
AMERIKA AIŠKINA SAVO POLITIKA

Ar vaikai eis su tėvais?
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Kardinolas Wyszin$kis 
pas Piję XII

PASKELBTASIS AIŠKINIMAS

smulkmeniškai

įtakos.

DĖL DEMILITARIZUO-

i r m.

liko vienintele 
vartotoja, kuri 
Egipto paskelb- 
Sueso kanalui.

je Grasse, savo vfloje. kuri va
dinosi “Svėdasai”.

partamento pa! 
nj Lietuvos ai 
shingtone klau 
mento protoko 
pareiškęs, kad 

niekas imki

gresu dėl pinigo, jis turi ka- formacijos įstaiga laimėlę 
riauti su Maskva dėl politinės nauję draugę, keitę pasitikėji-

VALSTYBES DEPART

įvykdomas kontrolės pianas 
šiaurinėje pusėje —Sibire. 
Aliaskoje, vakarinėje Ameri
koje. Sunkiau įvykdomas yra 
Europoje, nes ten tirštai gy- __________ ___________ _____ ___  __________ _____ ____ _______
venama, daug valstybių. Ame- gegužio 14 kreipėsi į tautą, Eisenhoweris- kaip štabo šefas, Sibiro dabar gyvenąs Vilniuje. RRIKTĄ PROPAGANDOS AR DARBU? pasitraukė iš valdžios. Tai bJ
nkos vyriausybė dar nėra ap- aiškindamas, kam reikalingas nors valstybės departamentas Jų duktė Eglė gyvena tuo tar-

tokis didelis biudžetas. Jis nu- prieš tokį žygį protestavo. pu New Yorke. - 
konkrečiai nė šiaurės plano rodė tarp motyvų ir tai, 
bei paruošusi kontrprojekto. kari ginklų gamyba labai pa

brango. Bombonešis B 36 po 
rėjas nusiginklavimo reikalam, kitavo 3,5 mil. dol. Da- 
nesąs įgaliotas Amerikos var- jįe jau pasenę, ir bombo- 
du daryti kokių naujų sifily- nešis b-52 atsieina 8 mil. dol.
mų. Jis atvyksta išsiaiškinti Prieš septyneris metus kovos
pirma su vyriausybe. lėktuvas atsiėjo 300000, dabar

1,5 mil. Povandeninis laivas 
TOS ZONOS EUROPOJE atsieina dvigubai brangiau nei

Oro kontrolės planas negali prieš 7 metus. Atominė ener-
bfiti suplakamas su demilitari- gija atsieina septynis kartus
zuota zona. Amerika nekalba daugiau nei 1950.

cijaauga
Anglijos min. pirm. Mac- 

millanas gegužio 13 atšaukė 
boikotą Sueso kanalui. Tai rei
škė kapituliaciją prieš Egiptą. 
Ji sunkiai pakeliama anglui ir 
gresia vyriausybei. Nepasiten
kinimas yra apėmęs ir pačius

Gegužio 14 prezidentas tau
tai aiškino- kad nereikia bijo
ti mokesčių, kurie reikalingi propaganda iš paskutinio vals- Egipto sąlygas Anthony FelL 
laisvei ir saugumui. Kalbėjo tybės sekretoriaus pareiškimo vįenas iš tų astuonių gegužio 
įtikinamai ir gražiai, bet ir po apie Izraelio laivo siuntimą 3 pareiškė kad vyriausybė pa
to Kongresas karpo pinigus, pro Suesą: kad Amerika ne- klausė Amerikos reikalavimu
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5^, rita! kariuomenę tada atitrauk- =\^Zje.*kU^t,£ jau yra ^ aiškinti. ~
rijos lald^ri. ''skalbiamo- 7 "“Si '7ri”By'lėie- 1 sovie"nWs pažadais" Taip nutiko' su Rrftort^ ^^eŽT^pSriiUu^
sta mašinos ir pan. Mokės- PROPAGANDA SAU. ketvrUs tik 9 mėnesiu - ta- stalių reikalų minlsterius nu- Ii tų visų tvirtinimų turėtų brikos ta- skelbtame tarT boSta
flai pakeliami 700 mil. dol. SPROGDINIMAI SAU d^r gyveną y tėvu ku- ^vęs mta. ptrm. Pel. erti UvlKla: reikia d3ugiau pi. nuomenę pd^ttų ££ngb

DĖL SUEZO KANALO 
IR IZRAELIO

gūžio 23 Romoje. Bus taria
masi dėl Anglijoje užblokuotų 
Egipto pinigų — o jų esą apie 
pustrečio šimto milijono dos.', 
bus deramasi toliau dėl grąži
nimo turto anglam, kurių ban-

MIRĖ BRONĖ KLIM1ENS
Pranešama, kad Prancūzijo

je pereitą šeštadienį mirė Bro- ", 
nė Klimienė, btiv. Lietuvos at
stovo Paryžiuję Petro Klimo 
žmona. Kliinjfenė Mėginaitė

GOMULKA SUKA 
RATĄ ATGAL

Lenkijos kom. partijos cen
tro komitete Gomulka pasakė 
penkių valandų kalbą, kurioje 

t graudeno partijos narius, rei- 
h kalaujančiūs daugiau laisvių. 
L Jie galį diskutuoti ir reikšti 
L savo nuomones partijos vidu- 
: je- bet kai partija nutaria, jie 

turi pasiduoti drausmei arba 
grąžinti partijos bilietą. Parti
ja turi būti vieninga ir stipri.

Spauda pastebi, kad Gomul- 
kos kalbą visiškai skiriasi nuo 

į pereitų metų spalio kalbos, 
kur jis pats reikalavo laisvių

Ketvirtadienį a. ą. ministe- 
ris Povilas Žadeikis palaidotas 
Į laidotuves buvo susivažiavę 
likę diplomatai, Alto? Vilko 
atstovai, visi L. Laisvės Komi
teto nariai, daugelis velionies 
asmeninių draugų.

Savo dalyvavimu velioniui 
pagarbą taip pat pareiškė kitų 
valstybių atstovai

Svarstant klausimą, kad to
liau Lietuvai atstovaus- dėme
sio vertas yra N. Y. Times 
pranešimas, kuris remiasi val
stybės departamento informa
cijom.

Prancūzija 
Sueso kanalo 
tebeboikotuoja 
tas taisykles 
Jos vyriausybė pasijuto esanti 
izoliuota nuo visų kitų Euro
pos valstybių šiuo klausimu ir 
įsistatydino. Tačiau preziden
tas atsistatydinimo nepriėmė. 
Palikta vyriausybė tada nutarė 
perkelti Sueso kanalo klausi
mą į Saugumo Tarybą.

Izraelis sięs laivą
Izraelio kompanijos sumanė 

siųsti ne Izraelio laivą, bet jį 
pasamdė iš norvegų su Norve
gijos vėliava: Tuo laivu siųs 
Efaelib trąšas į Japoniją ir 
Malajus.

Egipto spauda įspėjo Izraelį, 
kad jis nemėgintų žvejoti 
drumstame vandenyje. Tačiau 
kokių priemonių Egiptas imsis, 
tylima taip pat.
Danijoj socialistam nepavyko

Danijoje gegužio 14 rinki
mus į parlamentą socialistai 
pralaimėjo. Nors jie liko ir 
toliau didžiausia partija, bet 
gavę tik 70 atstovų ir netekę 
4, nebeturi parlamento daugu-

Ministerio Povilo Žadeikio 
mirti pranešdamas, N. Y. Ti
mes perdavė ir valstybės dė

mus. Komunistai taip pat 2 at
stovu pralaimėjo — turėjo & 
Vyriausybę numato sudaryti 
agrarai, turį 45 ir laimėję 4, 
remiami konservatorių. Socia
listai valdžioje buvo nuo 1053.

DERYBOS TARP 
ANGLUOS IR EGIPTO

Anglijos ir Egipto derybos

mones.
Valstybės departamentas 

pareiškė, kad
Juozapas Rajeckas, vieninte

lis Lietuvos atstovybės perso
nalo narys, yra dabar chargė 
d'affaires ad interim. Stasys 
Lozoraitis, Lietuvos diplomatę 
šefas Italijoje paskirs Žadeikio 
įpėdinį.

Lozoraitis atskris iš Romos į 
ministerio laidotuves ketvirta
dienį.

Toliau laikraštis davė bio- 
. grafinių P. žadeikio žinių.

pranešta, kad Izraelis mėgins 
siųsti laivą pro Sueso kanalą, 
kad išmėgintų, ar jį Egiptas 
praleis. Amerika tokiam pro
jektui 
mano, 
duoda 
Sueso
Amerika būtų priešinga, jei 
tai bfitų daroma jėgos būdu.

vo sukonfiskuoti; Egiptas taip 
pat reiškia pretenzijas atlygin
ti karo nuostolius.

Anglija kapituliavo prieš 
Egiptą Sueso klausimu ir lei
do Anglijos laivam naudotis 
kanalu tom sąlygom, kurias 
nustatė Egiptas. Anglija tikisi; 
kad artimoj ateity galės spaus
ti Egiptą ūkinėm priemonėm.

Jordanija eina savo keliu
Jordanija atmetė Saudi Ara

bijos ir Irako kvietimą atvykti 
į Bagdadą (Irake) pasitarti dėl 
kovos prieš komunizmą. Vaka
rų diplomatus Jordanijos atsi
sakymas nustebino. Spėja bet
gi,- -kad Jordanija nenorėjo 
provokuoti Egipto ir Syrijos. 
Ji viena savo viduje valosi nuo 
komunistų.

siuntinio titukt nes nėra vals
tybės galvos, dįra vyriausybės 
ar egziįmės vyriausybės.

Tik chargė cFatfeires gali 
būti skirtas Žadeikio vietoje, 
kaip buvo padaryta su Latvi
ja, kada mirė Latvijos ministe- 
ris Alfred Bpmanis. Tasai 
chargė, dr. Aknold Spekke, 
buvo išrinktas Latvijos pasiun
tinių taryboj, kuri buvo susi
rinkusi į Londoną.

Estija, trečioji Bąltijos vals
tybė, turi tik buvusį generali
nį konsulą New Yorke, Johan- 
nes Kaiv, atstovybės pareigo
se. Estija buvo ministerio at
stovaujama tik -kelis mėnesius 
tarp pirmojo ir antrojo pa: 
saulinių karų. ;

Pažymėjęs, kad Jungtinės

to Kongresas karpo pinigus. 
Nukerpa Atstovų Rūmai, dar 
daugiau senatas. Taip žiauriai 
nukentėjo, sakysim, preziden
to ypatingoje globoje esanti 
informacijos tarnyba (USIA), 
kurios žinioje yra ir Amerikos 
Balsas — iš prezidento siūlo
mų jai 144 mil. Kongresas už
simojo palikti tik 90.

Kereris ineius auuuu ievai uu- paveue naują vynausyoę suua- •• „„.j.. , y..t _j.___ u**, z ,___»___
vo laikomi psichiatrinėj ligo- ryti kr. dem. partijos nariui tikėjimu, kad Sovietai nesiims ° tokiai konferencijai.
ninėj. Vaikai buvo atiduoti į Adone Zoli, 69 metų. Jis yra atominiu sinkiu. “Yra nerdaus a«wisineja, zaa jų nuomonių

as į tolimes- Valstybės niekada nepripažino 
vavimo Wa- sovietinės okupacijos šiem 
lą. Departa- trim kraštam, laikraštis toliau 
skyrius'esą'' perduoda departamento^ nuo-

demonstracija, kaip neįmano- MASKVA VĖL SIOLO 
ma susiprasti su arogantišku, ŽENEVĄ
valdžios ištroškusiu diktato- Sovtotę min pirm. Bulgani- 
rium. Tokiem daro įspūdį tik nas gegufio 15 paskelbė, kad 
jėga”. dabar esančios palankios sąly-

__  Vargiai bus pasiektas propa- gos naujai “viršūnių konferen- 
što.' Amerita ’VeUra užpulta «andos Uks1“’ Amerikos cijai '. Jam kariui pritart ir 
gasdinanflom ir perdėtom ži- vadovai kiekvienas chroMiovas.

skelbia nusistatymus Amerikos Eisenhoweris gana santūrus

priešinga, jeigu laivas plauks; kapituliuoti prieš Nasserį. 
kad Amerika mano, jog jis tu- Nuotaikos prieš Amerika dar 
ri teisę plaukti, kad Amerika labiau įkaitintos
priešinga, jei tam reikalui bū- Ateinanrią savaitę paria- 
tų vartojama jėga. Vis tai ge- mente diskusijos dėl Šuo
rai. Bet kai korespondentai Gjll norėdama parodyti,
prispyrė su klausimais, ką įj kapituliacijos yra kon-
Amerika darys, jei jėga Egip- krečios naudos, vyriausybė ge
tas stengsis sukliudyti, tai at- g^o 14 panaikino benzino 
sakymas ir dingo. Ar pakels racionavimą, kuris buvo įves- 

