitininkams* rašytojams ir 
solistams, lengviau pasiruošti 
ir atvykti iš New Yorko ir to
liau, negu jums pasijudinti iš 
jūsų tegul ir labai jaukių na
mų, esančių tame pat Paterso- 
ne, ar jo kaimynystėje Little 
Fails, Cliftonkartoti, publikai 

gausiais plojimais. Žmonių bu- riai padainavo 3 St. Šimkaus 
vo daug ne tik vietinių, bet komponuotas dainas (Kur ba- 
net iš tolimesnių miestų, kaip kūžė, Plaukia sau laivelis ir 
antai, Amsterdamo, Worceste- Oi, kas sodai) ir Puccini “O 
rio, Bostmo.

Koncerto pasisekimo kalti- muz. A. Presternik. 
ninku reikia laikyti talentingą 
muziką Jurgį Petkaitį, kuris 
nesigaili laiko chorą lavinti. 
Choro organizavime nuopel
ningas yra taip pat Jonas Ko- 
dis - Kudzinskas bei patys cho
ristai, uoliai lanką repeticijas. 
Rengėjai nuoširdžiai dėkingi 
Manchesterio moterim už tai-
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REAL ĖST ATE

H. W. MALĖ

PARDAVĖJAI Jeanne Jacųues- Owner Mgt.

WHY DRESS
OLD FASHIONED?

Menders

coat in 7 days.

H. W. MALEFEMALE

TAUTVAIŠA

GLenmore 2 6916

SUMMER RENTALS

GREENVILLE, N. Y.

DISPLAY

ataven, engagemenu. Commun- 
ton bnekfasu ate. Aecumodattag 
30 to 450 persona. Spėriai rate to

Applydaily
270 W. 19th St„ N. Y. C.

1. 2f3 d5 2. g3 2f6 3. Rg2 
c5 4. 0-0 2c6 5. d3 e6 6. 2bd2 
Re7 (gauname indišką partiją 
baltųjų pusėje, dabar mėgsta
mą vadinti pagal dr. Euwe — 
New Yorko varijantas) 7. e4

TWIN WILL0WS 
BEACH LAKE. PA.

giomis.
Gegužės 24 įvyks paskuti

niojo rato rungtynės. Pirmoji 
loš su London Terrace, antro
ji su Marshall Amateurs.

Namas su baldais ir kitais rei
kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti: 

INdependence 3-6709.

BAY RIDGE, BROOKLYN 
2 family brick; oil heat; walk 
to Catholic church, schools 
and shopping area. Mušt be 

seen. Phone anytime: 
GE 5-6657

and Baking 
Free Parking—Near churches 

PR 5-6644

$12,500 7
Šummer rentals avaSable.

ENY. BROOKLYN 
lodemus 4 kamb. butas, apatiniam 
aukšte. 2 Seimų name.. Arti sustfe. 
kimo Unijos, krautuvės. lenkų baž
nyčia ir mokykla. Reikalingos re- 

komendarijoa. Mėnesiui 100 dol. pa
gal sutarti. Telef.: TR 7-0612.

CHESTEB HOUSE
Ajop the Poeono Mts. 

TOBYHANNA, PA.
TeL MT Poeono 4385 ar 4951 

Scenic location, high elevation, 
modern roopis. _,Węękįr jątę 

$38—42 each' inčK£dingr3?we41- 
planned meals per day. Movies 

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

walking distance. Booklet.

Ėst. 1925 
FULLY AIR CONDiTIONED 

Complrie Catering, exdurive buL

e4 krinta!
h4 2d3!!

ir latvis 
TautvaiŠos 

buvo su 
Čia patei

kiame savo skaitytojams Taut
vaiŠos partiją su latviu Tums. 
(Komentarai TautvaiŠos) Tums 
lošė baltais.

