
NACIONALINĖS KINIJOS

gausiai dalyvauti.

dabar pareiškė protestą prieš 
sprogdinimą.

Tai buvo 46 sprogdinimas 
nuo pradžios bandymų. Pir
mas buvo 1945 New Merico.

1825—71. Ji įsteigė kongrega
ciją, kuri rūpinasi ligoniais ir 
neturtėliais. Kongregacijos 500

TEBEKALBAMA APIE 
VILNIŲ IR LVOVĄ

Amerikos lenkiški lailrraš-

LENKŲ EMIGRACIJOJE

SUSITARIMUI

gumo karininkas Ackerman ją 
kvietė užeiti j atstovybę išsi
aiškinti. Tačiau ji atsisakė, 
reikalaudama, kad jai garan
tuotų, jog seržantas Reynolds 
ne bus išleistas, kol jai nebus 
duota satisfakcija, paaiškinta,

VAINIKU DIENA. Motinos ranka dega lempelę' prie kapo Pitts_ 
burghe.

VOKIETIJA SUTINKA 
v RYTINĘ VOKIETIJĄ 

DEMILITARIZUOTI "
- Vokietijos vyriausybė atsa
kė Maskvai penktadieni, gegu
žio 24. Sutiko svarstyti demili
tarizuotos zonos Europoje 
klausymą, jeigu Sovietai su
tiks sujungti Vokietiją. Tuo at
veju Vokietija pasižada palik
ti rytų Vokietiją visai -demili
tarizuotą ir duoti saugumo ga
rantijas rytiniam kaimynam.

VOKIETIJA GAUNA 
GARANTIJAS Iš AMERIKOS

Vokietijos kancl. Adenaūe- 
ris ir užs. reik. min. Brentano, 
ieškodami atramos savo politi-

žio 28 bendru komunikatu, pareiškia, kad Vokietijos su- gimo klausimą padaryti nusi
ginklavimo klausimo dalim.

Amerikos ištikimiausias są
jungininkas T. Rytuose yra 
nacionalinė Kinija, sugrūsta Į 
Formozos salą. Bet ir ten prieš 
Ameriką sukilo nuotaikos, ku
rios riedėjo kaip akmuo nuo 
kalno.

Jeigu reiktų paskelbti ko- kurie abejojo, ar verta tuos Prasidėjo istoriją š. m. kovo 
tumkata^ l iimt Iji ir pra- atominius-baadvmus lesti. Vie- 20. Amerikos -seržantas Ro-

nėm už amerikiečius. Skelbia '‘pusiaukelyjė’. 
atskiras amerikiečių skriaudas Tikintis, kad 
kinam. Sumini, kaip kreipimą- Amerikoje jau rengiami 
sis i kinų valdžią sulaukdavęs 
tik patarimo nesibylinėti su 
amerikiečiais ir neieškoti tei
sybės. Visa tai dabar prasiver
žia. Nepasitenkinimą pateisino 
ir nac. Kinijos užsienių. reik, 
min. Yeh.

• Amorika atmetė kom. • Turkijoj* į šiaurę nuo
Vengrijos reikalavimą, kad Ankaros per 100 mylių Bolu karnai drausminga ir paklau- dukrele. Ji ėmė šaukti, kad at- tas be patenkinamo jai atsaky- ma ne pačioj Maskvoj, bet ne Šančių visuomenėje nuotaikas
Amerikos atstovybės persona- apylinkėje gegužio 26 rytą bu- sys Vokietijos vyriausybės, stovybė paaiškintų, kodėl bu- mo, pasigirdo iš minios grasi- toliese. Lenkijos atstovybė sumanymam, kurie paskiau
las Budapešte būtų trečdaliu vo žemės drebėjimas. Sugilau* kad tekis sukilimas nebūtų vo išteisintas jos vyro žudi- nimai atstovybei. Pirmą akme- Maskvoje net tavo dementa- pasirodo valstybės departa-
sumažintas. ta 300 namų. Žuvo 54 žmonės, tikslingas. kas. Amerikos atstovybės sau- nį j langą palydėjo padrąsini- vusi apie susitikimą. mente.

i prezi
dento, kad Vokietijos klausi
mas būtų įjungtas jau į pirmą 
to nusiginklavimo žingsnį — 
derybas dėl oro kontrolės. Dėl 
to ir

spaudos konferencijoje Ade- 
naueris davė suprasti, kad 
pirmame laipsnyje Vokietija 
nesutiks pavesti savo teritori
ją oro kontrolei.

-Adenaueriui pasisekė lai-

Vokietija tarp Maskvos ir Vmerikas
Politinė kova šią savaitę la- riausybė. 

blausiai reiškiasi dėl Įtakos

Gatvėse ramu. Tvarką tebe- 
saugoja karinė padėtis ir gin
kluotos karinės sargybos. Bet 
nepasitikėjimas ilgam neat- 

Lig šiol aš tylėjau. Bot va- slūgs. O Amerikoje visa tai

stengiasi sustiprinti opozicijos, 
socialdemokratų padėtį, Ame
rika yra suinteresuota pažadė
ti ar pareikšti, kas sustiprintų 
Adenauerį rinkimuose.

Chiang Kaishekas pareiškė di- . MasKva ir 
deli apgailestavimą ir atleido . Votaetuą Finta
is pareigu tris aukštus kariuo- ma,s' kune rugse)o men 
menės ir policijos pareigūnus.

Ryšium su tokiais įvykiais 
buvo aiškinama, kad Azijos 
tautos labiausiai nepatenkin
tos, kad Amerikos karių nusi
kaltimai teisiami ne vietiniuo
se. bet amerikiniuose teismuo- RENGIASI NUSIGINKLAVIMO 
se.

Reinolds šeima pargabenta iš 
Formozos. Kinai tai laiko pri
dengimu nuo teismo apeliaci-

t - ■■
Vokietijos kanclerio K. Ade- vietų Sąjunga nori taikos ir snis turi būti sujungtas su Vo- 

nauerio pasitarimai su prezi- 'politinės įtampos atleidimo, kietijos sujungimą. |
dentu Eisenhoweriu, valst. se- tai geriausias tam būdas yra šituo komtmikotu Adenaue-

jungimas nebus išnaudotas ginklavimo klausimo dalim. 
Vakarų karinei jė£ai sustiprin- Tik spaudos aiškinimu, jam 
ti, ir Sovietam Ijus saugumas nepasisekė prikalbėti 
garantuotas. f J ~1_*a

Kalbėdamas apie nusiginkla
vimą, komunikatas prezidento 
ir kanclerio vardu mini, prieš 
nusiginkluojant reikia Vokieti 
jos sujungimą išspręsti. Ade- 
naueris siūlė sušaukti keturių 
užsienių reikalų ministerių 
konferenciją tam reikalui 
(Amerikos, Anglijos, Prancūzi-

~ jos; Sovietų). Eisenho'.veris pa
žadėjo tuo reikalu -1 
Anglija ir Prancūzija. Ir nusi
ginklavimo srityje naujas žing- tas su Vokietijos sujungimu.

nimo lenkai nenori. Bet čia amerikiečio išteisinimu.
pat jis pasisakė už Lenkijos 2. Pergalė komunistų naudai 
sienas vakaruose prie Oderio- pačioje Amerikoje — išgirsta- 
Neissės linijos, vadinas, už pa- ma daugiau reikalavimų, kad 
dalinimą, kurį vykdo jau len- Amerikos kariuomenė būtų a- 
kai. titraukta iš kitų kraštų. Prieš

Gen. Sosnkowskis dabar gy- taleris metus tokius reikalavi- 
vena Kanadoje, tarp lenkų yra mus skelbė Maskva ir kom. Ki- 
populiarus, minimas kaip gali- nija. Dabar tokiai politikai pri
mas egzilinis prezidentas.

. ’ - • Lenkijos komunistų parti-
o Romoje visi kaltinamieji laimėj0 Gomulkos linija* 

dėl mirties Vilma Montesi. ku- ka<J socializmas Lenkijoje turi 
rios lavonas tavo rastas juros eiti keliu gtsako 
krante 1953, išteisinti. Nebuvo jos gąjygOm Buvo atmestas 
įrodomos medžiagos. Byla bu- „javinių komunistų kaltini- 
vo virtusi kelerių metų skan- mas ka^ L^j^ja eĮj|a j kapi- 
dalu visoje Italijoje. taiizmo grsffltiimg

jos. Vietiniai laikraščiai ne
slepia kinų nepasitenkinimo, 
kad amerikiečiai juos laiką an
traeiliais, menkesniais žmo- misu$ *r stengiantis susitikti

lėktuvai ir vyrai oro kontrolei 
vykdyti. Tačiau aviacijos sluo
ksniuose manoma, kad ne vi
sus ginklus galima bus iš oro 
pastebėti. Ginklus galima taip 
maskuoti ar taip greitai per
gabenti į kitas vietas, kad iš 
oro nebus pastebimi. Taip pat 
ir povandeniniai laivai. Esanti 
reikalinga ir sausumos kontro
lė nusiginklavimui.

Ar Lenkija yra 
nepriklausoma? 3
Spaudos konferencijoje žur- 

nalistas Epsteinas paklausė seržantas rohert e, Reynolds ir tofcne; ėsi j» atvio 
Adenauerį, ar Vokietijos vy- k,te 
riausybė dabartinę Lenkiją 
laiko nepriklausoma valstybe, žento žmona. Seržantas be to siakalbius. 
Kancleris atsakė: “Kol rusų dar gydęsis, nes kinas puolęs '‘Lig iiol ai tylėjau. Bot va- slūgs. O Amerikoje visa tai RENGIA KELIUS? 
divizijos yra krašte, ji nėra ji lazfa- Amerikiečių teismas kar totemas paskelbė, kad žu- gamina nuotaikas: jeigu mūsų Laikraštininkas C. L. Sulz- 
nepriklausoma”, bet įvykiai išteisino. Buvę teisme ameri- dlkas nekaltas. Amerikos kari- nenori, tai savo karius šaukim berger (NYT) ryšium su riau-
dar nebaigti ir reikia palaukti, kiečiai paplojo delnais. Nuo to nis totemas visai nsatsižvolgt namo. Ir kaip tik šiom dienom Formozoje ir nusigtnkla-
kas bus toliau. ir prasidėjo didžioji istorija. į Kinijos policijos parodymus... iš 9000 amerikiečių karių iš vimo derybom Londone siūlo

Ar nebus sukilimo rytų Vo- Rytojaus dieną, gegužio 23, Aš visada tfttėjau, kad Ameri- Formozos išimami 2000. persvarstyti Amerikos santy- 
kietijoje? Adenaueris atsakė nuo ryto prieš Amerikos atsto- ka laisvas kraštas. Bet aš nlo- Tai veikia keno kito, tik ne kius su Kinija. Vadinasi atsi- 
kad tekis pavojus buvo perei- vybę gatvėje pasirodė nušau- kada nemaniau.. * laisvojo pasaulio naudai. sakyti nuo Chiang Kaishekoir
tą žiemą, dabar jis atslūgęs, tojo Liu žmona, jauna, smulki. Minia klausėsi tyliai. Bet kai pripažinti komunistinę Kiniją.
Bet jis tikisi, kad vokiečių tau- kolegijoje meno mokslus bai- pabaigė savo kalbą, jog nesu- o Gomutttu buvo susitikęs Salzbergeris yra vienas iš tų 
ta rytų Vokietijoje yra pakan- gusi moteris, su 19 mėnesių tiks, kad seržantas būtų išleis- su Maskvos Chruščiovu. Spėja- laikraštininkų iš anksto paruo-

mai. Toliau buvo nuplėšta 
Amerikos vėliava ir iškelta 
nacionalinės Kinijos. Netru
kus minia įsiveržė į atstovybę, 
daužyti baldus, rašyti ant sie
nų šūkius. .

Kai po penkių valandų at
vyko policija, kariuomenė, >ir 

r. . tvaria buvo atstatyta, pašfro- „ ~ -
ciai duoda plačias ištraukas iš laimėtas šios dienos kovas šal- šoji nuomonė pasikeitusi dėl bert Reynolds nušovė kiną įgaliojimų, o pats atstovas sužeisti ir 9 atstovybės tar- prezidentu ir gegužio 27 su
buvusio generolo K. Sosnkows- tajame kare, sako D. Lawren- te, kad gyventojam buvo at- Liu, pareigūną iš revoliucijos Rankin dar nebuvo grįžęs iš nautojai ir apie 13 kinu ketu- valstybės sekretorium, Ade-
kio kalbos, kurią jis pasakė ce (NYKT), tai jis būtų tokis... vaizduoti bandymų didžiausi instituto, atliekančio politinį atostogų. riolika amerikiečių automobi- naueris gavo užtikrinimą, kad
gegužio 3 New Yorke minint ir toliau sumini keturis tokius pavojai. Red.). švietimą Chiang Kaisheko par- Našlė Liu nesitraukė iš gat- apversta ir sudaužyta. Mie- Amerika ir toliau spaus Mask-
Lenkijos konstitucijos sukakti, laimėjimus ir pralaimėjimus. 4. Pergalė Jungtinių Valsty- tijoje. Teisme seržantas aiški- vės. Apie ją greitai ėmė bū- buv0 paburta karo pade- vą sujungti Vokietiją; Ameri- 
Generolas kalbėjo, kad “mes 1. Pergalė komunistų naudai bių naudai prieš komunizmą uosi, kad jis padarė tai, ką bū- riuotis minia. Kinijos radijo tis gatvėse įvestos karinės P2* 50 Vokietijos
negalime užmiršti ir niekados Formozoje—kinų sukurstymas — tai sustiprinimas padėties tų padaręs kiekvienas kitas reporteris pasisuko ir įrašė į sargybos vyriausybe, prieš susitardama
neužmiršime Vilniaus ir Lvo- prieš amerikiečius ryšium su viduriniuose rytuose. Išlaiky- vyras, gindamas šeimos ir na- juostą pasikalbėjimą su ta 28 Gn^s atstovas Rankin 511 Maskva dėl nusiginklavimo
vo”. Ketvirto Lenkijos padali- kino nužudymu ir jo žudiko tas pasitikėjimas Amerika nų garbę — jis nušovė kiną, metų moterim. Netrukus susi- J*Vokietija tokiu atveju neprie-
nimo lenkai nenori. Bet čia amerikiečio išteisinimu. tarp arabų, išskyrus Syriją ir iš patamsės žiūrėjusį pro lan- rinkusieji jau girdėjo tą pasi- g Uciia nepasirodė uė įtaraus oro kontrolei, kuri pa-

Egiptą ;laimėtas taip pat Izra- gą i . vonią, kur maudėsi ser- kalbėjimą leidžiamą per gar- P^. J liestų ir Vokietijos teritoriją,
r J KJaclrvo ir Amorilro cit-

Nusiginklavimo derybos at
naujintos Londone nuo pirma
dienio. Amerikos atstovas Sta- 
ssenas atvyko su prezidento 
pritarimu tęsti nusiginklavimo 
pasitarimus einant į kompro-

Atominės energijos komisija 
gegužio 28 Las Vegas susprog
dino mažą atominę bombą — 
tik 10,000 tonų dinamito jė
gos, dvigubai silpnesnę už tą, 
kuri buvo numesta į Hiroshi- 
mą.