Paremdamas Amerikos pro- ^nerU?>s .P0“““
ra Sueso kanalo problemai jverti- pagandos reikalmgumą, D. prorespubiikoniško laik- ,r AngUįa turi bombą 

a?kina; h3d raščio ved£Xme: “Jungtinių Anglija gegužio 15 susprog-
propagandoje Sovietai dabar Tautu dėka kanalas yra atvi- dino pirmą vandenilio bombą 
£ vęi. svarbių dalykų. ras }ungtinių VaW^ dėka p^e per 1200 mylių nuo 

. . j • v,, aorio.i laimėtą propagandą .. Erinto kontrolėie Va- Havajų. Lig šiol tokias būnbasChicagoje teismas sprendė, kų labui bus jm jw prieš atominius turėj^tik Amerika ir Sovietai
ar tėvai, grįždami j Rusiją, ga- liks Amerikoje. Tačiau padarė Gird^ Anglijąs užsienių reika- Kan^ 150 J nemaiom

apie karinių jėgų atitraukimą PREZIDENTAS 0PTIMISTAS 
is tu sričių, kurios bus kontro- s __

Prez. Eisenhoweris gegužio a

optimizmu apie nusiginklavi- I 
mą. Esą Sovietai jau pakeitę 
toną ir rimtai galvoją apie ap-

Lenkijos kardinolas Wyszin- siginklavimo kontrolę iš oro. susmko seni kariai: maršalas Btortgvhiįry. atvykęs S Ani
škis gegužio 14 buvo priimtas Esą juos spaudžia priimti tokią njos, ir gen. A. Groenther, koris dabar yra Amerikos Raodo-
popiežiaus privačioje audienci- kontrolę dvi priežastys— įsi- nofr Kryžiaus pirmininkas.________  ._______________
joje. Tai pirmas kardinolas, tikinimas, kad karas būtų di- "
pasiekęs Romą iš anapus už- džiulis sunaikinimas, o taip 
dangos. Romoje Wyszinskis pat sunkiai pakeliamos apsi- 
nebuvo buvęs nuo 1951. Kar- ginklavimo išlaidos, 
dinolas įteikė popiežiui raštą Aruccmioc id
anie bažnyčios nadėti ik _

Lenkijos valdžia norėjusi, EISENHOWERIS u pasiimti su savim vaikus, kompromisą: tegul per vasa-
kad kardinolas išsiaiškintų ir Prez- Eisenhoweris gegužio Teisėjas išsprendė — ne, at- ros atostogas vaikai pagyvena 
Vatikano nusistatymą dėl vys- 13 paskelbė, kad Amerikai bu- sižvelgdamas į ypatingas šios su tėvais; bus matyt, ar jie ga- 
kupijų perimtų iš Vokietijos. vo tragiškas dalykas, kai ji šeimos sąlygas. Ii gyventi ar ne.
Lig šiol Vatikanas jų nepripa- PrtcS 1950 atitraukė savo ka- §eima Kozmin kilusi iš Ru- ei m a d ve iru ■
žįsto Lenkijai ir jose teskiria riuomenę iš Korėjos. Po to, sijos metu atsidūrė Vo. KAS SUDARYSITALIJOS 
administratorius. kaiP taurės Korėjos ko- kietijoje. Kaip tremtiniai 1950 VYRIAUSYBĘ

Pr-nrfrriĮr kelia mekMčhM mun^i pradėjo kąrą. buvo įsileisti į Ameriką. Prieš Italijos prezidentas Gronchi
Prancūzijos min. pirm. Mol- keteris me,us ab“du te'”i bu‘ P"** nio“ apie tandJ™>i PavolM ir

let atėjo į parlamentą su rei- Achesonas paskelbė, kad Ame-

Trek maždaug reikia karui Al- Amerikos atominės energi- Jau « ligoninės
žire, nes ten viena diena atsi- jos komisija, nepaisydama vi- ir gy^1“ Js J1®™ duodamos _____ _____________ _________ ___ _
eina apie 3 mil. dol. sos propagandos prieš atomL • Aimrika paskyrė dar 10 niu: informacijos šefas ne- mą demilitarizuotos "tonos Eli- kuL

Prancūzijos prekyba su už- nius bandymus, šį ketvirtodie- P*Leig?nai P*8*™?“1®’ J|e mil dol Austriios vvriausvbei aP©rnė įstaigos reikalų ropoję idėjai. Kai iš prezidento A
slėniu duoda apie 140 mil. doL nį pradėjo eilė sprogdinimų, va&totų į Rusiją. Bet ’ nabėeėHam vuhnfi nuo Kongreso, tai kaip jis ap- pareSkimo Vokietija pasidarė Mrl
per mėnesi. Nerodo tendenci- Jų numatę per 14 iki spalio. nfeJĮ/^ P^reakė. tad jie vengrų patagėUam glokoU. Amerikos reikalus nuo BvZ^ jTsXta«ata.
jos taisytis. Tas deficitas ir Bus daromi Padfike ir Neva- n*In<*a lr nori liktis Viso jiem davė jau 37 mil. Maskvos... Reikia naujų imo- daryti denlUtarlnota Ir kilo ašie
mdcesčių pakėlimas gresia in- dojo. I sprogdinimus pakviesti Amerikoje. Ta^> P®* M* palengvinti vėl nių. dti to trinkimas, tai valst sa> tart
fliacija. Ir užsienio žurnalistai. Teisėjas nusprendė, kad vai- vengrų pabėgėlių imigraciją. Da|e, iiaaltonka nei pMgy krateriui Dalies reikėjo jau laba

NEW YOKKO kardinolas Fr. SpeUman priėmė Vietnamo pre
zidentą Ngo Dinh Diena, kuris atvyko į JAV.

Valst. sekretorius J. F. Dūl
ias gegužio 14 spaudai aiškino 
Amerikos politinius nusistaty 
mus.

DĖL ORO KONTROLĖSS
Amerika rodo daugiausia 

dėmesio Sovietų Sąjungos pa
siūlytam daliniam oro kontro-

Demilitarizuota zona paliestų 
Vokie/jos sujungimo reikalą. 
Amerika nieko nedarys, kas 
paliktų Vokietiją nesujungtą. 
Dėl visų planų, kurie lies Vo
kietiją, bus tariamasi su kanc
leriu Adenaueriu.

nepriešinga. Amerika 
kad 1888 metų sutartis 
teisę laisvai naudotis 

kanalu visiem. Tačiau

liuojamos iŠ oro.

lų min. Lloydas. parlamente 
aliarmavo, kiek toje propagan
doje iniciatyvos parodė sovie
tai ir jų tarnyboje esą komu
nistai. O Amerikos spauda, sa
ko. į tai atkreipė mažai dėme-
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Parazitai, bet maskviniai
Parazitu netrūksta nei gam

toje nei žmonių visuomenėje. 
Gamtoje jie turi savo paskirtį. 
Žmonių visuomenėje " sudaro 
nusikaltėlius, kurie minta kitu 
geru. Vis dėlto normalioje val
stybėje ar visuomenėje žmo
nėm parazitam veistis sąlygos 
pasunkėja. Viena, patys žmo
nės jaučia pareigą ir reikalą 
dirbti ir gyventi iš savo triū
so; antra, protinga valstybės 
tvarka prilaiko nuo kitų išnau
dojimo. Tuu tarpu bolševikinė
je santvarkoje parazitizmas 
yra pasidaręs visuotinis.

★

Sovietu Rusija yra paraziti
nė valstybė keleriopu būdu. 
Pirmiausia, ligi gyvo kaulo iš
čiulpia pavergtąsias tautas ir 
savo satelitus. Iš Lietuvos vis
kas vežama Maskvai arba ten. 
kur gali daugiau pasidaryti pi
nigo savo reikalam. Antra, so
vietų valdžia čiulpia žmonių 
prakaitą priverstinu darbu, ne
žmoniškomis duoklėmis ir ne
gražinamomis valstybinėmis 
paskolomis Tik neseniai dalis 
tokių paskolų paskeiotos, kaip 
nebuvusios. Trečia, biurokrati
nis sovietų aparatas, kuris r.ct 
Chruščiovui užkliuvo, gyvena 
iš prislėgtųjų žmonių triūso. 
Visi valdžios ir partijos parei
gūnai yra parazitai- privilegi
juoti, viskuo apsirūpinę, užė
mę geriausius butus, įsisteigę 
atskiras krautuves ir k. Visi 
rusai, sumurmėję į svetimas 
žemes ir susėdę į geresnes 
vietas, yra pikti ir kandūs pa
razitai.

★

Parazitizmas negali laikytis 
be kitų darbo. Tad maskviniai 
parazitai susirūpino, kad ran
dasi vis daugiau žmonių, kurie 

dirba tik tiek, kad galėtų šiaip 
taip išsilaikyti. Sovietiniam 
parazitam tai kerta per kiše
nę, o Sovietų Rusijai maudžia, 
kad ekonominė gerovė nekyla 
ir tai atsiliepia ginklavimui. 
Dėl to paskutiniu laiku atsira
do dar naujas įstatymas “pri
traukimui prie darbo”.

Tekstą naujo įstatymo kovai 
su “antivisuomeniniais parazi
tiniais elementais” paskelbė 
Vilniaus radijas ir “Tiesa”. 
Naujas įstatymas tikrųjų para
zitų neliečia, nes jie “dirba 
visuomeniškai naudingą dar
bą”, sėdėdami ant kitų nuga
ros. Įstatymas nukreiptas prieš 
tuos, kurie darbo negauna, o 
ypač prieš grįžusius iš Sibiro. 
Tiem dažniausiai darbas atsa
komas, o kai jo neturi — “pri
traukiamas prie darbo nutrė- 
mimo vietoje”. Vadinas, vėl 
Sibiras.. . Tai meškerė nau
jiem trėmimam ir piktųjų pa
razitų savavaliavimui.

★

Savavaliavimui atveriamos 
durys tuo būdu, kad apie trė
mimą dėl nedarbo sprendžia 
“patys žmonės” savo susirinki
me “paprasta balsų dauguma 
ir atvirai balsuojant”. Maskvi- 
niam parazitui pakanka ką į- 
tarti, nušalinti nuo darbo ar 
jo neduoti, sušaukti “gatvės 
komiteto” ar “kaimo vietovės” 
susirinkimą ir persekiojamą 
žmogų “pritraukti prie darbo 
nutrėmimo vietoje” iki 5 me
tų. Taip sovietiniai parazitai 
čiulpia kitų prakaitą, kraują 
ir gyvybę.

Bet visų parazi ų vienoks 
galas: arba jie susprogsta iš
pampę arba juos sutraiško iš
naudojamieji. Laikas palaukia, 
bet likimo parazitui nepakei
čia.

Serovo agentas Lenkijoje vėl kelia galvą
Lenkijos kardinolui St. Wy- 

szinskiui atvykus į Romą. Va
tikano oficiozas “Osservatore 
Romano” pareiškė, kad iš to 
vizito nereikia daryti išvados, 
jog bus ieškoma koegzistenci
jos tarp katalikų ir komunis
tų. “Koegzistencija netiesoje”, 
kaip yra pabrėžęs popiežius 
Pijus XII, “yra negalima”.

Tuo pačiu metu Varšuvoje 
vėl viešai apsiskardeno Boles
lovas Piaseckis, “pažangiųjų 
katalikų” galva Lenkijoje, ir 
įspėjo, kad lenkai turi griežtai 
laikytis komunistinės linijos. 
Jam koegzistencija katalikų ir 
komunistų galima. Bet kokiu 
būdu? Gi tokiu pat, koks yra 
jisai pats.

Liudo Giros antrininkas
Velionis Liudas Gira, prieš 

mirdamas Vilniuje 1946, sako
ma, šaukęsis kunigo, bet jam 
nebuvę leista jo pamatyti. Ta
čiau gyvendamas jisai matė 
visko, kol pasidarė nieku. Bu
vo poetas ir rašytojas, redak
torius ir vaidila, klierikas ir 
slaptos policijos viršininkas, 
valstietis liaudininkas, krikš
čionis demokratas ir tautinin
kų pataikūnas, garbinęs tautos 
vadą Smetoną, rašęs himną 
Mussoliniui ir šlovinęs Stali
ną, bolševikų kalėjime sėdėjęs 
ir atsisėdęs jų tarnyboje, ko
misaras ir raudonarmietis. . . 
Vienas lietuvių rašytojas apie 
jį prasitaręs, kad lietuvių tau
ta, turbūt, niekada neturėjo 
tokio išverstakailio.