P. Tautvaiša, triskart laimė
jęs Chicagos miesto pirmeny
bes, šiemet baigė trečiuoju 
(iš 52 dalyvių), surinkęs 6 tš. 
Ketvirtuoju su tiek pat taškų 
atsistojo Kazys Jakštas (laimė
tojai Alb. Sandrui 
Tums po 7 tš.) 
lemtini susitikimai 
Tums ir Sandrinu.

BAILEY’S RESTAURANT
Famous for Seampi—Lobster 

and Steaks. Reasonable priees, 
Gradous and considerate

Service. Specials consideration 
given to church groups.

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

RO 6-1260
“Good food allways 

is our only concem”

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

Eunice Billard Prop.

Montrealio “Tauro’' šachma
tu komanda (J. Viliušis, V. Ži
linskas, J. Šiaučiulis, A. Mylė 
ir J. Malaiška) laimėjo pirmą 
vietą 1957 m. Montrealio “B” 
lygos pirmenybėse ir bus pa
kelta kitoms pirmenybėms į

WADiNG RIVER SHORES.
Bungalow for sale. with beach 

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

WA 94201; RE 9-5569 (home)

21. b5 2d4 
Vh4 Rb7 24. 
ėjimas, kad

TUMS 
(padėtis po 28. 2e3)

ieško formanų, suprantančių 
gabalinio darbo (piece work) 
produkciją vyrų kostiumų ir 

- paltų, dirbti atnaujintoj 
Brooklyno dirbtuvėje. 

Darbas nuolatinis.
{vairūs priedai 

Rašyk ar telefonuok:

liausios- prašomos siųsti staty 
bos fondo adresu (Skelb.)

Kf5 46. 2:b6 2d6

Sjunday Globė, 
minėdamas be
rašo: “Chess- 
vote of thanks

25-YEAR. MORTGAGES 
20% DOWN

Near public and parochlal schools, 
shopping center and exceHent trans- 
portation.

LINCOLN KOMES
N. Magnolia St.. Off Washii»gton 

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

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinder tcamack Road, 
North on Kinderkamack Rd., which 
becomes N. Pearl St., Peari River, 
to dead end. Turn ieft to ICagnoHa 
SL and right to Model Home.

Another Project <rf •• 
Lincoln Home Const. Cd. '

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

ALMA KASMOCTOTfi, 
HUnter 2-9595

Būsit patenkinti, kad kreipėtės

Double breasted suits 
Made Into modem 

2 button or 3 button. 
Single breasted suits 
No Fitting Necessary

PRICE $10.00
Mail your coat with $5.00 

deposit. We will return your

RobertHall 
Clothes

MARSHBANK HOTEL
118 SO. TENNESSEE AVĖ. 

ATLANTIC CITY, N. J.
% block to SL Nicholas Church. 
Rooms, Family Rooms. Reasonable 
Priees, Open Ali Year.

Atlantic City 5-0093.
ROSE Mc GUIGAN

MORTON HOUSE
GREENVILLE, N. Y. k 

Phone Greenville 54648 
Modem bedrooms, Sports, 
Bestjnę^s^Gorg^is vieyr, 

Near catholic church, 
Walk to Village

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

Ar jūs finote, tad
THE STEAMBOAT INN 

8981 Steanbeaš BdL

81-81 Lineata Are.
Newarit, N. L 

For retlred ladies 
Room and Board

Your food and comfort our 
flrst conslderatton.

Reasonable rate*. Owned and 
operated by

Agnės McTtgne and Maureen 
Ahemc. HU 3-9301—MI 3550

ROBERT HALL MFG. CO.
84 Broadway - Brooklyn, N. Y. 

STagg 2-8808

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

Open n<*w. Honeymoon. Weekends 
rm. 3 meals. $7 day; $38- 41 wk;

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

Thruway exit 21. Booklet.
Hollis 8.1029

EARN — $125 WEEK 
Representing Catholic magazine 
ant othei publications. Agė no 

.barrier. Work only in New York 
City and suburbau areas.