Ši bomba buvo susprogdin-

Sprogdinimą stebėjo apie 
400 žmonių. Buvo pakviesti 
Nato kariniai atstovai ir laik
raštininkai iš Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Japonijos. Japonas pareiškęs 
nusivylimą, kad įspūdis buvęs 

______r_________ __________ __ mažesnis,neijis laukė. Tą- 
pėdų aukščio. Liepsnos kamuo- čiau Japonijos vyriausybė ir 
lys buvo 900 pėdų skersmens, ’ ’ x"x‘
dūmų stulpas pakilo iki 6 my
lių aukščio ir stovėjo nejudė
damas ištisą valandą. Liepsnos 
šviesa buvo daug sykių stip-

NATO kariniai stebėtojai prie naujausto bambos sprogdinimo Nevarioje. Užpakaly atominis debesis.

elio palankumas; pats Egiptas 
jaučiasi izoliuotas. Tai negali 
patikti komunistam. To pasiek
ta Eisenhowerio pagalbos pro
grama.

• Romoje vietiniuose rinki- 
taria ir tie Kongrese, kurie muose sekmadienį balsų gavo 
reikalauja mažinti biudžetą ka- daugiau po 10% krikščionys 
riniam reikalam. Tai gera nau- demokratai ir komunistai. 

Abeji socialistai jų neteko. Ko
munistai gavo 29, 31%, turė
jo 26, 21%, krikščionys demo
kratai gavo 39, 86%, turėjo 
35, 40%.

MASINIS TAUTYBIŲ „ .
MITUKAS jienaMaskvm.

«. - « • v v. - . - 3. Pergale komunistų naudaiBraKo ». MMimp nuo 2 Amerikoje j, AngIij(>je _ rei.

kalavimas sustabdyti atomi- 
T“? VJ* mus bandymus net nelaukiant
n^amm tautybių garantiJų juos sustabdys
mrtmges reikątayh, kad Junp- jr Mas|(va už visos
♦-y ■* gandus buvo Maskva ir jos mi-
tahyciH dM Vengruos ąris- Kjonais buv0 įHkinėjami 
vmimo nuo rusų vykdytų. Amerjkoje jr Anglijoje.
Tautybes dalyvaus su savo ve- Anglijos užsienių reikalų mi- 
bavom. Lietuviai tasJMynb ų ša,tinį įsakmjai de.
zuoti skyrium ir kviečiami maskavo 0 Amerikoje nebuvo 

to nė pastebėta.
(Gallupo institutas surinko 

I 63% apklaustųjųo Popiežius Pijus XII gegu- hnias kad apklaustųjų 
žio 26 paskelbė palaimintąja pasisakė už bandymų sustab- 
Motiną Manją, buvusią Euge- dymą, jeigu Sovietai ir kiti 

pasisakys taip pat už sustabdy- 
mą juo tarpu paskutinių rin
kimų propagandoje, kai A. 

. M , Stevensonas siūlė sustabdyti 
narių atvykt,, Romą dalyvau- bandymu3 tada pasisakė tik 
ti kongregacijos steigėjos be- 0 1#54 buv0 uk 20%, 
atifikacijoje. ____  _____ —............

kuriame sujungtas nusiginkla
vimo klausimas su Vokietijos 
suvienijimu.

Prezidento ir kanclerio var
du pasisakoma prieš Vokieti
jos padalinimą. Esą jeigu So-

tartis su -mėti, kad -antras nusiginklavi- Vokietijoje ir dėl nusiginkla- 
Ir nusi- mo žingsnis jau būtų sujung- vimo. Toje kovoje - aktyviai 

reiškiasi ir pati Vokietijos vy-

ŠŪVIS SUKĖLĖ NIAUŠES PRIEŠ AMERIKĄ
JIS PARODE GYVENTOJŲ NEPASITENKINIMĄ AMERIKIEČIAIS, IR AMERIKIEČIAI. GALI 
GRIEŽTAI PAKEISTI SAVO POLITIKĄ TOKIA PROGA DĖL

• Syrijos kariuomenė gegu
žio 25 pasitraukė iš Jordani
jos. Jordanijos karalius reika
lavo pasitraukti. Syrijos ka
riuomenė stovėjo Jordanijoje 
nuo pereito rudens, kai buvo 
užpultas Egiptas. Ji turėjo 
saugoti, kad Izraelis Jordani
jos nepultų.



išsus

DARBINIU KAS

nuo

stovų dalyvavimas bei sveiki
nimai Tačiau pažymėtinas bu-

Lietuvos • delegacijos prie 
yg Jungt Pavergtų Tautų posėdy- 
ėsto je gegužio ii buvo pakviesti 
“ir lietuviškos spaudos žmonės. 

Kalbėjo delegacijos pirminin
kas V. SSctrikauskas. Jis ap
žvelgė praėjusią sesiją Stras- 
bourge. Jos eiga ir nutarimai 
jau pažįstami iš anksįranhĮ ap» 
rašymų. Paryškinsim tik kai 
kuriuos sesijos atžvilgius pra
nešėjo informacijom.

prie rumunų kandidato ir jis 
gavo

šveicarų, prancūzų
Amerikos didžioji

balsas S pracfiBę Ksidcyrė H 
IrHy doiųpaciįę.

Lenkai žiūrėjo į dabartinį 
Lenkijos režimą kaip į vieną 
iš žingsnių į tolimesnę Lenki
jos politinę laisvę. Kitos dele
gacijos netikėjo komunistiniu 
režimu. Komunizmo esmei

BHSK®

apie sesiją?
Mažai Į anglų spaudą sun

kiau įeiti. Daugiausia rašė vo
kiečių, 
spauda.
spauda taip pat tylėjo. Kiek 
parodoma palankumo Valsty
bės departamente, Kongrese, 
tiek sunkiau prabyla Amerikos 
spauda. Negalima laikyti visiš
kai pasisekusia nė spaudos 
konferencijos po sesijos. Gal 
kaip tik dėl to, kad ji teko ge- Tad buvo manoma, kad lietu- 
gužio 1 dienai, kada laikraš- galės jį užimti. Lietuviai 
dai neišeina.

Kodėl H laisvojo pasaulio 
kraitę tedalyvavo sesijoje po
litikai, kurie nėra atsakingi už 
savo vyriausybės veiksmus.

'r— Išimtis čia buvo-tik Ameri-

- oay weok% tscMė wook*y

• W MtANCItCA* FATHCRS

ORGANĄ BMMMMtNKĄ ir MKTVVIV

numatė tam reikalui Ed. Tu-
Kodėl JPT sesijos komuni- rauską. Tačiau Strasbourge 

kituose, skirtuose spaudai, te- iš£j0 kitaip. Estai taip pat pa
buvo minimi tik delegacijų siūlė savo kandidatą. Balsuo- 
pirmtninkai, o kiti dalyviai- jant jų kandidatas atkrito. Ta- 
kurie sesijas metu reiškėsi, da ^tai į- latviai prisidėjo 
buvo nutylimi?

P T informacijos komisijos 
veikla daug kas yra nepaten- kandidatą parėmė tik Lietuvos 
kinti. Jos pirmininkas neparo- ir Lenkijos delegacijos. Tokis 
dė nei objektyvumo nei infor
macinio judrumo. Ir toliau daug kalbėtas baltiškasis soli- 
vargiai galima tai toleruoti. daromas.

į dangų. Nesunku. suprasti 
apaštalų tvylęjimą nusimini- 

vtontom- nežinia,

Antrame punkte reikalauja
ma, kad

laisvosios vyriausybės imtų
si Jungtinėse .Tautose veikti 
Sovietus pasitraukti B okupuo
tų kraštų ir leisti ten lešpius 
rinkimus gyventojų valiai pasi-
EvHCSvla

Trečiame punkte raginamas 
laisvasis pasaulis

imtis kolektyvinių prsąmo* 
3iių, kad priverstų Sovietus 
vykdyti JT chąrtą, ir, jei ne 
vykdys- taikytę toto tikras 
sankcijas.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Daugiau konkrečių davinių 

išryškino klausimai.
Ką girdėjo JPT pirmininkas 

dr^jy.Masenas, lankydamasis 
Londone užsienių r^calų mi
nisterijoje. Ar Londonas pa

neš pirmųjų apaštalų pėdomis
ėjo kiti, kurie neklausė, kas Stovėti krikščioniui vietoje, 
yra sunku ar kas neįveikiama. į-j prieš Kristaus tiesą žmo- 
Jie taip Pat nestovėjo vietoje. nės didesnes užtvaras tebe-

la ryžtinga, kuri sugeba drą
siai eiti į pavojų; žodžiu, siela 
karinga, nes... Dievo žodis yra 
sėkla- kuri reikalauja audros, 
kad galėtų dygti ir nešti vai
sių. Viskas kyla prieš, ją: ir 
gamta, ir žmonės, ir įvykiai.

regimai pasitraukė, paliko ne
regimas jų tarpe, iki vėl aki
vaizdžiai pasirodys. Bet pasi
rodys tiktai po savo apaštalų 
darbų, kurie tebetrunka ligi 
šios dienos.

stato savo užtvaras: kelia kal
nus, tiesia neaprėpiamas jūras, 
kloja ledynus ir kaitrias dyku
mas. Žmogus gi sukala dar 
baisesnes tvoras: savo geidu
lius bei prietarus, savo intere
sus ir neapykantą, cezarių ka
laviją ir jų ministerių politiką, 
savo doktrinas ir neišmatuoja
mą ištvirkimą. Kas dar reikė
tų pridėti? O, žmogus turi la
bai daug išteklių prieš Dievą! 
Kas nugalės visus tuos prie
šus? Aš to nežinau, bet tai 
bus iš tikrųjų apaštalas, Dievo 
kareivis, sugebąs kariauti už 
tiesą” (T. P. Didonas). Jis ne

ką toliau daryti ir nuo ko pra
dėti.

Galilėjos vyrai buvo paska
tinti nestovėti vietoje ir ne

itos valstybės sekretorius J. F. 
Dalies, kurio vardas figūravo 
tarp sveikintojų?*

Europoje susidariusi kita 
tradicija — angažuotieji už 
vyriausybių veiksmus papras
tai nedalyvauja tokiuose susi
būrimuose. Tai žinant sesijos 
rengėjų nebuvo į juos ir krei
piamasi.

Kaip atsitiko, kad į JPT biu
rą Bonnoje buvo paskirtas as
muo visai ne tas, kuris buvo 
numatytas ir beveik sutartas 

Yorke?
Buvo samprotaujama, kad 

Bonnoje turėtų Imti vienas iš 
Baltijos kraštų atstovų dėl sa
vo tiesioginio artimumo su šia

Apaštalų pirmųjų darbų ap
rašymas kaip tik prasideda 
tuo Galilėjos vyrų stovėjimu. 
Jie buvo trejus metus paties 
Kristaus mokomi ir vedami, 
kai paskui kitus mokytų, o 
vis dėlto išjudėti jiem buvo ne
lengva. Tiktai įkvėpti švento
sios Dvasios išjudėjo veikti su 
didžiausiu pasiaukojimu. Nie
kas tada jų daugiau nesulai
kė: joks žmogus, jokie pavojai 
ar kliūtys, jokia kančia nei pa
ti mirtis. Jie ėjo klupdami ir galės vietoje įstovėti* nes jį 
klupdomi, bet nesustojo nie- degins dieviškos tiesos laimė- 
kur ir prieš nieką. jimo karštis, kaip Sekminių

Krikščionybė skleidėsi pa- Ugnis pirmuosius apaštalus, 
mažu ir sunkiai- bet tvirtai,

vo prancūzų mažesnis dalyva
vimas nei pernai. Visų paver
gtų didelis bičiulis Emost Po- 
xot, nors buvo tuo metu Stras
bourge, sesijoje nedalyvavo. 
Atsisakė dalyvauti pažymėda
mas, kad visos kalbos tesą žo
džiai, numetami pavergtiesiem, 
jeigu jų nevykdo valstybių vy
riausybės.

Protesto ženklui prieš tuš
čius žodžius pavergt io šiem 
Pėzet atsisakė kalbėtL

Už tat didelio dėmesio rodė 
vokiečiai. Jų parlamento poli
tinės komisijos pirmininko dr. 
Kiesingerio kalba buvo ištisa 
programa santykiam tarp Vo
kietijos ir pavergtųjų kraštų 
spręsti.

Įtampa reiškėsi ir pačių pa-

Maskvos, o praktika rodo, kad 
Maskva nesutinka prie to pri
leisti. Tai liudija Vengrijos į- 
vykiai.

Išsamiai pasikeitus nuomo- 
>nėm,— buvo priimta bendra 

kompromisinė rezoliucija* ku
rioje, teigiamai priimant bet 
kuriuos įvykius, kurie reiškia 
politinį palengvėjimą pabrėžia
ma betgi, kad

jokia pakaitalas negali at
stoti tikrosios laisvės.

Šios sesijos bendri nutari- 
vergtųjū tarpe, --sekcijų dar- maj bųvo-suformuluotiįtris 
buose. Labiausiai politinėje ko- punktus.
misijoje. Tos įtampos atnešė 
ypatinga dabartinė Lenkijos 
padėtis. Lenkijos delegacijai 
tiesiog nebuvo aišku, kokie jos 
tolimesni santykiai turėtų bū
ti su Pavergtom Tautom.

Ir politinės komisijos pasita
rimuose Lenkijos delegacijos

debesis uždengė Kristų, o jie linga, kuri nekapituliuoja; šie- jos ir Lenkijos įvykių įtakoje.
Jie davė dramatizmo, išvir

šinių manifestacijų* bet taip 
pat ir vidaus įtampos santy
kiuose su laisvaisiais kraštais 
ir delegacijų pažiūrų susikry
žiavime.

Dramatiniais efektais šie- 
. met prašneko . sesijos. atįdary-_ 
mas — su vėliavų pakėlimu, 
su tautinių himnų grojimu. 
Kiekvienos delegacijos jau
niausias atstovas kėlė savo tau
tos vėliavą. Lietuviškąją kelti 
teko V. Banaičiui. Vengrų su
kilimo dalyviai ėjo garbės sar
gybų pareigas.

Daugiau dėmesio sukėlė gau- 
įvairių laisvųjų kraštų at-

dabartinė Europos padalini
mo padėtis yra grėsmė taikai, 
ir santykių išlyginimas tarp 
Rytų ir Vakarų ..nėra 
įmanomas, kol Sovietų kariuo
menė ir partinės ginkluotos 
jėgos nėra pasitraukusios

rems sesijos siūlymą kelti So
vietam bylą JT?