Bet jisai turi savo antrinin
ką Lenkijoje: rašytoją ir re
daktorių. buvusį lenkų patriotą 
ir savo krašto išdaviką, Musso- 
linio ir Hitlerio garbintoją, 
savo draugų įdaviką ir Serovo 
agentą, kataliką ir komunis
tą .. . Tai Boleslovas Piasec
kis. | .

Kaip tokie žmonės gali išlik
ti su savo galva ant pečių? La
bai paprastai: jie savo galvą 
išnuomoja kiekvienam, kad 
kristų kitų galvos.

Tau atleidžiama, nes tu 
kitus žudysi

Vokiečių okupacijos metu 
Boleslovas Piaseckis dėjosi su 
hitlerininkais, ieškojo lenkų 
patriotų bei komunistų parti
zanų ir juos įdavinėjo mirčiai. 
Rodos, jį patį turėjo ištikti 
kartuvės, bolševikam užėmus 
Lenkiją 1944. Bet Boleslovas 
Piaseckis ne tiktai nežuvo ir

• Pareiškimai Romoie ir Varšuvoje e Liudo Giros antri
ninkas Lenkijoje e Fašizmo garbintojas ir bolševizmo a- 
gentas e Boleslovo Piaseckio "pažangioji katalikybė” • 
Lenkijos vyskupų ir Vatikano pasmerkimas e Gomulkos 
ir Wyszinskio susitarimo smūgis e Serovo agentas vėl 

kelia galvą ir balsą.

nepabėgo, bet dar pasidarė 
enkavedistų agentu. Ivanas A. 
Serovas, jų viršininkas, gavo 
sąrašą visų tų asmenų, su ku
riais B. Piaseckis tarnavo vo
kiečiam naciam: jo bendrinin
kai buvo likviduoti, o Boleslo
vas liko. Jis buvo reikalingas 
naujom pareigom.

Ivanas A. Serovas, tasai pats 
nuožmogis, kuris Lietuvoje 
1941 metais organizavo pir
muosius trėmimus į Sibirą ir 
kuris praėjusį rudenį “valė” 
Vengriją po sukilimo, 1944 pa
baigoje buvo atsiradęs Varšu
voje. Boleslovas Piaseckis, kad 
išgelbėtų savo galvą, turėjo ją 
išnuomoti Suiovui ir imtis or
ganizuoti “pažangiuosius kata
likus”. Tai neturėjo būti iš pat 
pradžių netikintieji katalikai, 
bet katalikai — komunistų tal
kininkai. Serovas mane, kad 
čia jam patalkins pačių lenkų 
polinkis katalikybę ir lenkybę 
taip stipriai jungti, kad iš to 
pasidaro tartum lenkiškas ti
kėjimas (polska wiara). kuris 
vėliau turėjo būti paverstas 
bolševikišku tikėjimu.

LENKIJOS kardinolą St. VVyszinskj privačioje z'.idicnc'jo
je priėmė popiežius Pijus XII. Apačioje poriež'aus s»kretorius. 
Su kardinolu St. VVyszinskiu i Romą atvyko dar 5 lenkų vys
kupai.

“Pažangioįi katalikybė” 
ir velnio taika

Serovo įsakymu buvo suda
rytas tautinis bažnytinis komi
tetas ir pasauliečių aktivistų 
tautinis frontas. Tai sudarė 
vieną organizaciją, pavadintą 
vardu “Pax” (taika), o jos 
slaptu vadu paskirtas Boleslo
vas Piaseckis.

Maždaug tuo laiku Prancūzi
joje susidarė taikos sąjūdis 
“Pax Christi”, kuris siekė krik
ščioniškoje dvasioje ir artimo 
meilėje artinti tautas ir atleis
ti vienų kitiem karo metu pa
darytas kaltes, ypač vokiečių 
prancūzam ir priešingai.

Piaseckio “Pax” patraukė 
kitu keliu: neigti artimo mei
lę, ir siundinti lenkus prieš 
lenkus bei vokiečius ir kitas 
tautas, kurios neina su komu
nistais. Tai yra “Pax demoni” 
— velnio taika. Buvo griebta
si ir velniško darbo.

Boleslovas Piaseckis tuo tar
pu buvo laikomas užkulisyje, 
nes jo asmuo iš karto būtų ati
dengęs. koks čia darbas. “Pa
žangieji katalikai” buvo stipri- 

narni valstybės globa ir lėšo
mis. “Pax” organizacijai su
teikta privilegija tik jai vienai 
leisti religinę literatūrą, ga
minti ir pardavinėti devocio- 
nalijas. Jai taip pat pavesta 
visa eilė mokyklų, ligoninių, 
dirbtuvių ir net batų ir meta
lo fabrikų, kad iš to turėtų pa
jamų. Seime “pažangieji kata
likai” gavo 4 atstovus.

Visa tai tikrų lenkų katali
kų nepalaužė, nors atsirado 
kai kurių kunigų, kurie susidė
jo su “Pax demoni”. Ištikimie
ji kunigai ir vyskupai imta 
areštuoti. Piaseckio agentai 
teisman pateikdavo pokalbius, 
užrašytus slaptais mikrofo
nais, sekant kunigus ir vysku
pus. Pats Piaseckis pasirodė 
su savo straipsniais, kuriuos 
teisino, kodėl kunigai ir vysku
pai yra areštuojami ir uždaro
mos ka'talikų labdaros organi
zacijos, redakcijos, mokyklos. 
Jisai bolševikų priemones pa
teisino, iškišdamas savo tikrus 
ragus, tačiau vis dar slapstėsi 
už enkavedistų pečių.

Bažnyčia taria savo žodi
Kardinolas St. Wyszinski ir 

Lenkijos vyskupai 1950 išleido 
ganytojišką laišką, kuriame 
“Pax” organizaciją paskelbė, 
kaip “didžiai žalingą Bažny
čiai”. Po trijų metų Lenkijos 
vyskupai antrą kartą atkreipė 
dėmesį, kad Piaseckio leidžia
mi “katalikiški” laikraščiai 
“Dzis i Jutro” (Šiandien ir Ry
toj) ir “Slo\vo Powszechne” 
(Visuotinis žodis) yra “katali
kų vienybei ir tikėjimui kenk
smingi”. Savo ruožtu Vatika
nas 1955 metais pasmerkė už 
klaidas laikraštį “Dzis i Jut
ro” ir Piaseckio knygą “Esmi
nės problemos”, kurioje jis ko
munizmą vadina “tikrąja krik
ščionybe”.

Dabar B. Piaseckis būvi vi
siškai atidengtas: paskelbtas 
vadu “tautinio bažnytinio ko
miteto ir aktyviųjų katalikų”, 
arba tos pačios šėtoniškosios 
“Pax”.

Poznanė nuplėšia kaukę
Bažnyčios pasmerkimą “pa

žangieji katalikai” bandė dar 
aiškinti, kaip Vatikano priešin
gumą pačiai lenkų tautai, ku
rią popiežius norėtų sukursty
ti karui su “draugiška rusų 
tauta”, padėjusią išsivaduoti 
iš vokiečių okupacijos. Kadan
gi Vatikanas dar laikosi rezer
vuotai dėl naujos vokiečių —

IVANAS A. SEROVAS, kai jisai 
buvo atvykęs į Londoną saugoti 
ten vizitavusių Bulganino ir 
Chruščiovo.

lenkų sienos Neiss-Oderio upė
mis, tai nemaža lenkų katali
kų galėjo būti sovietinės pro
pagandos prigaudinėjamų.

Nuotaikas pakeitė Poznanės 
darbininkų sukilimas 1956 me
tų vasarą. Lenkai įsiuto dėl 
darbininkų demonstrantų šau
dymo ir jų arešto. Tuo tarpa 
Piaseckis nepalaikė nė darbi
ninkų sukilimo nei smerkė ne
kaltų žmonių žudymo. Jis pasi
rodė tikri parsidavėliu bolše
vikam ir išėjo atvirai jų ginti. 
Labiausiai apmulkintiem len
kam paaiškėjo, kad “Pax” nė
ra jokia “pažangiųjų katali
kų”, o savo krašto išdavikų 
organizacija.

Netrukus laikraštyje “Kie- 
runki” (Kryptys) Piaseckis vi
sai atidengė savo kortas pa
reiškęs, kad “Lenkijos ateitis 
priklauso nuo tvirtos sąjungos 
su Sov. Rusija ir kad toji 
draugiška sąjunga turi būti 
visom priemonėm stiprinama”.

(Nukelta į 4 psl.)

APIE LENKUS LIETUVOJE

Varšuvos “Trybuna Liudu” 
Monika Vernenska pareiškė, 
kad tik Stalinui mirus lenkai 
Lietuvoje buvę pripažinti tau
tine mažuma. Dėl to pareiški
mo pakilo Vilniuje leidžiamas 
“Cervony štandar”. Jis aiški
na- kad anas Vernenska parei
škimas tai melas ir neteisybe, 
nes lenkai visada naudojęsi 
k giom teisėm.

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

34.
— O ugniagesiai? O gelbė

jimo draugijos? — klausė Ma
karas.

— Argi jūs manote, kad ta
da buvo taip, kaip šiandien su
organizuota policija arba vei
kė gelbėjimo draugija? — pa
klausė Zuzana. Ji pasakojo to
lau:
— Didžiulės lytys, susigrūdu- 

sios vienos ant kitų, kriokda- 
mos plaukė pavandeniui gat
vėmis- jog visas namas po ma
nimi siūbuote siūbavo. Buvo 
tai tikroji baisiojo teismo die
na. Mane siaubė baimė, kai aš 
klausiausi tvarte paliktų gyvu
lių kriokimo. Kitame gatvės 
šone taip pat žvengė Adomo 
arkliai ir žviegė meitėliai, ko
vodami su mirtimi. Kiekvienas 
gyvulėlis kaukė tokiais bal
sais, kokių niekada nebeišgirs 
žmogaus ausis. Tačiau dar bai
siau radosi, kada visi tie šiur
pulingi balsai nutilo. Tiktai 
varnos ir krankliai tebekrank- 
sėjo. Retkarčiais čia vienur, 
čia kitur su baisiausiu triukš
mu griūdavo namai ir pasiner

davo bangose. Anais laikais 
Pešte namai būdavo lipdomi 
tik iš molio.

O potvynis vis didėjo. Žibin
tas, kuris švietė gatvės kertė
je, ir tas antrasis, švietęs van
denyje, kaskart labiau artėjo 
vienas prie antro .... galiausiai 
juodu susijungė, liepsna aukš
tokai pasišokėjo į viršų... van
duo užgesino žibintą.

Užsikrausčiau ant kamino. 
Žinojau, kad jis ilgiausiai sto
vės- nes buvo išmūrytas iš ply
tų. Tačiau dar tiek turėjau 
sveikos nuovokos, jog pasi
ėmiau tenai kepaliuką duonos 
ir didelę šiltą skepetą. Iš ten 
stebėjau, kaip ledų tvanas 
griovė aplinkui namus vieną 
paskui kitą... Ir ten dar nesi
liaudama meldžiausi, kad prie
šakyje stovįs namas, mano 
mylimojo Adomo namas, išlik
tų nesugriuvęs.

— O valtys neatsiskubino 
jūsų gelbėti? — nutraukė pa
nelė Lidija.

— Ai, panelyte, visų tų da
lykų dar nė bute nebuvo! Stai
ga, kada aš jaučiau, kad ir 

mūsų namas ima svyruoti ir 
braškėti po manimi, ką aš ma
tau? Iš Adomo aukšto durų, 
pro kurias paprastai būdavo 
sutampomas šienas, lenda ka
žin koks juodas pastolas. Ten 
jau siekė vanduo. Adomas kuo 
greičiausiai sukalė vinimis 
dvejas aukšto duris, pritvirti
no jas prie dviejų tuščių stati
nių. ir tokį silpną plaustą lei
do dabar į vandenį. Ant plau
sto jis pats stovėjo. Pasidirbo 
laivą.

— Tai jau šis tas, kai turi
ma plaustas! — sušuko Pra
nas.

— Plaustas taip plaukė le
dų jūrėmis, jog man jis buvo 
puikiai matyti. Pamatęs mane, 
įsikibusią į kaminą, Adomas 
ėmė šaukti, kad aš ramiai sė
dėčiau, iki jis prie manęs at
plauksiąs. Tačiau nieku būdu 
negalima buvo tuo netikusiu 
laivikščiu per lytis priplaukti 
prie mūsų namo. Visos varg
šelio pastangos buvo bergž
džios. Galiausiai milžiniška ly
tis užtvenkė visą gatvę, įstri
gusi kaip tik į mūsų namų 
tarpą. Paskui ją plaukiančios 
lytys sulipo vienos ant kitų, ir 
pasidarė tarytum ledų bokštas. 
“Pereik ledu, greit, pereik!” 
— sušuko jis. — Skubiai nu
šokau nuo stogo ant lyties, 
kad jąją nubėgčiau į Adomą. 
Bet pusiaukelėj mane jis pats 
pasitiko ir nuvedė ledu į savo 
plaustą. Čia jis mane prisi
spaudė prie krūtinės ir pabu

čiavo; tai buvo pirmutinis mu
dviejų pasibučiavimas.