Universal Readers Service 
1 Union Sųuare W. <14th SL) 

N. Y. City

YOUft AD 
CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

LAKE MOHAWK, L. L
Charming 3 bedrooms year 

round home; near beach; liv- 
ing room vath fireplace raised 

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

PENE TREE COTTAGE 
Greenley, Penna.

Ideal place for young and old. 
Ali year resort- Excellent meals, 

home style cooking, baking. Ali 
recreations: swimming, pool, sadd_ 

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

Catholic church.
Phone: MUrdock 5-2311

laidotuvių direktoriai
3M Mapic Arenu, Hartford, Crnia

Matomai patarnauja lietuviams naujai (ruoštose patalpose.

IR VĖL FUTBOLAS
Pabaigę pirmenybių rungty

nes, mūsų futbolininkai ir vėl 
stoja darb^. Ltotuviškosios 
žaidynės, įvykstančios? Labor 
Day savaitgaly, jau artėja, o 
mes lietuviškos ekipos dar ne
sudarėme. Tam tikslui LSK 
valdyba, parinkusi apie 20 
kandidatų, pavedė treneriui 
Brazauskui iki žaidynių dienos 
juos “prasijoti”. Numatyta ir 
eilė draugiškų rungtynių, bei 
savaitinės treniruotės, šį sek
madienį gegužės 26, New Far- 
mers Ovai 1:30 vai. p. p. nau
jai sudarytoji ekipa žaidžia su 
ukrainiečiais — su antrosios 
lygos viena iš stipresniųjų ko
mandų. Birželio 2, sekmadie
nį, mūsų futbolininkai keliau
ja į Angelos Grove, N. J., ku
ris yra V/z mylios nuo Far- 
chers Grove, N. J., prie 
Springfield Road. Tenai įvyks
tančio Elizabeth SC pikniko 
proga rengiamas futbolo tur
nyras, dalyvaujant stipriai ko- 
kurencijai. Mūsiškiams, aišku, 
toks turnyras tik bus naudin
gas. Birželio antroje pusėje 
reikės keliauti į Waterbury 
žaisti apygardinėse pirmeny
bėse. Numatytos dar kelios ki
tos draugiškos rungtynės.

Atletas

BOYS—YOUNG MEN AGES18-28 
(Need 3 to fili group) 

English speaking. Travel to Calif_, 
Florida and return. Can average 

375 mo. Transp. furn. Mušt be neat

3258 Third Avanua 
(at Boston Road) 

Between 163rd and 164th Sts.
Ne* York 56, N. Y. 
W WY 1-4350 

Open 8 A. M. - 8 P. M.

tininkas 
Vg5! 29. 
Ž:f2+ 31. Kg 2:dl 
c) 28... Vg5 29. Rf3 B:d2! 30. 
V:d2 2:e4 31. Vc2 Žh3! ir lai
mi.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:

Goodwin 
Master 
Tailors

Exceptional Buy. New 2 family 
homes. Ultra modern, full base- 
ment. Walk to Catholic Church.

TALARSKIFCNERAL BONE

MADISON HOTEL
306 7th Avė., Asbury Park, 

New Jersey
3 big porches overlooking 

Ocean. American and Eyropc 
an plan Family

Moderately priced. Famous 
for Our Home Cooking

GENERAL HOOSBTOORUB 
Sleep In—Nice home with 2 child- 
ren. Own room: ai! convenfences. 
Good salary. Mušt speak english. 
Reeent referentes. Wonderful op- 

portunlty for right person. 
CM “Collecr 

PO 7-4984

per person
L 8 coone. chteken or turkey 

dtnner
2. Weddtag- eake wlth omament
3. Tfeble 6 Wedding Bell Decor- 

«tkw
4. W«itenį. Gratujties & City 

Salei Tax
5. Us* of Private Bridal Room
6. Hat Checktng *
7. Manhattan Cocktall
8. BotHe Beer per peram
9. Bottfc BfooH Rpe per person
10. Mieropiitme. flpKm

Tht besutifut tad air cond- 
ttlened nprtąl rooln open for your 
irapection. AccenxA*tfons Irom 20 
to 300.