Londonas parems, jeigu tam 
iniciatyvos imsis Amerika ar 
bent ji pačiam sumanymui pri
tars. Asmeniškai Masenas pa
tyrė daug palankumo.

Ar anglų spauda atsiliepė

Tai sakydamas, jis išsitraukė simfoniją. Viena alėja tenai 
iš kišenės-keturlinkai sulenktą yra palikta ir poetams, kurie 

ramiai guli vienas greta kito, 
tačiau akylai žiūrima, kad jų 
tarpe atsitiktinai nebūtų palai- mas dainius, nes jis buvo ap- 
dotaš kritikas, kuris trikdytų dainavęs gražiąsias moteris, o 
jų ramybę.

Vieną kartą mačiau, kaip to
je ilgoje eilėje buvo laidojami 
du garsūs poetai. Miestas pa
dovanojo garbingą vietą ka
puose ir nuostabų paminklą 
savo dainiams, kuriuos miru
sius visada moka kaip reikiant 
įvertinti ir pagerbti; tačiau jų ras. Septynios dailiausios po- 
kapą puošti gėlėmis — jau ne- nios prisiekė mylimojo poeto 
be miesto dalykas. kapą apželdinti neužmirštukė-

____  F_____ ____________ w ____ K__________________ r___  , . . .____ ______ Todėl taip atsitiko, kad vie- mis, bahaminėmis ir našlaitė- 
skaitau' savo pasakas. ir juo puodžiuką arbatos. "įsidėk tam- ba tokie turtingi, jog galėjo no poeto kapas toks ir paliko mis, kiekvieną dieną susitarta
garsiau jie čirška, tuo labiau ria cukraus ir įsipilk arako, liepti, kad jiems būtų pastaty- be jokios gėlelės, koks buvo ta- eile ateidinėti į kapus ir laisty-
būnu patenkintas^ nes įsivafr- kiek tamstai patinka. ti didingi murmulo paminklai, da, kai numirusį laidojo. 2e- U bendromis jėgomis pasodin-
duoju juos šaukiant: “Bravo! — Jeigu tamsta įdėsi man arba pagaliau buvo tokie šio- mėje jis nebuvo palikęs nieko* tąsias gėles, šito darbo jos už 
Bravo! Žavinga”, žiemą, kada savo rankyte “vieną” gabalėlį, vingi, jog galėjo reikalauti, kas jį gyvą būtų mylėjęs. Jis jokius pinigus nepaves darU-
baltas patiesalas užkloja stogą, tai jau bus visiškai saldu. O kad palikuonys jiems akmeni- rašydavo tik tokias pasakas, ninkuL. Ir taikė jos šią yfe-
pabarstau jiems trupinėlių arako į arbatą man visiškai ne- nes statulas statytų. kuriomis vaikai žaidžia, kurio- saiką sąžiningai nuo pavasario
duonos savo palangėje, žvirb- reikia pilti, nes kai aš ką nors Visi tie šlovingi numirėliai mis nuoširdžiai juokiasi netur- net iki vasaros. Balsaminių 
liai suskrenda ir eilių eilėmis skaitau, tai svaigsta nuo to, ir tenai dar tebesilaiko susi- tingieji žmonelės, kuriomis puokštė išaugo ant kapo, tavy- gražiosios

M. JOKAJUS popieriaus lapą, prirašytą neri
muotos poemos žodžiais. Pane
lė Lidija atsisėdo ant lovos 
briaunos ir. patraukė ant savo

patiėsalas klojėjo ant gretimo lapus ir kėlė į augštį šiurkščią karščių dienos, vieną gražią 
bumburę, pro kurios dagiuo- dieną tarė viena iš septynių 
sius lukštus prasiveržia raudo- prisiekusiųjų ponių: 
nas šepečiukas. Kokia ji puiki 
gėlė! Jeigu neturėtų valstietiš
kų įpročių augti pakelėse ir 
patvoriuose, tai jau smtiai bū- 

_ tų tapusi sodų papuošalu, augi
nes banginio kaulas liemenį namu po šiltadaržių stūdais. 
daro lankstų, o šilkas papildo 
grožį. Kaip tik todėl kiekvie
na, kuri norėjo būti laikoma

kapo, kur amžinai ilsėtis buvo 
paguldytas antrasis poetas. 
Ten buvo nepaprastai vertina-

SKURDŽIAI

laidotuves ir liejo gausias aša-

šitaip tarė

&

mano pramogos.

be reikalo laistyti gėles, jeigu 
metereotogijos stotis prana-

Kokį vešlų lapuočių išūgdė jo 
garbei ta žemelė! B tikro jis
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Gretimojo kapo balzaminės 
pasityčiojamai kraipė galvas, 
su pasigailėjimu žvilgčiodamos

drauge su gražiomis moterimis 
šlovino banginį ir šilkaverpį*

negaliu kinkiti vargšų arklių 
ir varyti jų į kapus. Juk jeigu

mūsų tirptų kartoteka švend
rė! O gal laukta, kad koks sai

kelių Cičytės galvą, kad kar
tais mažoji išdykėlė, beskai
tant neprapliuptų juoktis.

Ponas Makaras pataisė savo 
rankogalius ir ėmė skaityti:

TURTINGI

M tų tamstą suprasti, ar niekada *
Akacijoj žiemą ir vasarą tamsta nepaskaitai savo kuri- Ten, užu Moravos vandenų, 

knibždėte knibžda žvirblių, ku- “M? stovi didžiulė sostinė, kurioje
rie ten balsingai čirškėdami — Kur aš begalėčiau tokių yra puikūs kapai — tikras so-
susirenka nakvoti. Tai jie ma- būtybių rasti? das. Tuose kapuose ilsisi amži
no auditorija (klausytoju) ir —SsUrysime, kad ir aš? Vis no poilsio atgulę tiktai patys
mano publika, žvirbliam* aš dėlto pirmiausia išgerk tamsta Žymieji žmonės, kurie buvo ar-

nepalaistytos, tai kitą dieną 
dar geriau jas atgaivins van
duo; juk tam yra mano bičiulė 
antrasis numeris, kuris jas bū
tinai rytoj palaistys”.

— “Jeigu šiandien, kai ši-
myną. taip karšta* nuvykčiau į kapus,

— “Ai, žiūrėkite, kaip pasi- tai, be abejojimo, man smar-

Tai rinktinė mano publika. Ki- visą naktį girtavę žmonės.

galerija. Tada deklamuoju nors atsinešęs daug jų pralaimėję, nuo ko apie kurias išmintingiem žmo- spalvomis žėrinflomis *** fta ■ątanta, tik- J ____
jiems savo minties kūrinius, o — Taip, esu atsinešęs tokį pati dalyko esmė nė kiek ne- nės pasako: “Tai kvailybės! taurėmis, ir ji iškMbtagaį gar tai dm^Skoji ratą.* A| pati Tokiu bM> baizaminių ne-
jie klausosi, pašiaušę plunks- dalyką, kurio dar net mano kinta; antrą grupę sudaro pra- Pasaka!” rino poeto ŠT
neles ir kraipydami galvoto*, žvirbliai negirdėjo. monininkafc kurie milijonus už- Kad ir taip pasmerktas, jis mirusį teben
tarytum didžiosios ponios lo- —Tai man labai didelė gar- dirbo; ten Šiek tiek toliau dvi visada buvo mylimas vaikų ir stos moterys, 
žėse, ir kalba vieni kitiems, bė. eilės garbinamų muzflcų, kurte vargių. Ir todėl jo kapas pati-



metų gruodžio 22 d. Zvilbučių 
km D*nraffin r«l Utenos ans. 
Būdamas Vte*W* pmgimnaTi- 
joe ir Rokiškio gimnazijos mo
kiniu uoliai dalyvavo organi
zacijom: nuo 1919,
skautas nuo 1929 metų. Buvo 
vienas B dantų vienetų stei
gėjų Rokišky- Antalieptėje, 
Zarasuose. Pravedė pavasari
ninkų kongresus Užpaliuose, 
Daugailiuose, Antalieptėje, Za
rasuose, Salake. Kilnų skautų 
Įžodį tarnauti Dievui, “tėvynei 
ir artimui pasiryžta vykdyti

delis mūsų kultūrinės pažan
gos įvykis buvo naujo dienraš- 
80 “XX Amžins” leidimas- jį 
redaguoti kviečiamas kun. J. 
Prunskis, aplink j j susiburia 
pajėgus kolektyvas. Dienraštis 
imponuoja gražia išvaizda ir 
turiningomis skiltimis. Puiki ir 
greita informacija, korespon
dentai visuose svarbiuose pa-

gabus ir tolerantingas redakto
rius kvietė pasisakyti rūpi
mais įvairių pažiūrų žmones, 
dažnai priešingos ideologijos 
vadus: dienraščio skiltys buvo 
atviros visiems, ir tuo jis pasi
darė ypatingai aktualus ir į- 
domus. Jaunas kunigas Juozas 
pasidarė populiarus šviesuo
menėje, tęsdamas kito . kun. 
Juozo Tumo - Vaižganto, švie-

pavasario žiedais numarginti. lomas visoms romaniškoms 
X dienos švieso- J Tangerį Įvažiuojant yra tautoms, o romėnų tradicijos 
landąmažagy-pasų fr muitinės kontrolės, neišraujamos.

kftntnumtasĮ žmogėdrųvakio.
mas, dar ųepastekiwnaa. Tose _______
kritote *. J. Mtefc ten ’vyfės. Kai’tair ant’saolo mfe- Pasintinieji ispanų 

gojo vienas kitasžmugelis, kad - pasirodė labai stropūs, 
kulnis Įtraukęs į apsiaustą, o tikrino net mano kišenes, ar 
galvą uždengęs gąnhtu Ir ne- 
sušalk tu man, nes Maroko 
naktis balandžio pabaigoje ti
krai vėsi - Tikriausiai tai bus 
vargšai benamiai ar iš kitur

bene vienintelis gyvas ryšinin
kas su išblaškytais po 4 konti
nentus tremtiniais. ■■■

Emigracijoje dr. J. Pruns
kis ypatingai pasireiškė kaip 
literatūros mecenatas. Iš savo 
uždarbio jis jau kelintą kartą 
skiria tūkstantines premijas 
literatūros konkursams, kurie

neturiu didelio kiekio užsie
nio pinigų ar pesetų, nes Tan- 
geris yra tarptautinis kontra
bandos ir sukčiavimo turgus, į 
kurį, atrodo, įplaukia daug Is
panijos valiutos ir taip numu-

šaukimą. Baigęs Kauno kunigų 
seminariją 1932 metais, studi
juoja Vytauto Didžiojo uni
versitete, kurį baigia bažnyti
nių teisių licenciato laipsniu 
1935 metais. Vėliau, emigra
cijoje, parašo disertaciją apie 
Bažnyčios ir valstybės santy
kius Lietuvos konkordate su 
šv. Sos tu, ir Katalikų univer-
sitete Washingtone gauna 
bažnytinės teisės daktaro laip
snį.

Tarnybą tėvynei pradeda 
švietimo srityje. Baigęs gim
naziją, porą metų mokytojau
ja, buvo Dūlių pradžios mo
kyklos vedėjas. Baigęs semi
nariją- buvo Kupiškio progim
nazijos kapelionas. Pilnas kū
rybinės energijos jaunas vei
kėjas šaukiamas į Kauną dirb
ti katalikų spaudoje, savaiti-

KUN. DR. J, PRUNSKIS.

DANBURY. CONN.

Pranas ir Stela žurinskai 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį minės birželio 9. Jų 
garbei pokylį ruošia jų sūnūs,

saulio politikos centruose, jau
trus reagavimas į pasaulio ir 
Lietuvos problemas, glaudus 
ryšis su visuomene, bematant 
padaro “XX Amžių” mėgią- 

*2_ miausiu ir įtakingiausiu dien
raščiu. Mūsų tuometinė spau
da, kaip ir dabartinė Ameri
kos lietuvių spauda, pasižymė
jo žiauria partine neapykanta 
kitų grupių nuomonei. “XX 
Amžius” atidarė naują erą:

. skatina rašytojų kūrybą ir pa-
1939 metais kun. J. Prunskis traukia skaitytojus, pažadina 

skiriamas Katalikų Spaudos apsnūdimą. Tą puikią tradki- 
biuro direktorium, vadovauja * pradėjo “Čiurlionio” ansam- 
visos katalikų infor-—tūis. -Mecenato jdoęnumas yra
inacijos darbut Laikinai išvy- 
kęs tęsti studijų į Vakarų Eu
ropą, išvengia tragiško Lietu
vos likimo ir Sibiro katorgos. 
1940 metais jis jau Ameriko
je, įsijungia į “Draugo” re
dakciją ir ligi šiam laikui re
daguoja kultūrinį skyrių. Čia 
jis sistemingai tęsia kovą su 
Lietuvos pavergėjais. J. Pruns
kis parašė Lietuvoje, apskri- 
taU skąičiaiSį - 2000- straipsnių, -■
Amerikoje 3000 straipsnių re- Aūthors”._ Dr. JT Prunskis 
ligijos, politikos ir kultūros skaito literatūrą 10 originalių 
temomis. Yra parašęs ir kele
tą knygų, jų tarpe daktaro 
disertaciją.

Kupinas energijos, žurnalis
tinio stebėjimo tikslais, dr. J. 
Prunskis daug keliauja po pa
saulį, panaudodamas savo atos
togas. Be Vakarų Europos, yra 
aplankęs 7 Pietų Amerikos ir 
11 Centrinės Amerikos valsty
bių, Japoniją. Korėją, Filipi
nus, Hongkongą, Indoneziją, 
Singapūrą, Indiją, Australiją, 
Naują Zelandiją ir Fidži salas. 
Lietuviai niekad nebuvo jud
rūs. Apie mūsų didžiuosius 
keliautojus mėgdavom pajuo-

Apibėgau dar kartą siauras ša pesetos kursą.
sukraipytas gatveles. Kai ku- Tangerio miestas, pastaty- 
rios krautuvėlės jau ėmė atsi- tas prie jūros, lipa kalnų šiai 
darinėti, nors ir buvo šventa— 
penktadienis. Keli senukai gar
siai ir dainuojančiai deklama-

bos artimui”. Kaip žurnalistas 
ir literatūros rėmėjas, dr. J. 
Prunskis yra žinomas ne vien 
mūsų emigracijoje. Nacionali
nė amerikiečių autorių ir žur
nalistų draugija “The Eugene 
Field Sodety” pakvietė jį sa
vo, garbės nariu. Nuo 1952 m. 
dr. J. Prunskis yra išrinktas 
nariu garbės
“The Gallery of Living Catho-

organizacijos

kalbų.
Nūn 

kun. dr. 
lieju, ir 
50 metų 
kui Dievui, kad jis dar toks 
jaunas. Jis dar daug 
garbingam skautų 
skauto įžodis galioja 
gyvenimui...