— O, Dievulėliau, kraujas 
man net pentyse stingsta! — 
suaimanavo Ripkė.

— “Tačiau dabar stenkimės 
kuo greičiausiai iš čia paspru
kti”, — kalbėjo man Adomas. 
— “Nes kai tik šis lyčių kal
nas pasijudins plaukti, tai su
triuškins mūsų plaustą ir mus 
pačius paskandins”. Ilga karti
mi jis ėmė varytis plaustą į 
daržus, kur lyčių daug mažiau 
beplūduriavo. Teko plaukti 
ten, kur mus srovė nešė. AŠ 
visą laiką turėjau žiūrėti, kad 
plaustas laikytų pusiausvyrą. 
Kai Adomas pereidavo į kairį
jį šoną, aš peršokdavau į deši
nįjį. Kur sutikdavome didesnę 
lytį, tai tempte pertempdavo
me per ją savo plaustą.

Visi įtempę savo dėmesį 
klausėsi rimtosios moters pa
sakojimo.

— Man jau atrodė, kad gal 
trys naktys susiliejo į vieną — 
taip ilgai truko ta kelionė pa
tamsiais. Dangus buvo juodas, 
o vanduo po mumis baltas nuo 
plūduriuojančių ledų. Galų ga
le, ėmus aušti, mes prisiplakė
me prie kažin kokios kalvelės, 
iš kur apylinkės žmonės imda
vosi smėlio — ir išlipome į 
sausumą. Teko laukti iki visiš
kai išdienojant. Saitas, žvar
bus vėjas mus purtyte purtė. 
Iš dviejų tuščių statinių, dve
jų durų, mano skepetos ir 
Adomo apsiausto pasistatėme 

palapinę. Aš turėjau kepaliu
ką duonos. Adomas turėjo kry
želį lašinių.

— Ir ko mums reikėjo tada 
bėgti? — sumurmėjo tėvas 
Adomas. — Nejau tai buvo 
taip labai reikalinga, kad pa
saulyje paliktų dvejetu elgetų 
daugiau ?

— Tikra tiesa, kad mudu 
palikome elgetos. Kai praslin
ko pavojus, mudu grįžome į 
miestą; iki tol mus globojo 
kažin kokie dori kaimiečiai. 
Tačiau tai, ką mes išvydome, 
buvo ne miestas, bet tikras 
kapinynas. Ėmėme ieškoti sa
vo namų, bet negalėjome ati
tikti nė pėdsakų, kur stovėta 
mūsų gimtųjų gūžtelių. Visa 
ta miesto dalis virto visiška 
dykuma, pilna tirpte ištirpusių 
namų, prinešta stogų ir sijų; 
pereiti tomis vietomis buvo ne
įmanoma. Visas mūsų turtas 
gulėjo palaidotas purvo ir 
dumblo marių dugne, šiandien 
toje vietoje yra didžioji preky
vietė, kur kitados stovėjo mū
sų namai. Kai kadaise vidury 
prekyvietės kasė šulinį, rado 
poteriukų vėrinį, kurį buvau 
gavusi iš motinos dovanų. Bu
vo nuspręsta, kad tai esanti 
kažin kokia stabmeldiškų lai
kų liekana, ir mano vėrinėlis 
atsikliuvo muziejuje. Tenai aš 
jį mačiau.

Senelė pasakojo toliau:
— Ir vis dėlto perdaug ne

nusiminėme. Aš mylėjau Ado
mą, o Adomas mylėjo mane. 

Mudu prisiekėme vienas ant
ram niekada nebesiskirsią. 
liesa, mums prisiekiant nebu
vo altoriaus, nebuvo skaisčiai 
liepsnojančių vaškinių žvakių, 
tiktai priešais mus kerojo krū
mas erškėtrožių, o danguje 
mirgėjo tūkstančiai žvaigždžių.

Makaras Šukolis liūdnai ta
rė:

— O aš dar niekad nesu 
matęs žydinčios erškėtrožės.

Ponia Zuzana turėjo vieną 
vaianue.ę nutraukti savo pasa
kojimą, nes jai reikėjo nusi
šluostyti apsiašarojusios akys. 
Paskui jau ramiau kalbėjo to
liau:

— Galėjome abudu eiti tar
nauti: Adomas skerdiko tarnu, 
nes jis gerai pažino tą amatą, 
o aš kambarine, nes buvau 
graži ir visokiam darbui tiku
si. Tačiau mes nenorėjome 
skirtis. Bevelijome drauge var
gą kęsti. Pešte prasidėjo mies
to atstatymo darbai, ir mudu 
nuėjome padieniais darbinin
kais uždarbiauti. Iš to, ką mu
du uždirbdavome, šiaip taip iš
gyvendavome: kartais geriau, 
kartais prasčiau. Tačiau nieka
da mums neteko naudotis iš 
malonės numetamu kąsniu 
duonos. Jeigif kartais vienas 
kuris negalėdavome dirbti, tai 
antras dirbdavome už du.

— Ar tamsta girdi, panele 
Lidija? — tyliai sušnibždėjo 
Jonas PaČalis.

— Būtume mielai bažnyčio
je susituokę, — toliau pasako

jo Zuzana, — tačiau mums 
niekada nebuvo pakankamai 
pinigų vestuvių iškilmėms ap
mokėti. Ir taip visur daug trū
ko, dažnai reikėdavo nuo bur
nos nemaža nutraukti,‘'kad už-" 
simokėtume nuomą. Nors ir 
neturtingi buvome- tačiau vi
sada mėgdavome švarą. Vis 
dėlto vieną kartą atsitiko toks 
dalykas, jog mudviem jau bū
tinai reikėjo gauti Bažnyčios 
palaiminimas. Dangus suteikė 
mudviem mažytį berniuką. 
Dar šiandien ima byrėti man 
ašaros, kai jį atsimenu. Jis bu
vo toks gražus, tarytum vie
nas iš tų angelėlių, kurie yra 
apsiautę švenčiausiąją Merge
lę altoriaus paveiksle; tik spar
nelių-jam betrūko. Mudu jį 
taip neapsakomai mylėjome! 
Eidami į darbą, mudu visada 
ir jį drauge pasiimdavome.

— Argi tada dar nebuvo 
prieglaudų, kur motinos, išei
damos dirbti, palieka savo kū
dikius? — paklausė Lidija.

— Iš kur jos būtų buvusios? 
O jeigu ir būtų buvusios, mu
du nebūtume galėję palikti 
savo lepūnėlio. Vieną gražią 
dieną Adomas man tarė:

— Žinai, Zuzele, šiam vaike
liui reikia palikti doras var
das, kad kada nors išaugusiu 
niekas negalėtų tyčiotis- kad 
jis net tėvo vardu nevadina
mas. Reikia mums sutvarkyti 
santuokos dalykas, nors ir sun
ku bus tam reikalui pinigas 
sutaupyti, (b.d.)



visa

-?r pabrėžta Europos vieny
bės aktualumą ir reiM$ rati
fikuoti sutartis, kuriomis yra

dabar jūsų veikėjai, kokių 
įsitikinimų bebūtų ir kokias 
pareigas beturėtų- gali toliau 
veikti bendro susitarimo plot
mėje ir solidarumo dvasioje. 
Tai turėdami mintyje, Mes tei
kiame jums bažnytinę palaimą 
ir duodame jūms MūsųApaš- 
fališkąjį Palaiminimą.

gaulingais pažadais, jūs turite 
kantriai ir su atsidavimu vesti 
W i gerovę ne tik jų padų, 
bet ir visos visuomenės.

Dabar, kai jūs pasiryžote į- 
gyvendinti tuo? paėjus idealus 
jūsų respektyviniuose kraštuo
se, jūsų jėgos yra daugiau 
harmonizuotos ir

patikrina greitesnį ir tiks* 
losnįjūsų užsibrėžtų tiesių at

rinka ir Eurotomas;'
iškelta reikalą dosnios ir 

toli gramdančios parąmps rei
kalą Azųįos ir Afrikos ekono
miškai atsilikusioms tautams.

Kongresas primena krikš
čionių deųMtkratų gyvą ryšį su 
Atlanto paktirir tikisi; kad

(Kandija, Syeicąrija, VokįeŪja. 
Pilnateisiais nariais kongrese 
taip pat dalyvavo Lietuvos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Ven
grijos, Jugoslavijos ir baskų 
krikščionių demokratų atsto
vai, Lietuvius atstovavo E. Tu
rauskas, kun. V. Mineevijus 
Stasys Baranauskas. Kongre
sas svarstė tema:

krikščionių demokratę ekU- 
viniai komunizmo krites »ki-

Jūs pąslrigkote Mūsų nusi
statymą, spręsdami apie ko
munizmo krizę ir išreikšdami 
dėl jos savo pažiūras.

Viešoji nuomonė, gijįai su
krėsta paskutinių mėnesių 
tarptautinių įvykių, kad ir ne
žmoniška aukų kaina, vis dau
giau ir daugiau supranta, kad 

tikroji tiesa apie komuniz
mą vis ryškiau ima atsiskleist.

Žalingos pasėkos sistemos, 
reikalaujančios iš Savo sekėjų 
atmesti pagrindinės žmogiškos

pajėgūs išlaikyti viltis ir džiau
gsmą gyvenimu tų tautų, 
kurios dabar gyvena priespau
doje”.

PRIĖMIMAI ROMOJE
Kongresui pasibaigus, daugu

ma delegatų nuvyko į Romą 
ir čia balandžio 28 buvo priim
ti Italijos prezidento Giovanni 
GronchL Yra labai reikšmin
gas faktas, kad ir egzilų atsto
vai buvo priimti oficialioje au
diencijoje Itatijos-valstybės^.* 
prezidento. Iš lietuvių šioje au
diencijoje dalyvavo kun. V. * 
Mincevičius ir Stasys Baranau- .

žmones neribotos gerovės ap-

Oficialiai audiencijai pasibai
gus Popiežius atkreipė- ypa
tingą dėmesį į kai kuriuos at-

susijungs Europa- kaip Atlanto 
bendruomenės narys, bus ak
tyvi kūrėja solidarios bendruo-

eilė žymių Europos politikų, o 
taip pat ir pavergtųjų kraštų 
atstovai. Lietuvių vardu kalbė-

prigimties teises, vis akivaiz
džiau išryškėja. Iš kitos pusės 
jūs turite doktriną ir organi
zaciją- žėrinčią jėga ir {stangu
mu spręsti pagrindines mūsų 
laikų problemas. Tik nuo jūsų 
veiklos ir ryžto priklauso jūsų 
projektų realizavimas.

Vis, dėlto sunkus jūsų užda
vinys: Jūs turite respektuoti 
integralų žmogų, turintį kūną 
ir sielą, individą ir visuomenės 
narį, šios žemės pilietį, kuriam 
tačiau skirta susijungti su Die-

lippe Farine ir Italijos krikšč. 
demokratų gen. sekretorius 
Amintore Fanfani. Diskusijose

ŠILUVOS MARIJOS

statula šventinama Putiname 
gegužės 19. Statula yra paga
minta Italijoje pagal skulpt.

gas dėmesys buvo suteiktas ir 
lietuvių krikščionių demokra
tų atstovui Italijoje kun. V. 
Mincevičiui. Jo šventenybė pa- 
riteiršvo'kun. V. Mincevičiaus 
apie NEI kongreso darbus ir 
rezultatus, apie Lietuvos krik
ščioniškųjų organizacijų veik
lą ir suteikdamas Apaštališką-

Kongrese daug dėmesio 
kreipta pavergtiesiems kraš
tams, pabaltiečiams jų herojiš
ką atsparumą komunizmui

‘'Būkite vieningi, veikite, 
dirbkite. Šviesa užtekės ir 
vargšei. Mūsų širdžiai taip 
brangiai Lietuvai”.

tas, kurios nuoširdžiai siekia 
taikos, laisvės ir socialinio tei
singumo.

Kaip ir praeity, NEI ryžtasi 
ir toliau skleisti susipratimą 
tarp tautoj visuose jįįntinen- 
tuose ir siekti visos žmonijos 
taikos, šioje dvasioje NEI re
mia visokeriopą iniciatyvą, sie
kiančią išplėsti demokratinę 
santvarką.

Akivaizdoje komunizmo grė
smės,, NEI patikrina savo 
tvirtą pasitikėjimą, laisvės i- 
dealais, kurie vieninteliai yra

nariai juto pareigą išreikšti
savo atsidavimą bendrajam
Tėvui ir prašyti savo darbams vės tarnybai Užuot viliojus 
Apaštališkojo Palaiminimo.