BOSELY HEIGHTS L. L
. —' ;' ’ (E. Park). -

Compact 2 story, 2 bedrm.-rcoL
Spacious setting fine trees, 

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

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

OPPOBTUNITY 
OOZY HOME,

Loon Lake, Chestertoum, N. Y. 5 
years old. Living room, two bed
rooms, kitehen, glassed 
porch, modern bath, all on one 
floor, above full cellar with garage 
on ground leve!. Insulated, hard- 
wood floors. Hot Air Furnace.elee- 
tricity, gas, hot water, phone. Ex- 
cellent water system .— 110 feet 
deep well. Automatic jet water 
pump in cellar. One aere iand, 
pine groove, on Highway 9.. 100 fL 
frontage, good for any business. 
Bargain price $7.000.00, cash down 
$3500. Owner transferred. Can be 
occupied June IsL -----

JACK M. PARĮ
EBsabethtown, N. Y. Phone 299

SVEOAVOS WORCESTERY
Pereitą savaitgalį Lietuvių 

Atletų Klubo krepšinio ir tin
klinio ekipos viešėjo Worces- 
tery, kur su vietos skautų 
vienetais turėjo draugiškas 
rungtynes, šeštadienio vakare 
Maironio parko aikštelėje susi- 
tjko- krepšininkai. LAK nuvy
kęs vos penkiese (Bačanskas 
D, Daukša, Kidžius, Remėza, 
SimonaviČius) nieko meisteriš- 
ko tikrai neparodė ir laimėjo 
vos vieno taško skirtumu 
50:49! Jaunieji skautukai pra- 
džioje gerokai buvo išgąsdinę 
brooHyniečins. bet vėliau tik 
patyrimo bei šalto kraujo trū
kumas neleido jiem pasiekti 
pergalės. Sekmadienį ten pat 
buvo žaidžiamos tinklinio run
gtynės: Atletai, turėdami be
veik pilną sąstatą, laimėjo 
lengvai 2:0 (15:6; 15:7).

LSK BAIGIA SEZONĄ
Baigdamas šių metų žiemos 

sezemą, Lietuvių Sporto Klu- 
b^^hilželMi L šeštad ienį, Be-- 
lecko svetainėje 1883 Madison 
St., rengia filmų vakarą su šo
kiais ir alučiu. Įėjimas tik 1 
doL Broliai Motuzai pasiryžę 
nustebinti mūsų mėgėjus, nes 
pademonstruos filmų iš mūsų 
futbolininkų gyvenimo. Turėsi
me progos pamatyti LSK pir
mąją ekipą, lankant jai New 
York State Cup didžiajame 
Randalls Island stadijone. Taip 
pat bus rodoma keletas mo
mentų iš pasaulinių futbolo 
pirmenybių. Tad svečiai turės 
progos pamatyti tikrąjį futbolo 
žaidimą

Harriette Lusto*, ReaĮtpr 
Sparte Theatre Centre, Rt. 15 

Sparta. N. J. Next MuRers
Delicatessen. Phone:

0-0 Bei Bb8 '9. a4 ¥c7 J1L mėjo dvi ir vienas . baigė ly- 
c3 b6 11. Žfl d:e! (grąsė 12. 
ed ir 13. Rf4) 12. d:e Ra6 13. 
Rf4 e5 14. Rg5 Bbd8 15. Ž3d3 
Vd7! (juodieji jau perėmė 
iniciatyvą bet į 15... Bd3 sektų
16. RJ6 R:f6 17. Že3 ir baltie
ji užgriebtų d5) 16. Vf3 Ve6
17. Bedi! Žd7! 18. R:e7 Ž:e7! 
(dabar Tums pajunta, kad jis 
strategiškai pęrloštas, nes po 
Že3 sektų Žf6 ir punktas d5 
būtų juodų kontrolėje) 19. b4 
c:b 20. c:b Žc6! 
22. Vh5 Žf6! 23. 
f4 (priverstinas 
susigrąžintų valdovę į lošimą)
24.. . e:f 25. g:f Že2+ 26. Khl 
Vg4! 27. Vf2 Ž:f4! 28. Že3 (čia 
Tautvaiša turėjo lošti 28... 
Vg5! bet pasirinko paprastesnį 
tęsinį 28... Ve2’,i po to sekė 
puolamų figūrų nukeitimas su 
lygiųjų galimumais baltiems.) 
Lošimas sekė taip: 28... Ve2? 
29. V:f4 B:d2 30. B:d2 V:d2 
31. Bgl V:b4 32. Žf5 R:e4 33. 
R:e4 V:e3-J- 34. V:e4 Ž:e4 35. 
B:g7+ Kh8 36. Bg2 Bc8 37. 
Ba2 Bc5 38. Žd4 Kg7 39. a5 
2c3 40. a:b! a:b 41. Ba7! *2:b5
42. 2e6-}- Kg6 (jei 42... Kf6 
tai 43. Ž:c5 2:a7'44. Žd7-j- ir 
lygios, hors ir be pėstininko)
43. Žf8-1- Kf6 44 Bb7 Bc6 45. 
Žd7-Į- (baltiems svarbiau da
bar sulikviduoti b pėstininką, 
negu h) 45.
47. Bb8 Bc2. Čia Tumso pagei
davimu partija buvo perduota 
teisėjų komisijai. Sprendimas 
— lygios! Tautvaiša turėjo 
pėstininką viršaus ir aktyviau 
pastatytas figūras ir prie prak
tiško lošimo turėjo gražių vil
čių laimėti.

Dabar pažiūrėkime kokios 
viltys buvo TautvaiŠos ranko
se, jei jis būtų sulošęs po 28. 
2e3, kaip atvaizduota diagra
moj, 28... Vg5! Štai varijantai:
28.. . Vg5! 29. 2f3 Vh5 ir pės- 

b) 28...

ON THE HUDSON 
TIVOLI MANOR

Vacation or Honeymoon. Histo- 
rical area. Delicious food (Italian- 
Amerlcan). Filtered swimming 
pool. Cocktall lounge, dancing. 
sports on premises. Church near
by. Rate $40—$55 wk. Phone TI- 
voli 2761. Write: Tivoll Manor 
Box 83, Tivoll. N. Y. (Brooklyn 
Telepbone NIghtingale 6-1460).

N«w Yorta toliau vyksta 
miesto tarpklubinės pirmeny
bės. Baltijos pirmoji komanda 
lengvai nugalėjo Highland 
Park YMCA santykiu 5-1, tuo 
pačiu pelnydama ketvirtą jį&^ 
galę iŠ tiek pat susitikimų. Po 
tašką laimėjo Rankis, žirais, 
Pamiljens, Ditrichs ir Tamužs.

Matau sėkmingas buvo an
trosios susitikimas sti Wpffu 
Jamaicos klubu. Kova baigtai 

Baltijos nenaudai. Čio
nai po tašką pelnė Staknys ir 
Pudmabs, o pasą

iki šM antroj

GIVE YOUR CAR A 
8PRING REFRE8HER COURSE
For Patn» of Santa Maria Paristo

StraiKht Svečiai
• S 0Wt« of TtoGrade OU
• Major Tune-Up Expert»
• CooŪ* System Surveyed
• Lubritortum Shakedcnrn
• Brak« System * Fnont End
• TOTAU----------------------- 919.9S

WESTM0NT MOTORS, INC.
TV 24109 

2*41 K. Tftmom Av*., Bronx, n. Y.

and willirtg to work. 
See R. N. Edwards

Century Hotel
111 W. 46th SL N. Y. C. 

between 10-3 and 5-7 
Don’t pl.one, please

Centrinio vienuolyno 
statybos vajus

Brooklyne ir Long Islande 
ųžsiimahfids'seilelių slaugymu' 
vienuolės, vadinamos Nursing 
Sisters of the Siek Poor, užsi- 
brėžusios pasistatydinti centri
nį vienuolyną Rockville Cent
re, kaštuosiantį $1,000,000. 
Vienuolyne bus apgyvendinta 
apie 100 seserų, dirbančių 
kongregacijos administracijoj 
bei dėl senatvės jau nebegalin
čių tarnauti prieglaudose.