Šių eilučių autorius 
visus mielus skaitytojus, skau
tus ir ne skautus, prisidėti 
prie geriausių linkėjimų toli
mesnės sėkmės garbingam ju
biliatui — laimingai grįžti “į 
gimtą šalelę šventos Lietuvos”.

švenčiame sidabrinį 
Juozo Prunskio jubi- 
drąūge atžymime jo 
amžiaus sukaktį. Dė-

nuveiks
šūkiui:
visam

kviečia

▼o Korano

tais. Pirmą kartą po ilgesnio 
laiko pamatau europietišką 
modernų miestą su puikiais

ATGAL | ISPANIJĄ
Kitą dieną vėl visokios kon

trolės, vėl keliauju laivu dvi 
valandas ir pasiekiu tą patį 
Algeciras uostą. Noriu skubėti 
į autobusą Sevilijon. bet žmo
nių daug, o valdininkų maža. 
Kol išeinu pro visas muito 
kontroles, jau nebegauna bi
lieto į Seviliją. Teko keliauti 
pajūriais į Cadiz miestelį, iš 
ten į San Fernando, kur lau
kiau traukinio į Seviliją. Sto
tyje susipažinau su trimis an-

toje jau buvo prasidėjęs vaisių 
ir daržovių turgus, kur baisus 
rytietiškas margumas ir ne
tvarka.

Europietiškame kvartale 
krautuvės atsidaro 10 vai. Ir 
šiam kvartale yra arabiško 
stiliaus pastatų. Šis nemažas 
miestas turi tik vieną bažnyčią, 
kas ispanų miestui beveik ne
įmanoma.----- ~ ~

Nuėjau ir į turgų, kur tyčia 
derėjausi su avių pardavėjais. 
Įdomūs šie žmonės suėję iš 
kaimų. Vos vos kalba ispaniš
kai. čia pat vaikšto ir polici
ninkas, kuris, tikriausiai, ispa
niškai visai nemoka.

Europietiškame kvartale 
krautuvių ir kavinių savinin-

aukštesnį sluoksnį, 
apsirengę europietiš- 
su savo tradiciniais 
iki kulnų ilgumo tu- 
Jie švarūs ir elegan-

sur asfaltas ir švara, didelis Gibraltaro. Gavę atosto- 
turtas. daug puikių krautuvių ’
ir Įmonių, daugybė pinigų 
keitimo vietų. Krautuvėse rasi 
visokių prekių, kokių tik yra 
Europos kontinente, ypač daug 
vokiškų gaminių, radijo ir foto 
aparatų, taip pat daug JAV ga
minių. Maisto produktai dau
giausia ispaniški, čia savo pre
kybos įmones_ir bankus turi 
prancūzai, ispanai, amerikie
čiai, vokiečiai. Architektūra 
puiki — modemus paprastas 
stilius, nėra perkrovimo kaip 
Ispanijos miestuose. Daugybė 
automobilių. Pirmas miestas 
po ilgesnio laiko man primi
nęs Ameriką savo turtu, tik 
švara ir stiliumi kiek skiriasi. 
Oras gaivinančiai sausas ir 
giedras.

Iš čia matosi ir Gibraltaro 
kyšanti uola- ir Ispanija, ir 
kiek toliau Portugalija.

Pavakare apžiūriu marokie- 
tišką kvartalą. Jis visai pana
šus į matytą, bet kur kas tur
tingesnis. Be to, čia gyvena 
ir nemaža ispanų.

gų, vyksta pamatyti Ispanijos. 
Tačiau ir čia nebegauname 
bilietų į Seviliją. Pristato vie
nas tipelis ir nurodo, kad dar 
esąs traukinys į Jerez de la 
Frontera. Kol jis mums nu
perka bilietus, mes užsukam 
išgerti kavos. Nežinau, ar dau
gely kraštų galėtume patikėti 
pinigus (tegul ir nedidelę su
mą)__ nepažįstarnąm^ žmogui,

Ispanijoje jis geriau pasiten
kina pora pesetų, kurias duo
di jam už patarnavimą, negu 
nušvilpdamas kelias dešimtis

Po ilgo laukimo įsėdame į 
traukinį. Prastas tai traukinys 
ir žmonės prasti, bet juoko 
mums užteko.

Sustojom Jerez. Į viešbutį 
nuvažiavome su arkliuku, nes 
taksių čia nėra. Po vakarienės 
išėjom paragauti tikro origi
nalaus Sherry, nes Jerez tuo 
ir yra garsus, kad čia kadaise 
anglai sugalvojo gaminti šį pa
stiprintą vyną.

Rytojaus dieną panorom ap
žiūrėti miestą. Jis turi garsią

Žurinskas su savo šeima juos IŠKILMĖS NAUJOJ ŠILUVOS MARUOS ŠVENTOVĖJ

se ir kavinėse čia sutinki ma
rokiečių 
Vieni jų 
kai, kiti 
fezais ir 
nikomis.
tiškL Moterys dažniausiai pri
dengtais veidais, panašiomis 
tunikomis arba apsiaustais su 
galvos gaubtu. Jų drabužiai Viešbutis, kuriame sustoju,
melsvai pilkos. spalvos arba gražus ir švarus, prancūziš- 
pilkai dryžos. Atrodo kaip kas. Labai gardi daržovių . . . „.
vienuolės, šis marokiečių ap- sriuba, viskas pagaminta su vlsus 2° ir įsenus, ir uže

inąs ilgiausių ir laimingiausių Putname, Nekalto Praudėji- rikoje. šia knygele primena- J. Kumpa, sekretoriavo S. Ku- daras dažnai apgauna: vyras sviestu, mėsa su labai geru pa- Rone visą 10eru- 
metų — sulaukti deimantinio "*» seserų sodyboje, gegužės ma, kad artėja cinienė ir J. Benešiūnas. Sei- apsirengia europietiškai, o mo- dažu ir — visai žalia. Vadi- Be* tos. gJ10S ..S^°VeS ,dabar
jubfliejaus. 19—21 dienos buvo sutelku- Marijos apsireiškimo Šiluvo- mą sveikino Nekalto Prasidė- teris tik nusiriša tą veidą nas, viena bėda, kuri mane neberasl- Yra tik kitų istorinių

stos gausiai svočių. Juos šuva- je 350 mėtų sukaktis. jimo seserų viršininkė M. Alo- Hengančią skepetą. Taip karta persekiojo Ispanijoje, atsivijo liekanų, pora senų įdomių baz-
dino AAarijos statulos šventini- išturiu vi. P1,01* J BaUriknas. bevaikščiojant parke, dvi Ma- ir čia. Valgyti žalią mėsą gal- "7^- ~ t0.

_ . .. ............................. f5**? suonJteU^L Dristota^ ilgamete gudos pirm. A. Va- bgos. draugės paklausė: ar Sr būt yra bendras romėnu pali- labai švarus ir

Kan. dr. O. Musumeci. V«- lyno kapdl.no kun. St Yto T* ™ J nal, to ėia nuėjo? Sakau, kad
riios ansireiškimu anuomet skautl* vardu> Ad- Vilušis atei- vienuolė su kažkokiu vyru.

tininkų vardu, E. Lankauskie- Buvo daug juoko, nes iš tik* 
nė, V. Šimkienė iš Bostono, rųjų būta marokiečių porelės. 
Karinauskienė iš Waterburio, j Maroko žemę įvažiavau 
Giraitienė iš Worcesterio ir k. tik 40 km. ir vėl grįžau. Kas 
Sveikinimuose pasidžiaugta ten yj galvą į paslaptingą At- 

seserę uoliu katalikišku bei Nors iš čia galėjau auto- IMvviiku darbu, Įy gtorlo Ir į^ais pasiekti j/taJ Maroko 

paslaugia kitiem dvasia, pa- vietas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

kianti Dievo Motina Syrakū- sukaktis.
zuose. Vertė
MIC. Išlėkto Marijonų Kon
gregacija. Spausdino Liet. Ka
talikų Spaudos D-jos spaustu-
vė Chicagoje 1957 m. Dius-

Vainikuotoji plačiai nuaidėjusių per visą 
Europą. Marijos statulos pa
šventinimas Putname davė 
pradžią tos laukiamos sukak-

iaq ^.1 v - conn Aplankęs Putnamą, naujos tįes minėjimui, apie ką buvo
truotas, 108 psl., kaina $2.00. koplyčios sienoje, iš lauko pu- užsiminta ir seserų rėmėjų su-

ši knyga pateikia pirmuo- sės, tuojau pastebėsi baltą, važiavime.
sius oficialius pranešimus marmurinę Šiluvos Marijos
apie Dievo Motinos atvaizdo statulą. Ji čia atsirado dėka 
ašarojimą Sicilijoje, kuris ke- fundatorės Elzbietos Lankaus-

kas užimta. Taip numojęs ran
ka iškeliauju į mažą miestelį, 
kur lengvai gaunu viešbutį. Iš 
ten atvykstu aplankyti tos

Išvažiavome traukinių į 
Seviliją, čia vyksta didžiulė 
mugė.
man rūpi gauti nakvynę. Ap
lankau 20—30 viešbučiu —vis

Anglai skuba Į ją. o

garsios Sevilijos mugės.
Bet, tiesą pasakius, pobodo 

man tos ispaniškos žemės, tas 
nuolatinis trankymasis ir ke
lionių vargas. Nuolat galvoju- 
kur galėčiau pavalgyti taip, 
kaip valgo visi padorūs žmo
nės, kur būtų bent kartą mė
sa gerai iškepta. Jau kraunu 
savo lagaminą, dedu padary
tas nuotraukas, prisipirktus 
vaizdus. Iškeliauju trumpam 
Prancūzijon. o paskui į Vokie
tiją. Dar vasarą nesibaigs, kai 
vėl išlipsiu New Yorko uoste, 
veždamas jam naujus įspū
džius.

iškeliavau į Tangerį — lais
vąjį miestą.

Vykau autobusu 65 km. Ke
lias puikus, šalia tiesiamas ge

niam suvažiavimui buvo susi- Rėmėjai pagirti už jų talką ležinkelis. Aplinkui sodai- tirš- 
rinkę gegužės 19. Suvažiavi- seserim ir paskatinti ieškoti ta žaluma. Net kalnai žaliuoja, 
mas buvo pradėtas koplyčioje daugiau narių. ■■ ■' •
mišiomis, kurias aukojo kun. Pranešimuose apžvelgta cen- • Antanas Stankevičius (ar 
St. Yla. Po pietų posėdį pra- tro valdybos praėjusių metų Stankus), anksčiau gyvenęs 
dėjo kun. Vac. Paulauskas, veikla (Pr. Pauliukonis) ir sky- kartu su Juozu Kubert 585 
einąs gildos pirmininko parei- rių darbai (sesuo Augusta). Baulevard, Bayonne, N. J., ieš- 
gas. Susirinkimo prezidiūman Rezoliucijose atkreipta dėme- komas jo dukters Onutės 
buvo pakviesti: prel. J. Balkū- sys į artėjančias šv. Kazhnie- Stankevičiūtės. Prašome atsi-

VfIIuOS seimas jr auklėti jaunimą, skleisti Ro
kienės iš Cicero,- III. Statulos Nekalto Prasidėjimo sese- visuomenėje Marijos kul- 
modelį pagamino skulp. Vyt rim remti gildos nariai meti- *4* 
Kašnba, Italijoje ją nukaldino 
Da Pratos bendrovė iš Bosto
no. Statula pašventinta prel. J. 

kopų pareiškimą, mokslinės Balkūno gegužės 19, kai Put- 
komisijos ir kitų asmenų pa? name vyko metinis seserų rė- 
sisakymus o taip pat ir apra- mėjų suvažiavimas. Kun. St. 
tymus, nepaprastų pagijimų Yla ta proga parašė ir seserys 
kurių tik per pirmąjį pusmetį išleido knygelę “Vainikuotoji 
įvyko apie 600. Tai nuostabi šiluvė”, kur trumpai papasa- ... ____________ _______ ____
knyga, apie mūsų laikų ant- kojamas Marijos apsireiškimas nas- T. B. Vaišnoras, MIC, E. ro 500 metų gimimo ir Mari- Hepti adresu: Marie Antono- 
gamtybės prasiveržimo reiški- Šiluvoje (1608) ir šiluvinės Ma- Lankauskienė, B. Mičiūnienė jos apsireiškimo Šiluvoje 350 virk 473 Main St, Oakville, 
nį. rijos kultas Lietuvoje ir Ame- ir Ad. Viliušis. Pirmininkavo (Nukelta į 5 psl.) Conn.

turtas dienas prieš nesuskaito
mą žmonių minią ir net moks- 
slinės komisijos narių ranko
se yra ašarojęs, čia rasime Pi
jaus XII mintis- Sicilijos vys-

LIEPOS - JI’LY 14, 1957

PROGRAMA:
11:00 vai. — Iškilmingos jubifiejaus mišios Liurdo

12:00 vai-— Pietūs.

3:00 vai. —- Iškilmingas naujų šventovių 
pašventinimas.

4:00 vai. — Meninė programa:

Tautiniai šokiai — išpildo musų vasaros stovyklos 
berniukai, vad. Onos Ivaskienės.

Dainos — d^oka. sofistas Vaclovas Verikaitis iš 
Toronto, Kanados, ir jo vadovaujamas kvartetas.

Visus kviečiamo dalyvauti šioje džiaugsmo šven
tėje, pasimaudyti Atlanto bangose, paragauti gar
džių vateių er gėrimų, pasimatyti su senais pažįsta-

kapdl.no


ver-

skaitant

buvo

Motinos dienos minėjimas Vorcesteryj

HARTFORD- CONN.

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 Wiltoughby A v
Brooklyn 21. N- Y.
Kaina $6,00.

suskaldy- 
kur vie- 

kudi- 
šeimų

pagieža 
taip pat 

Lietuvoje 
Ji žadan- 
rankas ir

vyčių ir vyresniųjų 
bei kandidatų sąskry-

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą
VYT. AUGUSTINO

Anglijoje, po Sueso kanalo 
bėdų, vis daugiau matosi gat- 
vėse protingų perspėjimų: 
"Mokykite vaikus važinėti dvi-

Putnamo jaukios sodybos sve
čiai negreit dar išsiskirstė. Ir 
po gegužinių pamaldų, kuriom 
vadovavo prel. Pr. Juras, dar 
vis skambėjo, mielam Sukaktu
vininkui “Ilgiausių metų!” O j 
tuos linkėjimus pynėsi pensio
nato mergaičių lietuviškos 
dainos ir rausvos rožės, dova
nom jų atneštos, bet padėtos 
prie kojų Vainikuotos šiluvės.

rūpestis guli ant vienos pečių, 
tą puikiai žinot ir Jūs. *fiek 
tik, kad Jūsų gyvenimo sąly
gos kitokios. O Jūs, nors ži
not, sakot, mūsų gyvenimo są
lygas, bet., daug ir nežinot.. 
Didžiausias man klausimas 
prieš akis: užaugę ar supras 
mane vaikai? Ar įvertins mo
tinos pasiankojimą ir meilę* 
Jeigu taip, aš laiminga mir
čiau. Nes tik dėl jų aš gyve-

galima pririn- 
Juos

dukrelės motiną, bet ir jas 
skaudžiai įžeidžia bei sunieki
na. Užtat visad teisingai ta 
jaunuolė moksleivė rašo tėvui: 
“Spjaunu ant tavo meilužės 
bučinių!”