Pagrindinius pranešimus šia 
tema padarė buvęs Belgijos 
premjeras Paul van Zeeland, 
Vokietijos atstovas dr. K. Kra- 
ske, Olandijos prof. Vlekke, 
Britanijos parlamento narys

Poznanės įvykiai nuvedė į 
į? Gomulkos perversmą, kuris tą 
F “draugišką sąjungą” su bol- 
[. ševikine Rusija kaip tik sten- 
į gėsi susilpninti, čia prireikė 

katalikų paramos. Gomulkos 
I ir kardinolo Wyszinskio susi-
i tarimas dėl didesnės katali-
[■ kam laisvės pastatė “Pax” į
į. sunkią padėtį: ji nebeteko pir-
Į mykštės valdinės paramos,

daug narių išbėgiojo, nė vie
nas katalikas nesutiko būti 
“Pax” kandidatu į seimą.

Vis dėlto šėtonas taip grei
tai dūšios iš savo nagų nepa
leidžia. Kai kardinolas St. Wy- 
szinskis buvo išleistas į Romą 

y vizituoti popiežiaus, tai Piasec- 
kis išleistas viešai pareikšti, 
kad lenkai privalo tvirtai lai
kytis komunistinės linijos, nes 
“padėtis greitai pasikeisianti”. 
Jis dargi {spėjo, kad lenkai ne
galvotų nė apie tai, jog jie ga
li valdytis tiek savarankiškai, 
kiek Jugoslavija, žodžiai labai 
aiškūs, o jeigu jiems paremti

yra tas, kad pirmą kartą NEI 
kongreso atstovus balandžio 
29 iškilmingai priėmė popie
žius Pijus XII. Popiežius ta 
proga pasakę reikšmingą kal
bą, kuri laisva užuojauta taip 
skamba;
Pasibaigus vienuoliktam kon

gresui Arezzo mieste, Nouvel- 
les Eųuipes Internationales vu. Užuot kursčius žmones į 

klasinę kovą, jūs turite sujung
ti tas klases visuotinos gero-

PAGRINDINĖ REZOLIUCIJA
kongrese buvo priimta to

kia: Vienuoliktasis NEI kong
resas, įvykęs 1957 m. balan
džio 24—26 dienomis Arezzo 
ir išstudijavęs įvykius, kurie 
vyko prieš, lygiagrečiai ir se
kė 20-tąjį Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos kongresą:

— pagarbiai lenkia galvas
prMI laisvės kankinius, kaip s^i jie yra žali, bet kartais ir 
komunistinės vergijos

— pasmerkia- ypač Vengri- ant kurių jie “ganosi”. Tai 
joje vykusią brutalią reprafi- lengviausiai pastebimi rožių 
ją, kuria Soviefę Sąjunga pa
laiko savo viešpatavimą pa-

tai vėl ateis Ivanas A Serovas 
Su savo “valymo politika”.

Tik dabar taip pat aišku, 
kad Boleslovas Piaseckis jau 
neturi į ką daugiau kailio keis
ti. Jis yra ant liepto galo, dėi 
to ir dreba, kad komunistinė 
linija Lenkijoje neužlūžtų. S.

Amerikiečiu daktarai paskel
bė, kad Amerikoj vienas iš 
dešimt skaitomų sveikais yra 
ligonis — protiškai nesveikas. 
Dalykams taip stovint, kol kas 
nepatartina lietuvišku nuošir
dumu sakinėti “tu esi durnas”.

• “Nuostabius paveikslus" 
paišanti invalidė Lidija Meš- 
kaitytė, nors ji niekur paišyti

ROŽIŲ KENKĖJAI IR KAIP SU JAIS KOVOJAMA 
Rožes mūšy darželyje (4)

Norite geros—meniškos fotografijos

VYT. MAŽELIS

STOUGHTON, MASS.

SU 
fir-

sudarant, nėra pavojaus su-

Tokį mišinį panaudojus, dalis Nuodų mišinius kovai 
nuodų naikina kenkėjus čiul- kenkėjais gamina šimtai 
pikus, dalis — graužikus, o mų. Kiekviena iš jų gamina 
dar kita dalis — ligų sukėlė- pagal savo receptą. Kasmet

Gilda

štomis nuodų dulkėmis.
Šis kovos su kenkėjais bū

das nėra senas, bet patogus ir 
gana plačiai naudojamas. Ke
lis rožių krūmelius turintieji 
gali pirktis nuodų dulkių spe
cialiame plastikiniame įpakavi- 

rausvi, kaip ir rožių lapeliai, jus,dažniausiai įvairius grybe- leidžiama rinkon vis naujesnių mc, kurį spaudant išpučiamos 
liūs. receptų mišiniai. Ant nuodų dulkės. Nuodai geriau pasklei-

Belaukdami pirmųjų žiedų, 
pastebime, kad šakelių viršū
nėse, kur išsiskleidę patys jau
niausieji lapeliai, o tarp jų 
— žiedų pumpurai, tingiai ju
da maži vabalėliai Dažniau-

A. Kašubas projektą. Šventins 
pral. J. Balkonas.

Kartu bus ir Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinis 
suvažiavimas.

Suvažiavimo ir statulos šven
tinimo programa:

11 vai. mišios, 12 vai. pie
tūs, 1 vai. p. p. vaidinimas
“Dorybių vainikas”, 2 vai. po- nesimokius. Ją aprašinėja 
sėdžiai, 4:30 vai. statulos pa- “Tiesoje” dail. Br. Jacevičiūtė.

Kovos strategija yra tokia; įpakavimo skaitome nuodų mi džiami specialiu dulkintuvu. šventinimas ir palaiminimas 
kenkėjai — amarai. Jie minta augalas yra padengiamas labai . instrukciją, Neblogas dulkintuvas, vadina- gvenč. Sakramentu
augalų sultimis, kurias čiulpia, smulkiomis nuodų mišinio da- ^uos vartoti ir kaiP Pa* mas “rotary duster”, su prie-

— čiam apsisaugoti nuo ų veiki- dais kainoja apie $10.00.

• Varšuvoje birželio 21—22 
koncertuos Lietuvos filhanno-

. ........ Visi maloniai kviečiami ir niJa su visais Padaliniais,
verg^uoaa kraštuose; kaip uodai kraują. Kitur pa- lėlėmis, kurios žudo ant anga- čiam apsisaugoti n’tj^ ų veiki- dais kainoja apie $10.00. 0 Vilniuje Lenkijos ansamblis

_ konstatuoja, kad tokie į- stebime skylėtus rožių lapus, lo esančius kenkėjus, o taip ™° ^3 instrukciją būtinai yra priedai — tai vamzdis apie 2 laukiami! 
vykiai akivaiASiai parodo ko- Tai darbas kurio nors vabz- pat ir tuos, kurie augalą už- lž^sai Perskaityti ir suprasti, pėdų ilgio ir ant jo galo skar-
munizmo negalią sukurti ra- džio ar kirmėlio, kuris minta puola vėliau. Rūpinamasi, kad instrukciją perskaičius ir dos plokštelė norima kryptimi 
dalino santvarka, pamišto toL jaunais lapais juos graužia, augalas būtų taip apnuodintas ?ahma nuodų įpaka- dulkių srovei nukreipti, šie

ir komu- Šen bei ten pastebime džius- pe? visą augimo laikotarpį. vima- atsiryti ir juos naudoti, priedai labai palengvina dar-
nizmo bojėgiškumą patikrinti tančią visą rožių krūmelio ša- Augalui beaugant, atsiranda Nuodų manius reikia naudoti bą.
tautom laisvę ir gorovę. M, gelstančius ar dėmėtus la- naujos šakelės, lapai, žiedai, “h jn*. .-. rijoje nurodytu bu- Rožių apdulkinimas nuodais

Kongresas tvirtai tiki, kad pus. Tai paseka kurios nors kurie turi būti taip pat nuodų patogus ir tuo, kad čia ne
teisingumu pagrįsta taika ne- ligos, kuri naikina augalo au- mišinio dalelėmis padengti. Nuodai paskleidžiami reikia gaišti laiko skiedinius
gali būti atstatyta neatstojus dinius — lapus, žievę. Specialistai nurodo, kad rožių ant augalo apdulkinimu ar-
Vokietijos suvienijimo ir nesu- Tai tik paviršutinis žvilgs- apnuodijamas turi būti kartoja- ba apšvirškimu. Kurį būdą be- klysti apskaičiuojant skiedinio 
grąžinus realios nepriklauso- nis į kenkėjų karalystę. Ken- mas kas savaitė. Lietus nuo- naudotume, svarbu, kad kuo stiprumą, nėra reikalo dulkin- 
mybės visoms Vidurio ir Rytų Rėjų rožės turi nemaža ir žmo- dus nuplauna- todėl po kiek- smulkiausios nuodų dalelės tuv4 P° kiekvieno naudojimo 
Europos tautoms. C’1 ----- *

Kongresas, komunizmo kri- lengva-
zės akivaizdoje patvirtina ne- Kova su Ir— 
atlaidžią krikščionių demo- pats rofių
kratų pareigą surasti būdus auginimas Ginklas, žudąs ken- 
patenkinti fanonių aspiracijas kėjus- beveik visuomet yra rūpinamasi, kad jie nebūtų 
į laisvę, žmogaus vertės pajau- stiprūs nuodai. Skirtingų gru- kenksmingi augalui, o taip 
timą ir geresnį gyvenimą. pjų kenkėjams naikinti reiks- pat perdaug pavojingi juos

Todėl kongresas: tingi skirtingi nuodai Kad ne- naudojančiam žmogui Kai ku-
slcolbia socialinių roformę reikėtų kovoti su kiekviena riuos nuodų mišinius pavojin- 

politikos gyvą roflealą, prie ku- kenkėjų grupe atskirai, suda- ga yra naudoti karštą saulėtą 
rfo turėtu prisidėti visi, kurio romi specialūs nuodų mišiniai, dieną.

o Amerika numato metų ei- 
Nekalto Pr. Kongregacijos goję pradėti prekybinį laivą. 

§ie Seserys ir Seserų Rėmėjų kuris bus varomas atomine 
energija.

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

gui juos pastebėti nevisuomet vieno stipresnio lietaus, kai būtų paskleistos ant rožių krū- ištuštinti ir išplauti. Dulkintu- 
tik augalas kiek apdžiūsta, jo mėlio šakų, lapų ir žiedų, ir vas S®!* stovėti naudojimui pa- 
apnuodinimas turi būti pakar- ne tik iš viršaus, bet ir iš apa- ruoštas, kaip ir šautuvas.

Kur parduodamos rožės, ten 
rasite parduodamus ir nuodų 
mišinius. Nuodų mišiniai dul
kinimui prekyboje vadinami 
“Rose Dust”, o švirškimui — 
“Rose Spray”. Nenaudokime 
kovai su rožių kenkėjais miši
nių, kurie skiriami kitiems 
tikslams. Mišinius gamina šim
tai firmų. Pradžiai galite pa
bandyti “Tri-Ogen” ar “Du 
Pont” markės nuodų mišinius.

K. Citratas, 
- Philadelphia, Pa.

čios, pasiekiant ir patį krūme- 
Pa ruošiant nuodų mišinius "durį. kur nepasiekia sau- 

lės spinduliai, švirškimas yra 
senas nuodų paskleidimo bū
das. Vandeniu praskiesti nuo
dai, specialaus švirkšto pagal
ba, naudojant kelių atmosferų 
oro spaudimą, skiedinio dulke
lėmis sudrėkina visas mato
mas augalo dalis iš viršaus ir 
apačios. Vandeniui išgaravus, 
nuodai pasilieka.

MOTERŲ VIENYBĖ
MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

TRADICINIAME
PAVASARIO BALIUJE

KCTADmą GEGUttSS D. 1957 M. 4*34 VAL. VAZ.