Per 50 metų seserys savo 
prieglaudose slaugo vargšus 
be jokio atlyginimo ir- versda
mos! vien tik laisvomis gera
širdžių aukomis. Savo užsi
brėžtam piniginiam vajui jau 
pasiekta $237,000, bet to ne
pakanka, todėl viešais laiškais 
bei per spaudą kreipiamasi į 
visuomenę, prašant piniginės 
paramos. Aukos, kad ir kuk

DARBININKAB — vbp Betv- 
vię NEkrite. Jte dv tarta* per

Kazys Jakštas lošia už Chi
cagos Chess and Chess Clubą 
pirmoje lentoje. Nesenai lošda
mas prieš Rogers klubą sukir
to naująjį Chicagos meisterį 
All Sandriną. K. Jakštas taipo- 
bi lošė Chicagos universiteto 
komandoje Mid-West tarp — 
universitetinėse rungtynėse. 
Naujajam Amerikos šachmatų 
federacijos ratinge Kazys Jak
štas su 2185 tš. baigia kopti iš 
ekspertų klasės į meisterius 
(nuo 2200).

Lietuviu pereinamoji dovana 
Didžiojo Bostono šachmatų 
pirmenybėms, sulaukė gražaus 
įvertinimo. Massachusetts 
šachmatų vadovybė (MSCA) 
raštu padėkojo So. Bostono 
lietuvių piliečių draugijai už 
paskirtą dovaną, drauge pagir- 
dama So. Bostono lietuvių 
šachmatų klubo aktyvią veik
lą ir stiprią konkurenciją, su
darytą “to the ręst of the Ci
ty”. MSCA išleido specialų 
biuletenio numerį apie lietuvių 
dovaną su tokia užbaiga: “...It 
is a huge trophy which any 
chess player would proud to 
possess. Mr. Kazys Merkis of 
the Lithuanian Chess Club 
was instrumentai in his assoc- 
iations making this fine con- 
tribution to Greater Boston 
Chess”. Boston 
gegužės 19 d. 
tuvių dovaną 
players owe a 
to this singularly civic-minded 
Club”.

Saulius Vaičaitis, Jose p h 
Hurvitz ir Gediminas Kuodis 
pirmauja dabar vykstančiose 
Greater Boston Chess Champ- 
ionship “B” klasės rungtynė-

Pilni nurodymai teikiami 
“Canvassing Crew” 

JENCO HEATING CO. 
862 Wyckoff Avė, B’klyn, N.Y.

ADYMUI VILNOS
Reikalingas patyrimas 

Geras užmokestis 
SCANDIA MILLS 

53 Kopa St., Brooklyn, N. Y.
EV 4-1213

avail^eata 
WESTCNESTER 

BEACH YAOfT CLUB 
Special Family Rato* $250 
PO0LS—LONG IŠLAND 

SOUND BATHING 
YACHHNG & BOATING 

SPORTS & SOCIAL ACTTVIT- 
IES, DINING & DANCING 

P. O. BOK 638, 
htew Rochelle, N. Y. 
NEw Rochelle 3-6613

ST. ANTHONY’S PABBH 
3 family house. $106 monthly in- 
come: with privUege to inerease 

rent 15%. Splendid condltlon. Ncer 
all transportai ton and shopping 

area. Asking $18.500 with suitable 
terma. Mušt be seen. 
Chance of a lifetime.

EV *-*149