O SIBIRE KITAIP
Tuo tarpu, kai čia laisvėje 

nevienas sukūrė antrąsias šei
mas ir atsidūrė į tikrai nepa
vydėtiną tragišką* padėtį* ir 
žmonoms, ar vyrams iš ana
pus atsišaukus, iš Sibiro atei-

• Garsui, Lietuviu Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje sa
vaitraščiui, gegužės 17 suėjo 
40 metų. Laikraštis buvo pra
dėtas leisti Brooklyne. Pirmuo
ju jo redaktorium dvejus me
tus buvo Julius Kaupas, vė
liau Lietuvos Banko Kaune 
direktorius. Toliau aštuonerius 
metus redagavo Leonardas Ši
mutis, dabar vyr. Draugo re
daktorius. Nuo 1926 metų Gar
są redaguoja Matas Zujus. Lai
kraščio redakcija ir spaustuvė 
šiuo metu yra Wilkes-Barre,

nojo barbaro 
griautų šeimų 
vietą, tai būtų jūra, kurioje 
tikrai galėtų pasiskandinti vi
si kruvinosios sovietų komu
nistų partijos nariai su savo
vadais.

Kapeliono 
sukaktis

Lietuviai legionieriai,
padedami moterų, birželio 

8. šeštadieni. Liet. Piliečių 
klubo svetainėj, 227 Lawrence 
St.. Hartforde, rengia metini 
balių — vakarienę su gardžiais 
valgiais, muzika ir šokiais. Vi
si lietuviai kviečiami atsilanky
ti ir paremti legionierių Sabo
nio postą. Pradžia 7:30 vaka
re, bilietus įsigyjama iš anksto 
pas legionierius bei pas mote
ris rėmėjas.

joms. Neapsieita ir be liūdesio 
valandėlės, kai scenoje pasiro
dė dvi mažos našlaitėlės —Ri
mutė ir Gintarė Repšytės, ku
rių mamytė, uoli sąjungietė ir 
šio laikraščio korespondentė, 
tik prieš trejetą mėnesių pasi
mirė. Našlaitėlių deklamacijos 
Mamytei ir Be Mamytės visus 
nudvelkė' giliu liūdesiu.

“Jausmų žiupsnelis Motinos 
dienai”, parašyta Moterų Są
jungos nuoširdaus bičiulio, a. 
a. kan. F. Kemešio, paskaitė 
U. Daukantienė.

Trumpai apie Moterų Sąjun
gą kalbėjo centro pirm., Jule 
Mack. Dienai pritaikintas min
tis pareiškė klebonas kun. A. 
Petraitis, svetys iš Providence, 
kleb. kun. Jonas Vaitekūnas ir 
kuopos dvasios vadas kun. J. 
JutkeviČius.

.Padaryta rinkliava seselėm 
kazimierietėm, šių metų suka
ktuvininkėm surinkta 100 dol. 
Ta suma, pridėta prie rinklia
vos bažnyčioje sudarė, rodos 
1,300 dol. Tuomi parapijiečiai 
parodė savo įvertinimą to pa
sišventimo ir nenuilstamo dar
bo, kurį seselės kazimierietės 
atlieka mūsų parapijoje.

Rūbrtlė

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ. ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis pudąrys

ir J. Beinortui (iš Providence 
R. I.). Gražiai gėlėmis išpuoš
toje scenoje su aukštai pasta
tyta Dievo Motinos statula, 
nuskambėjus giesmei “Marija, 
Marija", programa taip sklan
džiai vystės, kad nei neapsi
žiūrėta, kaip prabėgo kelios 
valandos. Publika gausiais ap
lodismentais vis reikalavo dau
giau.

Šiltai buvo sutikti solistai— 
Milda Leslie, Aušra Vedeckai- 
tė ir Raudenis. K. Palevičiū- 
tės gyvai valdomas akordionas 
ir jos šypsniai maloniai nutei
kė klausytojus. Kaip dvi leng
vos plaštakėlės, scenoje sumir
gėjo Kristina ir Klaudija Ka- 
neb baleto šokyje, tai ateities 
balerinos. Gražiai užsireko
mendavo L. Gedvilaitė ir G.

nu. "
Tokių laiškų 

kti ir daugiau, 
nubyra ašaros.

Visais laikais 
tų šeimų, ar šeimų, 
nas likdavo su mažais 
kiais našlauti. Tokių 
ypač būdavo gausu po kiek
vieno karo, ar kurio krašto 
okupacijos, kai senų laikų pus
laukiniai kariai išsivesdavo 
nugalėtojų žmonas ir dukte
ris vergėmis. Bet daugiausia 
tokių šeimų pagimdė šis pas
kutinysis karas ir raudonojo 
rytų barbaro deportacijos bei 
grėsmė su jo prakeiktąja gele
žine uždanga. Esu tikras, kad, 
jei pavyktų surinkti to raudo- 

veiksmais su- 
ašaras į vieną

užsiėmimų bus praves
ta drauge su skautėmis, dalis 
atskirai. Bus pašnekesiai: vyr. 
sktn. K. Jonaičio — Mūsų gai
rės, sktn. A. Venclausko—Lie
tuviai skautai ir skautės W 
kietijoje. dr. inž. J. Gimbuto— 
Lietuvio skauto profesionalo 
vieta lietuvių išeivijoje, sktn. 
R. Šilbajorio — Humanistinių 
studijų prasmė Amerikoje ir 
profesinės galimybės, ps. kun. 
dr. V. Cukuro — Titanų kova

Skautų sąskrydis
Worcestery, Mass., Mairo

nio parke birželio 1—2 d. d. 
šaukiamas rytinio pakraščio 
skautų 
skaučių

paneša visokias kančias: 
gijos, tėvynės troškulio, 
skaldytos šeimos ir visą kito
kių kančių komplektą, štai 
vienos našlės, kurios vyras 
palaidotas Sibiro taigose, kuri 
pati kenčia Sibire, ir kuri tik
rai galėjo pasilengvinti savo 
padėtį, sukurdama naują šei
mą, laiško ištrauka:

“Rašot, kad aš, būdama lai
sva, nesukūriau antrąsyk šei
mos. Jūsų tiesa, aš iškentėjau 
dėl to baisų, didžiulį vargą.

žmoniškumu, užnuo-~ sunku Pasakyti
sulaukti panieką dar kodėL Aš irgi, labai mylėjau 

savo vyrą. Kolei vaikai buvo 
maži,“ aš ir galvot bijojau apie 
antrą tėvą vaikam. Taip pat ir 
jo atmintis man buvo šventa. 
O vėliau, kai paaugo vaikai, ir 
jiems aiškinau, kad be “tėtu
ko” jūs nemokyti liksite, jie, 
įsikibę į mane, verkdami šau
kė: “Verčiau mfeš nemokyti 
liksime, nereikia, mamyte, tė
tuko, nereikia”... Aš ašaromis 
apsiliejau kartu su jais ir pa- Ir jie būtų to verti.

(Atkelta iš 4 psl.) 
metų sukaktis. Kita rezoliuci
ja kreiptasi į lietuvių visuome
nę. laukiant vieno dolerio au
kos padengti seserų skolom, 
susidariusiom koplyčią besta
tant. Prašymas motyvuojamas 
tuo, kad ..- ■ ~

Putnamas atlieka didelį tau
tinį kultūrinį darbą ir su di
deliu pasišventimu tarnauja 
mūsų jaunimo ugdymui, tad 
vienas doleris iš atskiro lietu
vio būtų simboliškas tautinio 
darbo įvertinimas.

Naujon centro valdybon pa
kviesti: kun. Vac. Paulauskas, 
S. Kucinienė, »K. Mockus, Pr. 
Pauliukonis, B. Mičiūnienė ir 
J. Benešiūnas. Kun. Vac. Pau
lauskas dar skaitė paskaitą 
apie Šiluvos šventovę.

Meninę programą atliko 
Putnamo pensionato mergai
tės, vaidinusios misteriją “Do
rybių vainikas” ir deklamavu
sios (G. PaųŲukonytė, D. Keb- 
linskaitė).

Suvažiavime buvo taip pat 
prisiminta seserų . kapeliono 
kun. St. Ylos 25 metų kuni
gystės sukaktis. . Gildos vardu 
sveikino V. Kulbokienė ir S. 
Kucinienė, įteikusios dovanų 
Aušros Vartų Marijos paveiks
lą (medžio drožinį).

šeštadienio vakare bus skau
tiškas laužas ir šokiai, o sek
madieni visi organizuotai da
lyvaus mišiose šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Suvažiavimą rengia Worces- 
terio dr. V. Kudirkos skautų 
vyčių būrelis ir kviečia ryti
nio pakraščio skautus gausiai 
dalyvauti. . (Sk-)

Girdėti, kad duktė rašanti 
minėtam tėvui taip pat labai 
skaudžius laiškus, kuriuose 
maišosi meilė su neapykanta, 
viltis su neviltimi, 
tėvo meilužei, kuri 
palikusi savo vyrą 
ir atplėšusi jos tėvą. 
Ii išbučiuoti tėvui 
kojas, kad jis pamestų tą mo
terį. Ji priekaištingai prime
nanti. kad tėvas krosnį kūre
na mygtuko paspaudimu, o 
nepaklausia, ar duktė turi 
Šlapių drebulinių malkų. Ji 
kategoriškai atmeta tėvo an
trosios “žmonos” stengimąsi 
įsiteisinti ir laiškuose spjauna 
ant jos siunčiamų bučmių.

“Neteiskite, kad nebūtumėt 
teisiami”, (Mato 7, 1). Netu
riu tikslo ką nors šiuo straips
neliu teisti, ar įskaudinti. Ma
no tikslas buvo tik pavaizduoti 
bent keliais brūkšniais suskal
dytų šeimų kančias. Tačiau 
pro vieną dalyką negaliu pra
eiti tylomis: manau, kad ie
vas, kuris siunčia iš laisvės už 
geležinės uždangos esančiai 
dukterei savo bučinius nuo sa
vo “naujosios žmonos”, elgia
si daugiau negu ciniškai. Tai 
yra daugiau negu Judo buči
niai, nes jie ne tik išduoda tos

Moterų Sąjungos 5 kuopa 
gražiai paminėjo Motinos die
ną, užprašydam^šv.mišias už 
gyvais ir mirusias narių moti
nas. Mišias aukojo kuopos 
dvasios vadas kun. J. Jutkevi
Čius, pamokslą sakė kun. M, 
Tamulevičius. Narės ėjo prie 
šv. Komunijos.

Po pietų šv. Kazimiero par. 
salėje įvyko meninė dalis. Dai
nų ir sakmių programa rūpes
tingai buvo paruošta ir išpildy
ta bendromis jėgomis sajun- 
giečių choro ir meno ratelio, 
vadovaujant Genovaitei Kaneb

• Vajus ALRK Federacijos 
Jaunimo stovyklai paremti pa
sibaigė laimėjimų traukimu 
gegužės 19 d. Clevelande. Lai
mėjo : Juozapas Spaustinaitis, 
Clevelandas; Charles Stepa
nauskas, Detroitas; Almutė 
Naumavičiūtė, Detroitas; La- 
šaitė, Brooklynas; Alfonsas In- 
dreika. Chicago; Mrs. Maksvy
tis, Cicero: G. Šepetys- Detroi
tas; Kazys Sragauskas. Det
roitas Vida Orintaitė. Cleve
landas ir George Sherman. De
troitas. Laimėjusiem paskirta 
po $100 ir laimėjusių bilietų 
pardavėjams po $25.

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI į SSSR 
| UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJA 

IR KITUS KRAŠTUS.
SkMName maM* ptadMtt**, mmJcm Ir ėevHm drabuthiv 

modfjagas. vaistus h- t. .
SIUNTINIAI SIUNvtAMI 4$ VALANDŲ BRGYJE.

- Siuntėjui įteikiamas paMo pakvhavim.as apie HMuntima.
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 saraRHu

Siuntiniai, siunėiaml oro paštu, pristatomi 7.10 di.Mii) bkgv 
Siuntvjas gauna asmmUirus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 
MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINHKIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai J vakaro. 
SrMadleniab nuo 9 vai. ry’o ir t vai. pu piety.

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusKkai arta ančiukai. 
Netekt PvnmylvantjoR grUkefio stoties N’cunrke 

PACKAGE EXPRESS (X).

Minėjimas pagerbti vienuo
lyno kapelioną kun. St. Ylą 
buvo surengtas gegužės 21. 
Iš ryto 11 vai. koplyčioje Su
kaktuvininkas aukojo iškilmin
gas padėkos” mišias, asistuo
jant diakonui kun. Vac. šir- 
kai ir šubdiakonui kun. M. Cy- 
vui ir asistoje dalyvaujant 
dar kun. Z. Smilgai, kun. K. 
Balčiui- kun. J. Steponaičiui ir 
kun. P. Jonaičiui. Mišių metu 
giedojo seserų choras ir solo 
Lietuvos operos solistas Ip. 
Nauragis. Pamokslą pasakė 
kun. Vyt Pikturna.

buvęs Dachau karato kali
nys apis buvusį Stufthofano 
karato kalinį.

Buvo perskaitytas ypatingas 
iv. Tėvo palaiminimas pačiam 
Sukaktuvininkui ir visiem pa
maldų dalyviam. Jų buvo ku
pina bažnyčia — apie 45 kuni
gai, didelis būrys Nekalto 
Prasidėjimo ir Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų. Sukaktuvininko 
bičiuliai pasauliečiai ir Putna
mo pensionato mergaitės. Visi 
paskui susirinko vaišėm salėje 
po koplyčia.

Vaišėm ir svaik in imam va
dovavo kun. V. Cukuras. nuo-

• Darbininko piknikas New 
Yorko-ir~New Jersey apylinkė
je bus rugpiūčio 11, sekmadie
nį, Linden, N. J., Laisvės par
ke, 340 Mitihell Avė. Bus Įdo
mi programa, šokiai, valgiai ir 
gėrimai.

• Europos lietuvių kunigų 
pastoraciniai pasitarimai ir re
kolekcijos įvyksta liepos 15— 
20 Koenigstein- Taunus. Reko
lekcijas ves kun. dr. J. Vaiš
nora. MIC, iš Romos. Tėv. Al
fonsas Bernatonis Lietuvių 
Sielovados- Vokietijoje" -vardu 
prašo paramos tam Europos 
lietuvių kunigų suvažiavimui 
suorganizuoti ir pravesti. Au
kos siųstinos adresu: Kun. A. 
Bernatonis, Kapuzinerkloster, 
Dieburg - Hessen, Germany.