GRAND PARADISE SALĖSE
BROOri-TlIE

ŠOKIAMS GROJA JOE THOMAS ORKESTRAS

Švirškimas bvvo geras nuo
dų paskleidimo būdas kai bu
vo vartojami nuodai, tirpstą 
vandenyje. Dabar, kai naudo
jami nuodų mišiniai, kurių tik
dalis vandenyje tirpsta, švirkš- • Pirmoji komunija mūsų 
tai turi turėti įtaisą nuodų bažnyčioje buvo gegužės 11. 
skiediniai nuolatos maišyti. Komuniją priėmė 111 mergai- 
Nesant gero nuolatinio maišy- čių ir 84 berniukai. Iš jų ke
rno, švirkštui ištuštėjus, pašte* lėtas buvo lietuviai: Ed. Cen- 
bėsime, kad dalis nuodų pasi- čius, Ed. Cbesnut, Ed. Guscio- 
liko nusėdę švirkšto apačioje, ra- M. Preskenis, Marija Tu- 
Rankiniai švirkštai tokių mai- refl, R. Venslovas, G. Jacobs, 
šymo prietaisų neturi. Didesni Marija Kvudaraftė, K. MiŠki- 
Švirkštai paprastai yra varomi nytė, D. Undaitė; jos brolis ir 
motoro pagalba. Juos naudoja sesuo lankė lietuvių mokyklą, 
stambūs rožių augintojai. Taip pat kurį laiką lankė ir

Neseniai rinkoje atsirado Ed. Cbesnut 
nuodų mftiniai 12—15 uncijų • Motlnee dienos dovana te- 
talpos metalinėse dėžutėse, ku- ko Mrs Florence Clar, turėju- 
riose yra ir suspaustas oras, šiai daugiausia vaikų. Lietuvės 
Paspaudus mygtuką, suspaus- nedalyvavo tame konkurse

gyv. 422 Menahao Str^ Ridgewood, Brook’yn, N. Y. 
Skambinti tek HYacint 7-467T

Lietuvių Radijo Valandos Programa
WHll_ — 1430 kitocyde* — Mafford, Mas*.

Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEttIUI — Litėemton KaAa Heor. SO 04-

O. Ivaškai, 328 W. Broadvray. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė, Cam- 
brtdge, Mass. Telefonai: NOorood 7-1449; SOeth BmSm 4-4*18 ar

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Tramltoja M Mtprtoa radijo stoties WLOA, 1SM kylocyeles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1 JO IKI 2HM) VAL.
Jei norite itoje radijo programoje skelbtis, kreipkite* adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radto Programa

BOSTON 15, MASS. s 
Sekmadieniais 

12:30 iki 1:00 vaL pietų metu 
P. VIRINIS



BRUNO STOCKUS 
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žiemos mėtų iš Now Yorko tolimus, ir užsidarius kamba- pažinties pradžia. Vėliau ma- 
Ispanijcn išvyko Bruno Stoč- ry sėdėti. Taip paprastai darai čiau daug saulės ir šviesos 
kus. Daug kas dabar keliauja tik pirmą dieną, kol nedrįsti, miestuose ir žmonių veiduose. 
Europon turistiniais tikslais. Bet paskui įsidrąsini, ir, vaiki- štai ir Madridas!
Prie jų Br. Stoškus prijungė ir 
savo studijas. Jis nori susipa
žinti su ispanę kultūra ir jos 
paminklais.

Br. Stoikus Lietuvoje yra 
studijavęs ir baigęs vokiečių 
kalbos mokslus, Vokietijoje— 
matimatiką ir fiziką. New Yor- 
ke studijuoja , atominę fiziką. 
Jis laisvai kalba keliomis kal- 

' bomis, yra daug keliavęs po 
Europą, Jungtines Amerikos

tik pirmą dieną, kol nedrįsti, miestuose ir žmonių veiduose. 
Bet paskui įsidrąsini, ir, vaiki- 
ne, tiek tu mane matytum, jei 
nė tavo rūstybės baimė. Tai 
dabar prie dalyko.

Bėgimas nuo žalčio
Buvo lemta palikti New 

Yorką kai siautė pūga. Siautė 
ir Atlantas, ir taip pasilikom 
vandens vienumoje kelias die
nas.

Ties Azorų salom oras atši
lo, jūra pasidarė lyg stiklas. 
Tuo metu New '

nai ir Madrido,rf
Madridas daug panašesnis į 

bet kurį didelį romaniškos Eu
ropos miestą. Tai lyg mažes
nis Paryžius. Pirmiausia stebi
na didelis judėjimas gatvėse. 
Kartais atrodo, kad tik Ameri
koje yra automobilių, bet ir 
Europa yra stipriai motorizuo
ta. Mašinos įvairiausios. Ame
rikoniškų nedaug. Daugiausia 
prancūziškų Renaulf ir vokiš-

Daug skulptūrų, paveikslų- 
veidrodžių, aukso ir net plati
nos. Akys raibsta nuo margu
mo ir perkrovimo, viskas susi
lieja į vieną. įteiktų metus pa
gyventi tuose rūmuose, tada 
gal prisimintum.

Iš daugel Madrido įžymybių 
reiktų paminėti bent dėl Pra
do muziejų, patį žymiausį pa
sauly šalia Louvre, Galeria 
Pitti, Vatikano galerijų. Čia 
yra didžiuliai rinkiniai Goya, 
Velasųuce, Murillo, Rubenso

Išvykstant jam Ispanijon, sėdėjome laivo denyje prieš 
Darbininko redakcija prašė saulę ir stebėjom žaliuojančias 
parašyti savo įspūdžius. Ilgam salas
jis buvo dingęs, bet nūnai atsi- Pro Iberiją, Afrikos krantus 
liepė dviem ilgais laiškais, ku- į- Gibraltaro uolą įplaukėm 

Alericas įlankon. Vakare jau 
buvau traukiny į Madridą.

Atrodė kiek vėsoka. Taip 
vienas amerikonas ir sako:

riuose pasakoja apie savo ke
lionę ir ispanę kultūrą.

Mielas Redaktoriau,
- visą laiką slėgė Tavo Tai tau ir saulėta Ispanija...
įsakymo baimė^— Įsakymo pa- 
rašyti įspūdžius iš kelionės, 
taip- kad ilgiau netvėręs, nors 
laiko vos užtekdamas, sėdu ir 
rašau. Sakysi, vis skundies ne
turįs laiko. Bet suprask, koks 
tikslas važiuoti į kitus kraštus,

tojai švarūs, bet kiek sušalę 
ir nusiminę. Aplinkui plikos 
ir šiurpios uolos. Paskui buvo 
ilga naktis mažai šildytam ir 
barškančiam traukiny. Visa at
rodė, lyg nusivylimas. Bet tai

Yorke buvo Volkswagen, paskuiyįęti- jjų.fjaj^ajj^^ betjritalų rene- 
ieim. o mes fiės gamybomSeat, itališkų - - - - - •

Fiat. Taksiukai dažniausiai se
noviški, atrodo lyg tikros dė
žės.

Gyvenau miesto centre, jo
senojoje daly, kur gatvelės ^<^*2 įrodė' 
siauros ir trumpos, kur dau
gybė aikščių su monarchinių 
laikų paminklais, čia rasi iš
statytus generolus, dailinin
kus. rašytojus. Neužmirštas ir 
Cervantes, Calderon de la Bar- 
caro Piaza de, Espana parke 
yra gražus paminklas Don 
Qichotui su Sancho Panza.

Tie senieji pastatai iš lauko 
gražūs ir įdomūs, nors viduje 
niūrūs ir tamsūs.

sanso. Naujausių laikų tapyba 
sudėta dviejose atskirose sa
lėse. Pats muziejaus pastatas 
gražus ir stilingas.

Iš senų pastatų man labai į-

katedra San Francrsco ei 
Grande.

Bet ir naujasis miestas yra 
stilingas ir įdomus, didžiuliai 
naujų ministerijų pastatai, 
pav., viešųjų darbų ministeri
jos pastatas, apie ketvirtį kilo
metro ilgio; plačios" alėjos/ 
labai daug baigtų ir statomų 
namų blokų su pigesniais bu
tais. Namai 8—10 aukštų, daž
niausiai su balkonais kiekvie

MRS. E. GAYTON, Philadelphijos ligoninėje meldžiasi už savo 
3 sudegusius vaikus; du dar liko. Apačioje naipas Stratford, 

Conn., kur sudegė 7 vaikai; penki vienos šeimos.
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• Kun. Stasys Yte gegužės 

21 švenčia 25 metų kunigystės 
sukaktį. Tą dieną jis atlaikys 
iškilmingas padėkos mišias 
koplyčioje Putname. Po mišių 
Nek. Prasidėjimo vienuolyno 
bus pietūs.

• Antanas Sužiedėtts, para
šęs ^disertaciją ir išlaikęs egza
minus gegužės 15, Washingto- 
no Katalikų Universitete įgijo 
daktaro laipsnį. Studijavo psi
chologiją. Pradinį ir aukštesnį 
mokslą ėjo Lietuvoje, Vokieti
joje ir Amerikoje. Bostono ko
legiją baigė 1953. Naujasis 
daktaras yra gimęs Rygoje

“ 1932: ~ *

• Kun. Aloyzas Klimas, šv.
Pranciškaus lietuvių parapijos 
Lawrence, Mass. vikaras, gegu
žės 19 mini 25 metų kunigys
tės sukaktį. Sekmadienį bus 
pamaldos bažnyčioje, po pietų 
— vaišės. Pamokslą pasakys 
kun. J. Skalandis, šv. Juozapo 
lietuvių parapijos klebonas Lo- 
well- Mass. Kun. A. Klimas yra 
atvykęs iš tremties. Vokieti
jos, buvo_vikaru Brocktone ir____
Cambridge. Lietuvoje jis ėjo 
klebono pareigas.

• Kalbėjosi su motina Lie
tuvoje. V. Kamarauskas, lie-

Kun. Adonio Ješkio sidabrinė sukaktis

tuvių radijo programos vedė
jas Wilkes-Barre, Pa., gegužės 
5 paskelbė per radiją, kad 
vienas jo pažįstamas kalbėjosi 
su savo motina Kaune. Telefo- 
navo per Detroitą. Su savo 
motina jis nebuvo kalbėjęs 29 
metus, o su savo broliais 46 
metus. Jo motina pareiškė, 
kad dabar laiškai gaunami ir 
kad esą palengvėję gyventi 
Lietuvoje. Už 20 minučių pa
sikalbėjimą sumokėjo 80 dol.> 
yra po 4 dol. už minutę

e Australijos lietuviai lei
džia metraštį, kuris pavaizduos 
jų gyvenimo pirmą dešimtme
tį. Metraštis bus didelio for
mato. gausiai iliustruotas, tu
rės apie 300 puslapių. Lėšos

Madridas nėra labai senas 
miestas.

Jo pradžia siekia tik 11 am
žių. Arabiškos įtakos beveik 
niekur nežymu, išskiriant šv. 
Petro bažnyčios bokštus. Vie
noj siauroj gatvelėj gražiai 
saugomas namas, kuriame tar
navo šv. Izidorius, Madrido 
globėjas.

Išvardinant neoklasikinius 
ar baroko pastatus, gautųsi la
bai ilga eilė, geriau sustokim

Ilgametis Marianapolio mo
kyklos profesorius kun. Ado
mas Ješkis, mini savo kunigy
stės sidabrinį jubiliejų gegužės 
22 Marianapolyje. Thompson, 
Conn.

Kun. Adomas, MIC- gim. 
1905 liepos 10 Flbrence, Mass.
Baigęs pradžios mokslus Wor- brolis Antanas su šeima gyve- . .. „ , .
cester, Mass., aukštesnius ėjo na Brockton, Mass. ties *araliu- rumais — Palaci°

Dunkirk, N. Y., Kun. Adomas, MIC minėda- 
kur įgijo mokytojo brandos mas šį sidabrinį jubiliejų, ga- 
atestatą. Ii džiaugtis, kad, sidabriniais

Įstojo į marijonus 1926 sau- plaukais, bet jauna dvasia, sa- 
sio mėn. pirmutinis iš abiejų v0 švelniu ir draugišku būdu,

mo motinėlė pasimirė tik ke
lis mėnesius prieš sūnaus įsi
šventinimą. Tėvas Valerijonas, 
jau 82 metų, dabar gyvena 
pas dukterį Rozaliją su jos 
šeima Bridgeport, Conn. Bro
lis Petras su šeima gyvena 
Cherry Valley, Mass., o kitas

r-am butui. Matyti, čia priim
ta prancūzų sistema — statyti 
ne atskirus namelius kaip Vo
kietijoje, bet namus iš dauge
lio butų. Įstatymu patvarkyta, 
kad statyba būtų finansuoja
ma fondais iš taupomųjų kasų 
ir valdžios įnašų:

Iš nauju projektų man labai 
įspūdingai atrodė

universitetinis miestas,
kuriam parinktas didžiulis 

plotas šiaurės vakarų pakraš
ty, kur kalneliai apaugę pušį- uoms čia atvysaavo ir sveisa- pats SQnus Velionį; iškil- 
mis. - ieškodamas, pas lietuvi gy- palaidojo balandį0 »

aytoją. Jis tap pat susrtikda- Gausi grupė palydėjo į

MIRĖ JONAS RAKAUSKAS
Dar neseniai buvau sutikęs 

malonų senelį a. a. Joną Ra
kauską, tėvą kun. Kazimiero 
Rakausko, šv. Jėzaus širdies 
parapijos klebono, New Phila- 
delphia, Pa. Senukas dažnokai 
aplankydavo savo sūnų, o sū
nus lankydavo savo nevisai 
sveikai besijaučiantį tėvą. Ve-

iške-

Bois, 
kun.

staiga gauna žinią, kad 76 me
tų sulaukęs balandžio 25 
liavo iš šio pasaulio.