Ir kitų laiškai vien skaudūs 
sielas skundai Štai, kad ir ba
landžio 11 laiško kai kurios 
vietos:

“Negaliu įsitikinti, kad 
Amerika ir meilužė galėtų 
taip žmogų perdirbti. Apie jį 
buvau geriausios nuomonės. 
Žinoma, kai moteris įsimyli, 
tai mato tik, kas yra gera. 
Gal ir su manim taip buvo, 
bet visa jo giminė — garbin
gi žmonės. Dabar jo elgesys— 
tiesiog išprotėjusio žmogaus. 
Mesjampaskntmį-laišką ra
šėme gruodžio mėn. Jis po to 
laiško gale dukteriai gyrė sa
vo “žmoną” ir nuo jos siuntė 
karštų butukų. Duktė užpro
testavo dėl tokių laiškų ir pa
vadino ją ragana, tai jis atsa
kė: “Mes tave, dukryte, su
prantame, — tai mama tave 
pamokė”. Matot, kokie mūsų 
santykiai su žmogum, kuris 
buvo išsirinktas iš visų ge
riausių- dėl kurio buvo tiek 
daug kentėta, jo laukta ir 
pan. Kenčiu aš, kenčia dukre- 

-lė. .Netekti vyro yra baisu, o 
nusivilti 
širdumą 
baisiau.”

“Visų 
reikalas labai palaužė mino 
sveikatą. Nervų sukrėtimas 
iššaukė įvairias ligas. Dabar 
gulėjau mėnesį laiko ligoninė
je ir Jūsų laiškas mane ten 
pasiekė. Grįžusi dar nedirbu, 
todėl pirmiausia laisvu laiku 
noriu išsiverkti, nors ir nepa
žįstamam žmogui. Ech, tas gy
venimas... Tik ašaros, aima
nos, ligos, o laimė nepasiekia
ma. Aš gyvenimo kovoms bu
vau atspari, ir dabar valdau 
save- bet labai dažnai, pradė
jus dūšiai kaukti, išsimušu iš 
vėžių. Tos mergaitės gaila, 
dėl jos norisi gyventi, o šiaip 
nusibodo kovoti. Anksčiau la
bai pasitikėdavau Dievu, o da
bar ir čia velnias kiša koją. 
Tos maldos lieka neišklausy
tos, todėl ir melstis nesinor:

Gale laiško prašoma lietuvių 
tarpe nelaikyti jos vyro ir jo 
sugyventinės elgesių paslapty-

• J. Turinio novelių rinki
nys “Sužadėtinė” jau atspaus
dinta ir greit pasirodys knygų 
rinkoje. Leidžia Terra.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

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

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunkor Avė.

BROCKTON 4, MASS. ' 
Tei. Brockton 8-1159-R.

GERIAUSIA 
DOVANA

Lietuvos vaizdy 
albumas

taikingu žodžiu pristatinėda
mas kalbėtojus ir perskaityda- 
mas didžiulį pluoštą sveikini
mų laiškais ir telegramomis.
žodžiu sveikino kan. M. Vait

kus, preL J. Balkūnas, kun. 
J. švagždys (pernai atšventęs 
50 -metų^kunigystės sukaktį), 
prel. Pr. Juras, kun. P. Jurai- 
tis (Atholio lietuvių klebonas, 
šiemet sulaukęs savo auksinio 
jubiliejaus) kun. A. Klimas 
(kurso draugas ir tais pačiais 
metais įšventintas), kun. B. F. 
Gauronskis, (Ansonijos lietu
vių klebonas) T. J. Kuprevi
čius, MIC (Marianapolio vie
nuolyno viršininkas), T. V. Gi
džiūnas, OFM (lietuvių pran
ciškonų ir jų spaudos vardu). 
T. V. Endriūnas, SDB (lietuvių 
saleziečių vardu), M. Anuncia- 
ta (Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų vardu), kun. A Petraitis 
(Worcesterio šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas), kun. T. Nar
butas (buvusių Kauno semina
rijos klierikų, prof. St. Ylos 
mokinių vardu), kun. K. Bal
dys. poetas J. Aistis. S. Sužie
dėlis (Ateitininkų Federacijos 
vardu), Razickienė (iš Kruklių 
parapijos Lietuvoje, tos pačios, 
kuriai priklauso ir kun. St. 
Ylos tėviškė).

Savo atsilankymu į pamal- milžino paunksmėje. Be to, 
das ir vaišes Sukaktuvininką 1-jo rajono skautų vyčių rei- 
pagerbė prel. Pr. Strakauskas. .kalais kalbės ps. J. Rašys ir 
Brocktono lietuvių parapijos ps. V. Pileika. 
klebonas, ir prel. K. Vašy s. 
Worčesterio Aušros Vartų par. 
klebonas.

Sveikinimuose prisimintas
kun. St. Ylos uolumas kuni

go psraigoin, ieBcoįimas vis 
naujų pastoracijai metodų ir 
priemonių, propagavimas gy
vosios dvasios 
rytys su tietuviikuoju jauni
mu, veiklus ir kūrybinis reii- 
kim&sis plačiojo lietuvių visuo- 
menėje, gausūs jo raitai ir. 
straipsniai religiniais, tauti
niais ir kultūriniais klausimais, 
jo kančia nacių karato, jo gi
lus ir sraunus darbas dabarti
niu metu ^^^norikojo.

Dėkodamas už sveikinimus 
ir dovanas, prof. kun. St. Yla 
pareiškė, kad jis didžiai verti
na jo sukakties prisiminimą, 
bet yra prašęs ir norėjęs, kad 
visa tai praeitų tylomis. Atsi
tikus kitaip, jis suprantąs, jog 
tuo būdu

pirmiausia raukiama pagar
ba kunigo paiaukimuL

Jis dėkingus visiem, kas jam 
betkuo padėjo kunigo parei
gas geriau atlikti.

Po vaišių, kurias suruošė 
seserys, o patarnavo pensiona
to mergaitės, saulei žėrint gte- 
žnoje pavasario žalumoje,

o Lietuvių dailės paroda 
rengiama Chicagoje jaunimo 
kongreso ir šokių festivalio 
metu. Paroda vyks Marrison 
viešbutyje. Jury komisijoje, 
kuri atrinks kūrinius parodai, 
sutiko dalyvauti šie dailinin
kai: prof. A. Galdikas. Br. Mu
rinas- A. Skupas - Cooper ir 
Marčiulionis. Paroda atidaro-Rochester, N. Y.

šv. Jurgio lietuvių parapijo
je birželio 2 prasideda 40 va
landų atlaidai. Juos pravesti germukšnytė savo deklamaci- 
atvyksta J. E. vyskupas Vin
centas Brizgys iš Chicagos. 
Klebonas ir parapijoje besi
darbuoją kunigai visus lietu
vius kviečia gausiai dalyvauti 
kaip tai buvo gavėnios metu, 
rekolekcijose, kurias vedė ku
nigas Adolfas Paukštys. Visi 
jas dar mielai prisimena.

Mūsų parapijos klebonas 
kun. Pranciškus Valiukevičius 
daug dirba, kad parapijoje ir 
apylinkėje skleistųsi religinė 
ir lietuviška dvasia. Savo triū
su apie parapiją sutelkia ne 
tik Rochesterio, bet ir tolime
snių apylinkių lietuvius.

Žmonės mielai čia skaito 
lietuvišką spaudą. Daug kas 
mėgsta “Darbininką”, kuris 
pardavinėjamas prie bažnyčios 
durų. Vertėtų tuo pavyzdžiu 
pasekti ir kitom parapijom.

Kar.
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Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

HIADACHB?
JONAS JAKVBAUSKAS

• New Yorfce yra susikūrusi 
“Viengungių globos draugija”, 
kuri už 3 dol. metam pasižada

liek pačio minėjimo suren
gimas, tiek gražus būrys pasi
žadėjimą davusių ateitininkų 
parodė, kad Stasys Šalkauskis 
mumyse dar gyvas! P. Natas

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michiaan Farm stori*, šis sūri' Jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių h jų šeimos, Fountatn, Iflch.

Ona, vai- 
ir Vanda

segė ženklelius.
Po įžodžio buvo persfraity* 

tas Ateitininkų Federacijos Ta
rybos pirm. dr. A. DamuŠio 
sveikinimas. šventė užbaigta 
tautos himnu. Gerai, kad ji 
nebuvo užtęsta, kad išvengta 
virtinės kalbėtojų, sveikintojų. 
Salėje esančių dėmesys buvo 
atkreiptas į paskaitinhiką, ku
riam foną, šventei labai tinka
mai, paruošė stud. A. Bara-

MICHIGAN FARM CHEESE DAUtT, INC. 
Vieninteliai iie sūriu, puntatujai FOVNTA1N, M1CH.

-
1U ovfrage aoriMy todoi nenrity •- 
sumik* pciymMt for a Mttead wodc«r 
and ta wif« is i»ow dboat $105.

Antano.
Šimkus, Liudvikas, iš Viduk

e Amsterdamo, Olandijoje, 
aerodromas, atsižvelgdamas i 
tai, kad kaskart vis daugiau 
lėktuvais gabenama įvairaus 
tipo gyvulių, pasistatydino 
specialų viešbutį, rezervuotą 
minėtiems “keleiviams”.

Žinios

Apie Šalkauskį kalbėjo jo 
mokinys Julius Staniškis. Va
landą užtrukusi paskaita buvo 
išklausyta didžiu malonumu. 
Prelegentas nušvietė St. šal- 
kauskio filosofijos esmę bei 
kai kurių laikotarpių ar insti
tucijų nuotaikas ir reikšmę. 
Ne vienas iš jaunesnių studen
tų ir moksleivių gal pirmą kar
tą išgirdo apie Teologijos - Fi
losofijos fakultetą: vakarietiš
kos kultūros ugdytoją Lietu-

menu, sietine šventame” __ tačiau, kad nrinėjiman atsilan-
skaitėme didfinlėje atverstoje kė kviestieji garbės svečiai - 
knygoje St Šalkauskio žodžius LB Detroito apylinkės,, stu- 
gegųžėfrpaėm.19 d. Detroito dentų, skautų, skaučių n* san- 
ateitimnkų metinės šventės taros atstovai.

• Nottingham, Anglijoje, 
miesto taryba išleido įsakymą, 
draudžiantį kino teatruose 
“mėtyti smirdančias bombas 
bei kitokiu būdu gadinti orą.” 
Įstatymas galioja ir tuo atve
ju, kai filmas ar artistai nepa
tinka.

Po paskaitos iškilmingą na
rio pasižadėjimą davė mokslei
viai: A Bublys, J. Mikaila, V. 
Ruseckas; studentai: S. Čer
niauskas, D. Mikaitė, V. Pajau- 
jytė, A. Ramanauskaitė, A Ru
seckas, V. Smagrauskaitė ir N.

Pasižadėjimus priėmė 
dvasios vadai — kun. K. Sima
navičius ir kun. V. Kriščiūne-

miis. laimingas^ ^ėvaf pažįsta
mus vaišina geresniais ciga- 

• rais su “it’s a boy” užrašu.
Bet JAV 8 valstybių statisti
kos byloje, kad iš 27 įsisūnyti 
norinčiųjų tik vienas pageidau
ja berniuko, gi 26 geidžia mer
gaičių.

Lituanus platinimo vajus to narys, dalyvavo šv. Kazi- 
Los Angeles . lietuviai stu- miero parapijos chore, keletą 

dentai sudarė komitetą anglų metų jam pirmininkavo. Ste- 
kalba ' leidžiamam Lituanus ponas ir Adelė Deringiai yra 
žurnalui platinti. Į komitetą šv. Kazimiero parapijos funda- 
nariai įeina Lietuvių Studentų toriai, paaukoję bažnyčios sta- 
Sąjungos atstovasV. Gilys, tybai 500 dolerių. Gegužės 19 
Santaros — P. Jasiukonis, Stu- parapijos bažnyčioje kun. dr. 
dentų Ateitininkų Draugovės A Bučiniui už a. a. Stepono 
— A Polikaitis ir Akademinio vėlę laikant pamaldas/ gražiai 
Skautų Sąjūdžio — * N. Varia- giedojo parapijos choras ir so- 
kojis, kuris išrinktas vajaus listė Florencė 
komiteto pirmininku, 
komitetas kreipėsi į organiza
cijas, prašydamas. paraginti 
narius užprenumeruoti kita
taučiam Lituanus ir skirti lė
šų Lituanus leidimui paremti. 
Sudarytas dar garbės globėjų 
ratelis. į kurį pakviesti: prof. 
M. Biržiška, konsulas dr. J. 
Bielskis, dr. P. V. Raulinaitis, 
rašytojas J. Gliaudą ir dailinin
kas A Rūkštelė.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėųinimui. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek Upopuliarinot MeMgaa Farm Sūrj, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame Ir toliau Jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

kol© ir Rozalijos. ;
Raulinaitis, Juozas, iš Tar- 

putiškių k., Marijampolės ap
skričio, gimęs 1912 metais.

Šatas, Kazimieras, sūnus

ĮjŲ]|ĮlwjliŲ

gliškai, o lietuviškai — nemiš- 
kiai kunigai.
Metiniai parapijos parengimai

Dėl švaros ir~ patogumo iš- 
cementuojama užpakalinė mo
kyklos aikštė, kurioj bus va
sariniai parengimai šiomis die
nomis: birželio 30, liepos 28, 
rugpjūčio 25 ir rugsėjo 1. Pa
rengimai prasidės 7 vai. vaka
rais ir tęsis ligi vidurnakčio. 
Bus ’ gaivinančių gėrimų, pini
giniai prizai, muzika ir šokiai. 
Pelnas skiriamas mokyklos 
skoloms mokėti.

Arkivysk. G. T. Bergen, 
už Sutvirtinimo sakramento

vajaus uste r iorence Korsak. Po pa- 
Vajaus maldų parapijos salėje įvyko 

minėjimas ir pietūs, kuriuos 
suruošė mirusio našlė Adelė 
Deringienė. Minėjimą pradėjo
A. Dabšys, pakviesdamas pro
gramai vesti P. A Raulinaitį. 
Apie velionį ir jo darbus lie
tuvių tautai ir bažnyčiai kalbė
jo klebonas kun. J. Kučingis 
ir konsulas dr. J. Bielskis. Mo
mentui pritaikintų kūrinių pa
giedojo solistė Florence Kor
sak, akompanuojant muzikui
B. BudriūnuL Minėjime daly
vavo apie 200 žmonių. Visi 
prisiminė velionį kaip jautrios 
širdies žmogų, energingą vei- ^"'pas mus i'a^ta biZ auM grafino atgal su no, iš Rokiškio apskr.

—— “Atjausdamas para

stų raudonais pirštų galiukais. Motino, dieno, minėjime.
įvvko šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Atidarė klebonas kun. 
J. Kučingis. Paskaitą skaitė M. 
Gliaudienė. šeštadieninės mo-

Amolevičius, Cesius.
Blaudžiūnas, Kazys, sūnus 

Jono, iš Pajevonio, Vilkaviš
kio ap.

Bušma, Antanas.
Butkevičius, Pranas, 

Petro.
Černiauskas- Pranas, 

Jono ir Johanos Remeikaitės, 
iš Kazbarįnų k., Batakių 
Tauragės ap. ----- ' -r' "

Činga, Antanas ir sesuo 
Neivienė, Agota, vaikai Ago
tos čingienės - Dovidavičiūtės. 
Dargužis, Algirdas.

Davidonis - Lutis, 
kai Albinas, Glorija 
Martinat.

Deringas, Jonas 
sūnūs Liudviko.

Dzikas- Albinas, Jurgis ir 
Viktoras.

Jakštonienė, Liza, gyvenusi 
Anglijoje, Silsden.

Jankeliūnas, Pijus, iš Kor- 
piejų k, Vilkaviškio ap.

Kemėšis, Viktoras, iš Pane
vėžio.

gražiai padeklamavo, padaina-. 
vo ir mamytes apdovanojo gė:* 
lėnais. Mokyklos mokinių cho
rui dirigavo mokyt. *0. Razu- 
tienė. Pianinu akomponavo M. 
Barauskienė.

Stonytė - Petkunienė,, Elz
bieta, ir jos seserys Jadvyga 
ir Juzefą, gyvenusios Brad- 
dock Pa.

Šukytė - Pinkuvienė, Marija 
(buvusi Kurutienė).

Šulskaitė - Surošienė, Anta
nina, duktė Simono.

Surošienė - šulskaitė, Anta
nina, duktė Simono.

solo, skaučių scenos vaizdelis.
Birželio 8, šeštadienį, įvyk- Teko nugirsti nepasitenkini- 

sta Vyt. Kamanto ir AM. Va- mu minėjimo data nebu- 
laitytėa jungtuvės. Jaunasis — 
aktyvus skautų, jaunoji —atei
tininkų veikėjai. Laimės ir

Jau bažnyčioje sumos metu 
išgirdome gražų kun. L Borei- 
šio' pamokslą apie St Šalkaus
kį Dar prieš didįjį karą mū
sų klebonas girdėjęs kalbant 
St Šalkauskį viename susi
rinkime. Nepabūgęs jis kalbė
ti apie religiją ir nihilistų tar
pe. Jis nešė tikėjimo žiburėlį 
lietuvių inteligentijai, o to ži
burėlio tųpiis darės vis skaid
resnė ir stipresnė. Ir dabar už 
Lietuvos sienų, ne vienas lietu
vis dar 'tebegyvena Dievui ir 
Tėvynei šalkauskiškos dvasios 
įtakoje.

Ispanų salėn susirinko ge
ras šimtas. Minėjimą atidaręs 
Detroito sendraugių ateitinin
kų pirmininkas dr. O. Vaitas 
prasitarė, kad lietus klausyto- Udrys. 
jų skaičių sumažino (lijo tik
rai kaip Noės laikais). Džiugu

Stepono Deringio mirties 
metinės

Lygiai prieš metus, būda
mas tik 41 metų atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Steponas Derin- 
gis. gimęs ir augęs Chicagoje, 
bet prieš 15 metų atsikėlęs į 
I^os Angeles. Čia buvo įsijun- ____ ___ _____ _____ _______

broliai” bus pasamdyti ir ki- gęs į visą eilę lietuvių organi- meno pajėgos ir svečias iš Dė
tom ligoninėm. zacijų, buvo parapijos komite- troito — solistas Pr. Zaranka. Jei Wkai savo giminių ar

draus”. nedelsdamas įstok

PETER LISAUSKAS
Tel. TW 4-m?

For fuil infomation about montMy 
old-ose paymetds, go to your 

SOGAL SECURtTY OFRCL

OAS-641

Iš lietuviu teisininky veiklos 
Lietuvių teisininkų draugi

jos Los Angeles skyrius, kuris 
turi 16 narių, gegužės 12 susi- 

savo klientus apsaugoti nuo rinkime išrinkta nauja valdv- .... i- *
vedybų. “Nelaimei” ištikus, ba: pirm. dr. P. V. Rauhnai- ir .sąmoningą lietuvi.

tomobilių sunkiai pastebimi.
Tam geram įsakymui tereikė
tų vieno papildymo: įsakyti, 
kad moterų pirštinės dar švie- gyvenančių.

Vietinis Fieser, Merkreida, jos bro-
Martinat, Vanda, vyras Vai- Friedrich- ir sesuo

teris- ir motina Davidonis Lu- Mets, Emiliją
Gurgždytė - Tamošaitienė,

Meivienė, Agota, ir brolis, Marcelė.
činga Antanas, vaikai Agotos Indrišiūnas, Valentinas.
čingienės - Dovidavičiūtės. Kapirkas, Jurgis, sūn. Jono,

Paserpskis, Juozas (Joe Pa-
serpsky), gyvenęs Chicagoje, par., Vabalninko v. Biržų ap.

(Nukelta į 7 psl.)

Pečkauskaitė, Petronė ir 
Pranciška, seserys Onos Sau- 
kienės - Pečkauskaitė*;

Petkunienė - Stonytė, Elz
bieta, ir jos seserys Jadvyga 
ir Juzefą, gyvenusios Brad- 
dock, Pa.

Pinkuvienė - šukytė, Marija 
(buvusi Kurutienė.)

Ateitininkų šventė įvyks bir
želio 2. Pamaldos šv. Jurgio 
bažnyčioj 9 vai., iškilmingas 
posėdis, šv. Jurgio parapijos 
salėj 5 .vai. po pietų. Nariais 
priimtiems bus įteikti ženkliu- sėkmės naujam gyvenimo ke- 
kai. Taip pat bus meninė pro- ly! SP
gramą, kurią atliks vietinės _______ ;________________________

gėdos. Jis nuo 15 metų pradė
jo skaityti knygas ir per 50 
metų perskaitė 100 003 įvai
raus turinio knygų, kurių ben
dras puslapių skaičius siekia 
1850.000. ;

e Dr. W. Young niuks’irkai 
paliudija liaudišką patarlę, kad 
durna galva nei žyla, nei phn- 
ka. Pasak jo, galva, plinkanti 
nuo smegenų didėjimo,, ple
čiančio galvos kaušą. Gi ištem
pta oda negalinti pakankamai 
aprūpinti plaukų šaknų rieba
lais. Trąšos trūkumas verčia 
plaukus skursti, kol jie tiek 
nuskursta kad lieka plikė kaip 
kulnis^

Tautinės Sąjungos seimas i-
vyksta birželio 1 ir 2 d. Hol- omahiečių buvo paminėta
lenden viešbuty 610 East Su- gegužės 12 Į šv. Antano par. tlS’ 0113
perior Avė. Atidarymas 10:30 ^Įę žengiančias motinas jau- 
vai. ryto, vakare banketas, nos mergaitės sutiko su gėlė- 
birželio 2 d. 10 vai. pamaldos mis, įžanginį žodį tarė LB kul- 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, tūrinių reikalų vedėjas ir Mo-

Birželio trėmimu minėjimas tinos Dienos rengimo komite-
šiemet vyksta kartu su latviais to Pirm- Reškevičius. Sugiedo- South Campbell Avenue. 
ir estais birželio 16, sekmadie- Marija, Marija ir stud. A 
nį. Programoj — pamaldos, Totilas paskaitė progai pritai- 

lituanistinei susirinkimas, pasirodymas per kytą referatą. Po trumpos per-

vo suderinta su įprasta Lietu
voj minėti data, nes juk norė
ta pagerbti lietuvė motina.

Vaikučiu talka
Mūsų parapijos mokyklos 

skolos naštą ne tik suaugusie
ji stengiasi mažinti, bet ir pa
tys mokiniai. Jie platina 
“punsh board.” ir turi neblo- 

(metinis mokestis tik $1.00) Į gą pąsispkima Praeitais me- 
The Burna of Mixsh»R tais jfe sumedžiojo per $300. 

Už jų pastangas kleb. kun. J. 
P O. Box 1109, ChkniKo 90. III. kričius jiem atsilygina įvai- 

_________________ _ ___________ riom pramogėlėm. Klaustukas

• Anglijoje- Hatton mieste, 
pristingus ligoninei slaugių 
moterų, gailestingųjų seserų, 
pasamdyti vyrai, “gailestingie
ji broliai”. Eksperimentas pui
kiai pavyko tose palatose, kur 
buvo moterys ligonės. Jos pra
dėjo dažytis, puoštis ir šypso
tis, pamiršusios savo visokias 
priekabes ir irzlumą. Ligoni
nės administracijai darbas su 
moterim ligonėm žymiai pa
lengvėjo, tad ji užsakė dau
giau kosmetikos ir išdalino 
veltui; buvo įrengtas ligoninė
je ir “grožio salonas”. Taigi, 
žmonės kartais nežino, iš kur 
palengvėjimas ateina. Galimas 
daiktas, kad “gailestingieji

• Prancūzijoje įsakyta vi- minskas dr. R Pamataitis, 
šiem dviratininkam mūvėti Padarytas pranešimas iš Alto 
šviečiančias pirštines, nes silp- ir pasuakytą, kad nau- ... . .
ni dviračiu šviesos signalai au- draugijos centro valdyba Lituanistinė vysk. Valan- Po programos vaišės ir šokiai. remiant, reikia tikėtis, kad |,a- Ąjhinas, Glorija ir Vanda 

būtų renkama iš New Yorke čiaus mokykla mokslo metus Kviečiami visi. skolos greitai bus išmokėtos. Martinat v21-
gyvenančių teisininkų, o gar- baigia birželio 2. Po pamaldų 
bes teismas iŠ ' Washingtone Šv. Jurgio parapijos mokyklos 

patalpose metinių darbų paro
dėlė, juostų audimo konkur
sas, pažymėjimų įteikimas ir 
kt. Kviečiami visi atsilankyti.

Sv. Jurgio parapijos klebo
nas kun. V. VHkutaitis yra pa- 

kyMos ir darželio vaikiai. *‘1"^
J k vaikai išmoktų lietuviškai skai

tyti ir rašyti. Sį savo norą pa
rėmė'iraarfca— mokslo metų 
baigimo proga 
vysk. Valančiaus mokyklai įtei- televiziją bei radiją ir kt. Ren- traukos sekė meninė dalis: 
kė 100 dol. gia Alto skyrius. studentų daina, I. Šarkaitės

, OMAHA, NEBRASKA
Mokslo metų užbaigimas

Mūsų mokykla baigė mokslo 
metus gegužės 19, išleisdama 
26 mokinius. Iškilmės buvo at
žymėtos ryte mišiomis, o vaką\ 
re menine programa, į kurią 
įsijungė ne- tik baigusieji, bet 
beveik visi mokiniai. Kleb. 
kun. J. Jusevičius tarė žodį ir 
išdalino baigimo pažymėjimus. 
Žmonių atsilankė labai daug.

šv. Antano novena
prasidės birželio 5 ir baigsis 

13 d. Vakarais , pamaldos lietu
viškai 6:45 vai., angliškai — 
7:45 vai. Maristam vienuoliam 
paremti Omahos bažnyčiose v n
birželio mėn. daromos rinklia- suteikimą, parapijos jam pas- Kručas, Jonas, sūnūs Justi- Žemaitis, Kazys, sun. Petro,

kirtą auką grąžino aĮgal su no, iš Rokiškio apskr. iš Kaimelio parap., vokiečių
lio 9, taigi sutampa su novena Prierašu; “Atjausdamas para- Kuprevičius, Valerijus- sū- išvežtas iš Praveniškių.

Ig. Mod. h- vienuolis maristas ją ves an- PijOS sunkias skolas, įteiktą nūs Vlado. Braziulyte - Šimonienė, Gra-
—-------------------------------------------______________ man čekį grąžinu, kad galėtu- Lenktys, Justinas. silė, ir sūnus Šimonis, Letmas.

mėt panaudoti geriems tiks- Lukošius, Kazimieras, iš Pu- Demeikis, Juozas n* Kazys, 
lams”. Suma paskirta mokyk- tokšlių k., Sartininkų pa. W seserys Elzbieta ir Izabelė



DARBININKAS

BIRŽELIO 1

Religibus Vocations

SUMMER RENTALS

GREENVILLE, N. Y.Clothes

INdependence 3-6709.
STOUGHTON, MASS.

phia) su 2208.lauti.

vai. vak. Atletas.
DISPLAY

IŠNUOMOJAMI
2 kambariai be baldų ir vonia. Camp St. Vincent
(tarp Linden St. ir Grove St.)

Goodwin

TALARSKI
STATE..

Hartford, Conn

Latoža, Bronislovas.
Maukus, Viktoras, sūn. Juo*

šefrnininl 
trooklyn.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

place your petiUon before 
St. Anthony by taking 

part in the

PINE TREE COTTAGE 
Greenley, Penna.

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

home style cooking, baking. Ali 
recreations: swimmmg, pool, sadd.

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

Catholic church.
Phone: MUrdock 5-2311

. Afop toė Pooono Mte. 
TneTOANNA, PA,

TeL MT Poeoao 4386 ar 4961 
Scepic localinn. high elevation.

modern rooms. Weekly rate 
$38 42 each, induding 3 well- 
planned meals per day. Movies 

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

.. wąllring dteance- R<y>lrlot

On beautiful Long Island Estate — Peconlc Bay. Conducted by 
Pallottine Fathers & Brothers. Boys 6 to 15. All sportą, salt wat- 
er swimming. Four resident Priests, doctor, nune. Privalė chapel, 
modern cottages eąuipped with lavatortes. Fadlities for family 
picnics. Inspection vvelcomed. Season June 30 thru August 24th. 
Rate* $35 per week. For taformation caū Seg Harbor 5-91S4 tor 
write Camp SU Vincent, Sag Harbor, L. L

Return to Health.. 
Employmcnt .......
Spccial Intenuon ..

DARBININKAS — visų lietu
viu bičiulis. Jis du kartas per 
savaitę neša naujienas ii viso 
mol

339 Wilson Avė., Brooklyn

TOM COlUfrliNEY, buvęs For- 
dhamo universiteto sporto 
žvaigždė, pusės mylios bėgty- 
nėse Los Angeles pasiekė nau
ja pasaulini rekordą' (1:46^).

Įvairūs priedai 
Rašyk ar telefonuok:

Those Who Take Part In 
the Solemn Novena WiU 
Receive a Gift From the 

Franciscan Fathers.

Mūsų piknikai
Abu mūsų sporto klubai ren

gia savo metinius piknikus. 
LSK parengimas įvyksta bir
želio 16, o LAK — rugpiūčio 
17 d. Abu piknikai įvyksta 
Polish National Hali, 108—11 
Sųtpiūn Blvd., Jamaiea. Pata
riame šias datas pasižymėti ne 
tik sporto mėgėjams bet ir ki
tiems. Sportininkų pasilinks
minimai jau iš seno garsūs to
dėl į juos lankytis tikrai apsi
moka.