Velionio laidoti į Du 
Pa., buvo, nuvykęs sūnus
Kazimieras Rakauskas, jo vi
karas kun. V. Vėžis- kun. J. 
Karalius ir kun. J. Lukšys. 
Gedulingas mišias už tėvą au- 

lioms čia atvykdavo ir sveika-

dideli Ispanijos monarchijos
(Bus daugiau)spindėjimą.

kus mylimo tėvelio.auklėjo būsimus marijonus.
Kun Stasys Raila

natai.

Pr. Lapienes vasarvietė
STONY BROOK LODGE,

::

Lietuvių svetainė

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

Salė lietuvių suvažiavimams ir parkas piknikams
duodama už dyką.eisena skatino visus melstis ir G Surdoko Vasarvietė nuo NEW YORKO UŽ 50 mailių ir atsio- <

Motinos minėjimą

čiai, vad. mokyt. Bogutienei.BoHo vakavus,

gegužės 5 parapijos salėj ;; 
ruošė Liet. Kat. Moterų S-ga. ; * 
Pirm. Ankienė pasveikino sve- ;;

BALTIMORĖS ŽINIOS

rodytas jo tėvo adresas. Pa
tai adresą tėvas nesurastas,

vai., dalyvaujant visom orga- Mendeliui. programos daly-

H

mas įvyks per Sekmines Lietu
vių sodyboje, netoli Londono

Ed. Juškevičius, R. Michell, J. puikiai. įžanginį žodį tarė pir-
- - — - e Seserys kazimierietės Chi-

e Didi. Britanijos Liotuvię 
Sąjungos dešimtmečio minėji-

sūnų kunigą pamatyti. Bet Kun. Kazimierui Rakauskui 
-------- —-------- --------------------------- reiškiu gilią užuojautą, nete-

ties ir nuo čia sukti po kairei ir, šokant Stony Brook Lod
ge iškabą, važiuoti tiesiai iki vasarvietė* — viena meilė.

IS CONNECTICUT: iš Bridgeport'o persikelti laivu į

Buenos Aires mieste, Argenti
noje, birželio 12—23 d. d. Pa
rodoje bus pabaltiečių rank
darbiai ir kiti būdingi ekspo-

tos keliu. Vyriausiu redakto
riumi pakviestas J. Kalakonis, 
kuriam talkininkaus redakcinė 
kolegija.

Hoiy Cross, Nacįcnal. Kai kas, sako, kad 
jie įdomesni ir puikesni už fI . .
prancūzų Versailles. Iš lauko Da< etmas didžiųjų staty vo su ip^uviais įr smagiai pra-
jie yra neoklasikinio stiliaus, vykdoma valduos lesomis, bet leisdav0 valandėles. Prieš Ve- šventu mišiu fuku ir užuoiau-
o viduje — ispaniškas barokas. kltos- Pv- ^ 7 °^ lykas senelis sunkiai susirgo. t Knįs™™ ka;n Vpim.

Worcesterio parapijų. Dar Ma- ^a įgijęs daug prietelių. Kaip valandą oa parodo daugy- Jis ir ligoninę; būdamas vis nis buvo gerbiamas para.
rian Kilis kolegijoje, kuri vė- pedagogas ir auklėtojas- jis jahu*’ ,1S matai ... džia gal®tų. New ptfoj ir savų artimųjų,
liau išsivystė į Marianapolio trokšta, kad atsirastų vis dau- d.delj Ispanuos monarchuos „ Philadelphia aplankyti, savo
mokyklą, kurioje jau dabar žiau daugiau jaunuolių ku-
dvyliktus metus profesoriauja, ne sekdami ark. Jurgį Matu

levičių “rikiuotųsi ir pasišvęs
tų'' tautai ir bažnyčiai. A. N.Lietuvą yra matęs 1927—: 

29 metais, kuomet tęsė moks
lus Filosofijos Teologijos fa
kultete Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune. Teologijos 
mokslus užbaigė tėvų benedik
tinų šv. Prokopijaus seminari
joje, Lisle- III. Kunigystės 
šventimus priėmė ' iš vysk. 
Bernardo Sheil rankų 1932 ge
gužės 22 Chicagoje.

Po šventimų, prieš prade
dant pastoracijos darbą, moks
lus dar gilino Katalikų Uni
versitete VVashingtone, D. C. 
Vikaravo Aušros Vartų parap. 
Chicagoje ir šv. Petro parap; 
Kenosha, Wis. Ėjo administra
toriaus pareigas šv. Petro pa
rap. Rockford, III., šv. Kazi
miero parap. Racine, Wis., ir 
šv. Gabrieliaus parap. Mihvau- 
kee, Wis. Prieš paskyrimą pro
fesoriauti Marianapolyje, kun. Enumv 
Adomas ėjo dienraščio “Drau
go” administratoriaus parei- 

. gas sunkiausiom jo valandom.
Marijonų vienuolijoje yra jau 
32 metus.

Liūdna yra. kad kun. Ado-

-Wi Jonas Grudžinskas,
senesnės kartos Baltimorėj Pearsall, Th. Reeves, J. šal- mininkė dr. E. Armanienė,

visiems gerai pažįstamas lietu- kauskas, Mary J. Adomaitytė, vakarui vadovavo inž. L. Tom- cag°ie rugpjūčio 17—27 d. d.
vis, gegužės 11 atšventė savo Ramutė Bepirštytė, R. Davė- kus- meninę dalį atliko B. Bra- vienuolijos mokytojoms
gimtadienį. Nors jis amžium Ha, Donna Di Stefano, R. Cot- zausko vad. tautinių šokių rengia lituanistinius kursus,
jau gerokai pasistūmėjęs, bet tai, Fr. Kwedar, Nijolė Mei- grupė, sol. J. Augaitytė, akom- Kursų tema: Amerikos lietu-
aktyviai dalyvauja piknikuose dunaitė, Lois Parks- Kristina * ’*
bei parengimuose- veikia orga- Špokevičiūtė.

panuojant G. Leonienei, padai- vaite vienuolė moderniame pa- 
navo liaudies dainų oei arijų šaulyje, tautosaka — viena iš 

nizacijose. remia parapiją. Mu- Pilgriminę kelionę iš operų. Didelį įspūdį publi- i priemonių lietuvybei palaikyti,
zikai grojant, Jonas dar su- į Washingtono pranciškonų kai padarė netikėtas Birutės 
trenkia šokį neblogiau už jau- vienuolyną šv. Alfonso par. Bilevičiūtes pasirodymas, kuri
nuosius. Artimieji palinkėjo Altoriaus ir Rožančiaus drau- neseniai yra pabėgusi iš Lietu-
sveikatos ir ilgų metų. gijos organizuoja gegužės 25. vos. Ji tarė žodį kenčiančios j

LRKSA 64 k Autobusai nuo bažnyčios iš- I ietuvos vardu, ragino nenu-
gegužės 11 suruošė linksmą “i’“"™1"'8 Lietuva.dar «yva' Š

šokių vakara su užkandžiais. ' g\IUj. ... , - ...
i X. Motmu-tevu diena kitu skruostus vilgė

• i V t 3 Mūsų parapijoj motinos nė- Pagrindinę kalba pasakė Bal
nių. Nuo 7 vai. vakaro jauni ir ra atsldrian^ nuo tėvų; t0. fo pnm. ian. dr' J Končius, 
seni, geram or es rui grojan , tradicinėj motinų dienoj gyvai nupasakojęs tremtinių 
d laifr11081 W ma °niai PFa e* gerbiami taip pat lygiai ir tė- vargus ir raginęs lietuvius au- 

vai. Ta diena buvo paminėta koti. Ten pat surinkta aukų 
a 8'30 va^ motomis, per kurias $333.24. Tarp namiškių matė- ž pravartus ir vidurvasaryje), daugiau privačių vonių ir

Paarto bendFa komunija' si iš to,iau’ E Washinfr | sienos išsipuočė originaliais mono kūriniais.
k™6?.. š®,nun,n*as- norėdamas Gegužinė procesija tono buvo Tautvilai, pulk. K. ? Prie vasarvietės 4 akrai miško ir arti puikus pliažas 
šė ^cad Idėkviena ^šeštadieni šv. Alfonso parapijoj kas- Škirpa ir kit. v sudaro geras sąlygas įvairioms Iškiloms, piknikams. Die-
nuo 9 vai naniai\trpmnntiuJ met <laron?? antr3.gegužes sek- 3alfo valdyba dėkoja už pa- x nos didesnėms iškiloms ir kambariai atostogoms rezer- 
nuo 9 vai. naujai atremontuo- madienį. Šiemet ji prasidėjo 4 rodytą nuoširdumą prel. L. t vuoiami iš anksto 
toj salėj gros šokių muzika, o Val., dalyvaujant visom orga- Mendeliui. programos daly- * 
penktadieniais svetainės ręsto- nizacijom bei parapiečiam. viam, svetainės vedėjui J. Aus- 
ranas bus atidalytas nuo 4 vai. Dievo Motinos statulą nešė trai, už gėles O. Matusevičie- * 
popiet ligi 9 va!, vakaro. sodalės mergaitės. Įspūdinga nei bei visiem dalyviam.

Jaunimo organizacija-CYO
šv. Alfonso parapijoj veikia aukotis, kad dangiškoji Moti- name gegužės 4 buvo šen- 

gana gyvai. Penktadienių va- ištiestų savo pagalbos ran- draugių ir studentų ateitmin- 
karais susirenka mokyklos pa- ^a.- Procesija baigėsi baigia- kų susirinkimas- kuriame pas-
talpose posėdžiams, po kuriu muoju tėv. V. Gidžiūno. OFM kaitą “Krikščionybės tobuly-

’ seka žaidimai bei šokiai. Jau- misijų pamoksiu ir palaimini- bė“ skaitė tėv. Viktoras Gi
nimas tokius susibūrimus la- mu. džiūnas, OFM.
bai mėgsta. Gegužės 10 būrelis Agota Lavontart 
jaunimo su kun. J. Antoszews- mirė gegužės 9 namuose, 
kiu buvo išvykę į Gwynn Oak Palaidota gegužės 11. Velionė 
parką. gyveno Morrell Parke. Paliko

Mnmti taununij. miHMustas sūnus Vincą. And- čius. prel. L. Mcndclis atkak į 
šv. Alfonso parapijoj vykusi r^’ ^u^ris. Agnietę, Mariją, paskaitą skaitė ;;

gegužės 5, praėjo labai gta- Oni?r būrel* Va,ika „ , Masaitienė. programėlę atliko *; 
žial ir įspūdingai. Ėjo pirmos Jonoe OboHnis jeitadienir.ės mokyklos vaiku- ;;
komunijos Jurgis Bradūhas,

Ne tik ji apsiverkė, bet ir visų į BIRŽELIO L ŠEŠTADIENĮ, RUOŠIASI
ašaros, f VASAROJIMO SEZONO ATIDARYMUI

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

kasmet, numatoma meninė programa, vaišės, šokiai. . ..
Džiugu pranešti- kad šiemet vasarvietė Įsivedė žymių 

pagerinimę, isivesdama centralini šildymą (kuris kartais

Port Jefferson. Nuo čia trys mailės iki Stony Rrook 
Lodge.

Atvykstančius vasaroti geležinkelio stotyje ir Port 
Jeffersono uosle pasitinka vasarvietės mašinos.

Telefonas: Stony Brook 7-05B6
Adresas:

Stony Rrook Lodge. Stony 
Brook, Ix»ng lalanti



MICHIGAN FARM SURIS

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

OMAHA, NEBRASKA Tel. TW 4-8087

Vietinis

SAVINGS ACCOUNTS

eisiu

O jei tada nelis, ką dary-

IIP TO $10,000

Nežinau.

Detroit, Mieli

mas

AR T H UITIS
Arthritic HtfiA

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY,įNC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

DARBININKAS — visy Gefu- 
viu bičiulis. Jis du kartus per 
savaitę neša naujienas ii viso 

' mot '

SANDRA MAAZEL, knrf daf 
5 metų amžiaus garsėjo kaip 
geniali mergaitė smeikintaike, 
dabar, sulaukusi 24 metu, at
sidūrė Los Angeles teisme už 
narkotikų pardavinėjimą.