ST. ANTHONY’S SHRINE
ST. JOSEHFS FRANCISCAN MONASTERY
783 E. Northampton SU, Wllk«-Bane, Fa.

LAKE M0HAWK, U I-
Charming 3 bedrooms year 

round home; near beach; Uv- 
ing room with fireplace raised 

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

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

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

Delicatessen. Phone: 
Lake Mohawk 8405-3481

MkTINN

EVA*S FARM 
Puriing, N. Y. 
Cairo»-9412

Open n®w. Honeymoon. Weekends 
rm. S meals. $7 day; ,$38—44 wk;

Heat;' Germad-American home 
cooking, pieš, bisųuits. Church and 
fown nearby. Bus ridės vreleome.

Thruway exit 21. Booklet 
Hollis 8-1029

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 
and willing to work.
See R. N. Edwards 

Century Hotei
111 W. 46th St N. Y. C. 

between 10-3 and 5-7 
Don t phone, please

WRITE TODAY. NOW
Mother Provindal, OSF 

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

MADISON HOTEL
306 7th Avė., Asbury Park, 

New Jersey
3 big porches overlooking 

Ocean. American and Europe- 
an plan Family Hotei 

Moderately priced. Famous 
for Our Home Cooking 

and Baking
Free Parking—Near churches 

PR 5^644 ---
Jeanne Jacųues, Owner Mgt.

SHAMROCK 
MANOR BESIDENCE

81-83 Lincoln Avė.
Newark, N. J.

For retired ladies
Room and Board

Your food and comfort odr 
first consideration.

Reasonable rates. Owned and
operated by

Agnės McTigne and Maureen
Aherne. HU 3-9301—MI 3 550

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

BRONX, 3542 Park Avė., kam
pas 168 St Pavieniai ir pori
niai kambariai be baldų. Nau
jai atremontuoti, viskas page
rinta. Labai gera aplinka vi
sais atžvilgiais. Kainos nuosai
kios. Tel.: WY 2-5092.

RAUDO VAIANia JAŪ/&IUS MB 
UIS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEUJ-YORKO 
N. J. IRCONN. APYLINKĖJE KQ- 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVlSKAMEŽOinDE Btl8aNDJ&

— NEWARKrN. J.
Vyčių šokiai

Newarko 29 vyčių, kuopa bir
želio 8, šeštadienį, šv. Jurgio 
salėj, 180—82 New York Avė., 
Newark, NJ, ruošia šokių va
karą. Pradžia 8:30 v., įžanga 
$2, gros Jersey Twins orkest
ras atsigaivinimas ir užkandis 
veltui. Vakaru rūpinasi Ch. 
Strolis, Al. Ponelis, J. Remei
ka, Ch. Sapaila ir kuopos pirm. 
J. Sakevičius.

LSK: Ukrainiečiai 0:3 (0^2)
Pereitą sekmadienį LSK ban
dė grynai lietuvišką ekipą drau
giškame susitikime su ukrai
niečiais. Bandymas gal kiek 
nepavyko dėl sunkumų suda
rant sąstatą. Išėjo LSK aikš
tėn šios sudėties: Saveikis 
(antrą kėlinį Nemickas); Kru- 
šinskas, Daukša; Stanaitis, Jo
kūbaitis* Nemickas (antrą kėli
nį Saveikis), Didžbalis, Bud-

GRADUATION AND THEN?
Are you among those who 

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

freguency? Then respond gen- 
erously and promptly. Become 
a Sister Narse and serve HIM 
in the person of His little 
ones, become a registered 

nurse then perhaps practical 
nursing or a nurses aide is 
more for you. Every degree 
of talent and ability can be 

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

le&omi  ̂asmens
(Atkrito B S įei.)

Kafiliutė - Kočhinas, Elzbie
ta, i Antano.’

Kazakevičius. Andrius, sūn 
Mykolo, iš Barsukynės Ma- 
rijampdlčs ap. '

Klevečka, Jonas, sūn. Jono,
Panevėžio 

vai, 1914 m. birželio 24 d..
Kočiunas - Katiliūtė, Rbfrfa- 

ta, d. Antano.
Kunigonis, Juozas, sūn. My

kolo. iš Bakūžės k., Veiverių

WH1L — 1430 kilocyctea — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadien) nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANO F. KNEI2IO — Uflmnten Rudfo Hour, 56 Cot- 
tuge St, Nonvood, Muša, Skyriai: Uttraaaian Forniture Co. — A. Ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 W>bster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar

MAESHBANK HOTEL
118 SO. TENNESSEE AVĖ. 
ATLANTIC CITY, N. J.

^ įsibėk to' Š£~Nk*olas-'-Qnttchi 
Rooms, Family Rooms. Reasonable 
Prices, Open Ali Year.

Atlantic City 5-0093.
ROSE Mc GUIGAN

New York — New Jersey 
vyčių apskričio metinis suva

žiavimas įvyks birželio 9 šv. 
Petro ir Povilo par. salėj,. Rip- 
ley Place, Elizabeth, NJ. Suva- 

. . žiavimą svetingai priims vieti-
reckas, Klivėčką, Reiilėza/.Be- Elizabetho kuopa. Raginami 
leckas. Kaip matome, komanda gausiai dalyvauti, nes bus ap- 
nepilno sąstato, už tat silpnai tariami svarbūs reikalai ir ren- 
ir žaidė. Gal kiek išsiskyrė an- įami delegatai į vyčių seimą, 
trame kėliny vartuose žaidęs (vyksiantį rugpiūčio 8—11 d. 
Nemickas, kuris turi gerų vii- Angeles. Calif. F. V. 
čių patekti lietuviškon rinkti- --------------------------------------------

SOLEMN 9-DAY NOVENA 
TO ST. ANTHONY 

JUNE 5 to 13

Menders 
ADYMUI VILNOS 

Reikalingas patyrimas 
Geras užmokestis 
SCANDU MILLS 

53 Hope Brooklyn, N. Y. 
EV 4-1213

LSK oficialiai baigia 1956— 
57 metų futbolo pirmenybių 
sezoną. Ta proga klubo buvei
nėje, Winter Garden (1883 Ma- 
dison St), Ridgettoode. rengia
mas filmų vakaras su šokiais. 
Bus jodoma filmą iš lietuvių 
futbolo gyvenimo ir įdomesnės 
tarpvalstybinės rungtynės. Po 
filmų šokiai grojant geram or
kestrui. Įėjimas tik $1.

Futbolininkai į New Jersey
Mūsų futbolininkai užbaigia 

sezoną šeštadienį tik oficialiai, 
bet tirų atostogų dar nema^ 
tyti. Birželio 2 jie, keliaus į 
Angelos Grove, N.J., kur daly
vaus stipriame turnyre. Eliza
beth SC rengiamo metinio pik
niko proga.

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

Straight Spėriai
• 5 Quarts of Top Grade Oil
• Major Tune-Vp Experts
• Ow4ing System Surveyed
• Lubritorium Shakedown
• Brnke System & Front End
• TOTAL_____________ $19.95

25-YEAR MORTGAGES 
20% DOWN

Near pubHc and paroehlal acbooi% 
ahnppjng1 ronter and eioceileBt trane- 
nortation.

LINCOLN HOMES
N. MagnoUa St, Otf Waahington 

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

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamack R<L, which 
becomes N. Peari St, Peari River, 
to dead end. Turo left to MagnoUa 
St and right to Model Home.

Another Project of 
Lincoln Home Oonst. Co. , 

Builders for Over 25 Tears.

GENERAL HOUSEWORKER
Sleep in—Nice home with 2 child- 
ren. Own room; all convenlences. 
Good salary. Mušt speak english. 
Rėcent references. VVonderful op- 

ortunity for right person.
■ Can *Conect*

PO 7-4984

BOSELY HELGHTS L. L 
(E. Park).

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

shrubs, terrace, stone walL fire
place, garage. Basementap. 
pliances exfras. Orig. owner 

816.900 
Near Parochial Schoo! and 
Cath. Church. RO 3-4724

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TriMurifanJe H stiprios radijo stoties WLOA, 1659 kyloeyeles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite iioje radijo programoje skelbtis, kreipki tos adresu:

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

ON THE HUDSON 
TTVOLI MANOR

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

Mets, Emiliją, jos brolis' 
Sadt, Friedrich, ir sesuo Fie- 
ser, Markreida.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai' prašomi 
atsiliepti:

Consulate General 
of Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

• Petras ir Pranas Jankaus
kai, prieš karą gyvenę Phila- 
delphia, Pa. ieškomi jų tėvo, 
brolio ir seserų Sibire. Atsi
liepti: M. PaupUs, 6 Wood St.. 
Hudson, Mass.
t Sesuo Lietuvoje ieško bro

lių Kulakauskų: Povilo, gimu
sio 1918 m., Juozo — 1924, ir 
Vlado — 1926. Juos pačius, 
ar žinančius jų adresus prašau 
atsiliepti: O. Silėnas, 1216 S. 
Elmwood Avė., Berwyn, DL

BAILEY’S RESTAURANT
Famous for Seampi—Lobster 

and Steaks. Reasonable prices, 
Gradous and considerate

Service. Specials consideration 
given to church groups. 

316 Šunrise Highway 
Rockville Center, L L, N. Y. 

RO 6-1260 
“Good food allways 

is our only concem”

paltų, dirbti atnaujintoj 
Brooklyno dirbtuvėje. 

Darbas nuolatinis.

3258 THrd Avenue 
(at Boston Road) 

Between 163nl and 164th Sto.

Tol.: WY 1-4358 
Open 8 A M.-8 P. M.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai -įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

nėn. Senieji, po geros pertrau
kos nieko gero neparodė, o 
jauniai buvo ką tik baigę pir- Ade|ė Kučinskaitė, Jono ir 
menybių rungtynes, tad iš jų Marijos Kučinskų duktė, gy- 
daug ko nebuvo galima reika- venanti 738 Washington St., 

įsigijo gamtos mokslų magis- 
Ši sekmadienį turnyre LSK. trės laipsnį (Master Degree in 

atrodo, pasirodys geriau, ko- Science).
mandos žaidimo klasė priklau- Pranas Anusevičius, 42 me- 
sys nuo sąžiningų treniruočių, tų, išgulėjęs 10 dienų ligoni- 
Treniruotės vyksta Brazausko nėję, mirė gegužės .15. Paliko 
priežiūroje kiekvieną trečia- liūdinčią motiną, du brolius ir 
dieni New Farmers Ovai 7 seserį; taip pat žmoną ir duk

terį, bet su šiomis senokai 
buvo persiskyręs. Mik-

laukia talkos — surask jam 
už 1 dol. naują skaitytoją 

westmont MOTORS, INC. 916 VYilloughby Ave^ Brook-
2641 E. Tnemont Avė., Bronx, N. Y. lyn 21, N. Y.

.......... ......... ■ — - ■

WHYDRE$$ 
OLD F ASHIONED?

DooMe breasted suits 
Made toto modern 

2 button or 3 button 
&ngfe breasted suits 
No Fitting Necessary 

PRICB 31000 
Mail your coat with $5.00 

deposit We wiD return your 
coat in 7 tiays.

Ignas Žalys pirmimų skai
čiuje. 1957 IfontreaRo miesto 
šachmatų pirmenybės turėjo 
20 dalyvių. Jos užsibaigė ši
taip: U Joyner 18^:^, Wil- 
liams ir Matthai po 16, Ignas gim. Bliūdžiu k., 
Žalys 15% taškų. Baikovičius 
baigė aštuntuoju su 11% ir 
Judzentavičhis 14-ju su 5%.

Po pirmenybių sekė iškil
mingas dovanų — prizų išdali
nimas. Žaliui, jo pelnytą prizą 
įteikė Mr. Hornung, miesto 
p-bių direktorius, o Mr. Le 
Dain, tarpklubinių p-bių direk
torius, įteikė kiekvienam lie
tuvių komandos dalyviui už 
laimėtas Montrealio B lygos 
p-bes po šachmatų knygą. Ga
vo Malaišką, Mylė Siaučiulis, 
Viliušis ir Žilinskas.

National Chess Ratings, pa
skelbtas gegužės CHESS LIFE, 
kvalifikuoja Amerikos šach
matininkus, jų tarpe randame 
lietuvius: Meisterių klasėje — 
P. Tautvaiša (Chicago) 2248, 
P. Vaitonis (Hamilton, Ont.) 
2207. Ekspertų klasėje — K. 
Jakštas (Chicago) 2185, A. Zu- 
jus (Chicago) 2045 ir K. Škė- 
ma" (Detroit) 2036. "A” klasė
je — K. Merkis 1985, Alg. Na- 
svytis 1942, Winikaitis 1922, 
A. Keturakis 1900, R. Ansko- 
lis 1850, T/ Naginionis 1850, 
P. Kontautas 1800 ir A. Raku
tis 1800. “B” klasėje — V. 
Karpuška 1753, J. Starinskas 
1750, D. Dikinis 1750, L. Švei
kauskas 1744, J. Staniškis 
1650, J. Deksnys 1650 ir A. D. 
Kunce 1600.

Nauji lietuvių vardai šiame 
National Ratingse, tai R. Ans- 
kolis N. Bergen, N. J., A. Ra
kutis, Rochester, N. Y., J. 
Deksnys, Vineland, N. J. ir 
A. D. Kunce, Phillips, Tex 
Richardą Anskolį atsimename 
iš jo dalyvavimo. Schwaebisch 
Gmueud stovyklos lietuvių ko
mandoje,kuri laimėjo 1947— 
1948 Rytų Wuerttenbergo vo
kiečių pirmenybes.

Latvis Edmar Mednis su 
2405 tš. stovi 14-ju Amerikos 
meisteriu (pinnaris Samuel 
Reshevsky turi 2648). Meiste
rių sąraše matome dar du lat
vius: L. Dreibergs (Mich.) 2242 
ir Charles Kaime (Philadel-

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

LITU ANUS

menL Walk to Catholic Church. 
$25jOOO.

St aad Astoria Bted.
'•Buying a Gaila Home ir troly 

a gala occaskm”

OPTOftllUNUf
COZY HOME,

Loon Lake. Chestertoum, N. Y. 5 ‘O

years old. Living room, twx> bed-
rooms, kitchen, glassed in sun
porch, modern bath, all on one
fioor, above full cellar with garage 
on ground level. Insulated, hard-
wood floors. Hot Air Furnace.elec-
tricity, gas, hot water. phone. Ex-
cellent water system — 110 feet
deep įveli. Automatic jet water 
pump in cellar. One acre land. -
pine groove, on Highway 9. 100 f L 
frontage. good for any business. 
Bargain price $7.000.00, cash down
$3.500. Owner transferred. Can be
occupied June IsL

JA<M M. FARI ■ '--"***
Elizabethtown. N. Y. Phone S99