Nauji namę savininkai
Neseniai iš Vokietijos atva

MARKIU & CO. 
122JW. VAN BŲREN

poniute, iš
vietes. Taip 

lietsargi

žančių, atliko mąstymą. Po pa
maldų visos dalyvavo bend
ruose pusryčiuose* kuriuose 
kalbėjo kun. dr. K. Batutis, jų 
dvasios vadas,p. M. Jacey ir 
kun. Stasys Raila. Rasa.

prasivėrė 
galva.
būsi sve-

Roikafincios ■ - 
PRITYRUSIOS SIUVAMŲJŲ 

MAŠINŲ VALDYTOJOS, 
siūti aukštos klasės vyrų kel
nes. Aukštas atlyginimas. Pa
stotais darbas. Kreiptis armė
niškai. Mielai kviečiami DP

Ponas Teks pasibeldė j kai
mynines duris. Jos 
ir išsikišo moteriška

- susimaise 
sutrauktą 

mažiau vie- Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigan Fanu Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fo»ntain, Mich.

si ir sielojasi savo asmeniška 
laime ir patogumais, negu sa
vo vaikų dvasiniu gėriu. Tė
vai lengvai leidžia vaikams 
gyventi baisių pavojų gyveni
mą ir patys ramiai gali miego
ti bei linksmintis, kai jų jau
nieji žudo savo sielas tamsiuo
se ir netikusiuose pasilinksmi
nimuose.

Dar blogiau, kai tėvai pikti
na savo' vaikus, veda juos į

klausė ja. ponas Toks. — Jei 
dar būtų saulėta, galėtum 
šiaip taip pasiteisinti, bet jei 
ne, ką pasakys žmonės?

kas — geros mokytojos — au
klėtojos. Mes esame laimingi, 
kad turime tokias mokytojas.

sekti tik savo polinkius ir ne
paisyti tėvų gerų pastangų iš
auklėti savo vaikus religingais 
ir dorais žmonėmis.

Kristaus revoliucinės dva
sios reikia darbdaviams, kurie 
žiūrėtų į žmogų, kaip į Dievo 
kūrinį, vertą dėmesio ir žmo
giškos meilės, ne tik kaip į 
darbo jėgą. Ir darbininkai turi 
atsiminti, kad jie pasižada są
žiningai dirbti už teisingą atly
ginimą ir sutartį.

' Baigdamas ragino šv. Vardo 
brolijos vyrus, kad jie būtų 
Kristaus revoliucininkais kiek
viename žingsnyje.

— IŠ pelų greičiau virvę nu
vysi, nei moters užs^pyrimą 
pataisvsi.

HAVERHILL* MA$S.
Mūsų kolonijoje yra vienas 

didžiai geros jautrios širdies 
lietuvis, kuris į pavergtąją 
Lietuvą ir į Sibirą yra pasiun
tęs jau per 50 siuntinių. Ka
dangi kiekvienas toks siunti
nys daug kdnuca, tai galima 
suprasti, 1, ip ta ū ’-autrus lie
tuvis atja Čia v; -g? esančiųjų 
padėtį.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pameginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Miehigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

Minės Stasį Šalkauskį
Gegužės 19 Detroito ateiti

ninkai rengia metinę šventę. 
Sv. Antano bažnyčioje 11 vai. 
bus mišios už mirusius ateiti
ninkus ir bendra komunija.

Stasio Šalkauskio minėjimas 
įvyks 12:15 vai. ispanų salėje. 
Paskaitą skaitys Julius Staniš- 
kis iš Clevelando. Po paskai
tos keliolika moksleivių ir stu
dentų ateitininkų duos iškil
minga nario pasižadėjimą. Vi
si ateitininkai kviečiami minė
jime dalyvauti. P. Kitas

Džiaugiasi lietuvišku 
spektakliu

Lietuviškas -vaidinimas šioj - įdėta vaidintojų fotografijar ir 
apylinkėj balandžio 29 paliko 
labai gilaus įspūdžio visos apy
linkės lietuviams. Vaidinimas 
ir vaidintojai iš Philadelphijos 
visiems labai patiko. Mūsiškiai 
dabar tik kalba apie tai, aiški
na, palygina su savo vaidini
mais, kuriuos turėjo praeityje 
čia, ar kuriuos matė Lietuvoj. 
Jie palygina ir vaidintojų dra
bužius, kalbą, elgesį ir džiau
giasi, kad galėjo taip gyvai pri
siminti savo kalbą, papročius, 
būdą ir visa kita, kas lietuviš
ka. Matę užsidegė ir toliau rū
pintis, kad lietuviškas vaidini- 
mas apylinkėj pasirodytų. Vei-

Šv. Petro ir Povilo skyrius 
savo s» virinkime geg. 8 išsi
rinko naują šv. . Vaido valdy
bą, kurios pirmininku yra R. 
.Stosilavirius, vįcepirm. F. špo
kas* sekrt B. Andriukaitis ir 
ižd. J. Daukšis. Brolijos vyrai 
labai gražiai veikia ir vis sten
giasi daugiau vyrų sutraukti į 
savo eiles. Jie pamaldžiai ado
ravo Did. Ketvirtadieni, ren
giasi šių metų religinei ir ka
talikiškai akcijai. Praeitų metų 
veiklus pirmininkas buvo L. 
Ced.

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARKE ATIDARYTAS OFISAS 
MUM INIAMS GABENTI | SSSR 

Į UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ ESTIJA 
IR KITUS KRAŠTUS.

turėti 
nuodė- 
— sa-

Shutftame prodNMM, Mmjm Ir dėvėta* draboftiro*. 
medžiagas, vaistus Ir t. . 

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VAI ANDU BfGYJE.
- Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išyitintimsi - 

Siuntiniai prl-tatoi,ii gavėjui 7-8 bė-.yj<- -
Siuntiniai, shinėjorni oro paštu, pristatomi 7.10 dienu bkuyi 

Shmtvin* šaunu a’tnrnfck'ts gavėjo pakviiitrinf'iv 
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAM! SU JAV AP’fOKnTV 

MVITV. R PRISTATYMAS GAR A A M*. S
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMIbMEČIAMS!

Ofiso* atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki S vai »vakar”' 
SeStadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų.

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba anglijai 
Netoli Pennsyh-nnijoa gettkello savi les Netvarka 

PACKAGE EXPRESS C0.

Plačiame pasauly išsiblaš
kiusius lietuvius jungia bend
ras jausmas, kad jie yra lietu
viai ir lietuvių tautos vaikai. 
Ir to jausmo vedami jie buria
si. Taigi, ir Vaškelevicius, par
duoda ūkį ir nusipirkęs namą 
irgi apsigyvena mūsų parapi 
joj .M’ k’?ais mūsų tautiečiais

Pirmoji šv. Komunija
Šiais metais turėjome gana 

didelį skaičių, net 43 vaikučių 
kurie pirmą kartą priėmė šv. 
Komuniją. Šia proga pasinau-

— Prašau vidun, 
čias, — paprašė.

— Ariu! Labai skubu. Neno
riu pats gaišti nei kitų gaišin
ti, —atsiprašinėjo ponas Toks. 
— Norėjau tik paklausti, ar 
kartais neturi lietsargio?

— Lietsargio? Aišku- turiu. 
Ar prireikė?
---------Nugi, lyja: Pila kaip iš 
kibiro.. Nesupykite, jai išsa
miau paklausiu: jūsų lietsargis 
išskėstas ar sutrauktas

— Tai dabar! - 
moteriškė. Aišku, 
laikau kampe, nes 
tos teužima.

— Susimildama, 
skėsk- Nepaisyk 
lietui pilant, 
sutrauktą yra kaip ir 
mė, o mažių mažiausia 
vanaudiškumas.

aprašyta, kaip maloni vietos 
pramoga apylinkėj.

Pirmoji komunija
Parapijos vaikučių pirmoji 

komunija bus gegužės 19 d. 
8 vai. ryto. Po komunijos bus 
bendri pusryčiai, kuriuos ren
gia moterų draugija. Komuni
ją priims 20 vaikučių, kurių 8 
iš parapijos mokyklos. Mišių 
metu giedos jaunųjų choras.
Bendra komunija ir pusryčiai

Gegužės 4 d. šv. Petro ir 
Povilo moterų draugija atliko 
5 pirmųjų mėnesio šeštadienių 
pamaldumą. Jos gausiai daly-

dodami priėmė pirmąją šv. 
Komuniją ir į katalikų tikėji
mą perėję. Jų buvo apie 17. 
Jie yra konvertitai į katalikų 
tikėjimą perėję. Džiugu buvo 
matyti tokį didelį skaičių vai
kučių pirmą kartą artinantis 
prie Dievo Stalo.

Parapijos sukaktis
Gegušės 5 d. 4 vai. p. p. bu

vo atlaikytos iškilmingos pa
dėkos mišios, kuriose dalyvavo

Šv. Vardo brolijos vyrai, 
apie 500, gegužės 5 buvo susi
rinkę savo metinei šventei į 
gražią Lakevood paiko salę. 
Po domios vakarienės progra
ma pradėta Amerikos himnu; 
priesaika JAV vėliavai ir šv. 
Vardo brolijos įžodžio pakar
tojimu. Po trumpų dvasios va
dų pastabų buvo įteikta dova
nos krepšinio laimėtojams iš 
Shenandoah ir Mahanoy City. 
Girtina, kad vyrai rūpinasi 
jaunimo sportu ir jų organiza
cijomis, bet gal būtų galima nuodėmingą gyvenimą, kalbė- 
pagalvoti, kaip kitais metais darni piktas kalbas, rodydami 
būtų galima įteikti dovanas ne blogą pavyzdį. Priminė ir jau- 
tik už sportinį pasižymėjimą, nijnm, kad jie turi svarbią Die- 
bet ir už dvasinį jaunimo lai- y<j skirtą pareigą klausyti tė- 
mėjimą ir gerų darbų athlų- vu ir mylėti jtios. Jie negali 
mą.

Kun. prof. R. J. Ryder pa
sakė pagrindinę kalbą. Jis pa
žymėjo, kad šiandien garsiai 
skelbiama komunistinė revo
liucija atnešė vergiją patiems 
revoliucininkam ir darbo žmo
gui. Pamirštama, kad Kristus 
skelbė ir vykdė kitokią ir vie
nintelę pasaulyje revoliuciją 
kuri žmogų taiso, o ne jį 
žudo. Kristus pasakė, kad ne
galima tarnauti dviem valdo
vam — Dievui ir mamonai. 
Šv. Vardo brolijos vyrai yra 
tęsėjai tos Kristaus revoliųcį- 
jos. Kristaus revoliucija prasi
deda žmogaus sielos gilumoj 
ir eina per šeimą, darbą, vie
šą gyvenimą. Čia kova eina 
prieš žemus palinkimus, šir
dies kietumą, blogį, nuodė
mę. Neužtenka tik smerkti ki
tų blogumą, bet reikia turėti 
savo širdį ir savo sielą labai 
minkštą ir kilnią, kad būtų 
galima kitus į gėrį vesti.

Paliesdamas šeimos reikšmę 
pažymėjo, kad šiandien dažnai 
matomi tik šeimų šešėliai ir 
lukštas. Tėvai daugiau rūpina-

žiavusi Leokadija Michasiuk 
su dukrele ir savo sesute Ire
na nupirko namą ir jame gy
vena. Taip pat ir iš anksčiau 
atvykusių įsigijo nuosavas pa
stoges Elena Siriūnienė, Lau
kaičiai ir Vytas Daraškevičius. 
Be to, Ona Burzdienė, nors ir 
našlė su 5 vaikučiais, bet bū
dama taupi ir mūsų rajone 
stato namą. Rūsys jau iškas
tas, lieka tik išcementuoti ir 

ir Omabos arkivyskupas. Mi- atliktikilinamostatybos rei- 
kalai. Linkime jai sveikatos ir

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

The Bureau of Bfisshig 
Utiiuaidans

— Bet aš-esu namie. Tokioj 
dienoj nė nosies lauk nekišu.

— Protingai elgiesi, — pri
tarė ponas Toks. — čia nė aš 
prikišti nieko negalėč, nebent 
tik pastebėsiu, kad turėtum 
atsižvelgti Į tuos, kurie, gyve
nimo aplinkybių verčiami turi 
būti lauke. Jie atiduotų viską, 
kad tik galėtų tūnoti namie, 
bet turi eiti, dirbti, vaikus 
maitinti.

— Še, va... — mikčiojo mo
teris. — Tai ne mano kaltė.

— Niekas tavęs nė nekalti
na, tik aš stebiuosi, kaip tams
ta, būdama taip kilni ir geros 
širdies moteriškė, priklausyda-

klesnės moterų draugijos net vavo per visus 5 mėnesius ir 
jau galvoja- kad ir jos pačios priėmė komuniją ir kalbėjo ro- 
galėtųsurengti vaidinimų. Įdo- " 
miai sekė vaidinimą ir tos mo
terys, kurios sapraartalietu- 
viškai, bet negali kalbėti. Jos 
labai buvo patenkintos, kad 
beveik viską supratusios,. ką 
tai vaidintojai kalbėjo ir galė
jo juoktis ir stebėti visą vai
dinimą.

Bendravimo valandėlė, pra
leista su vaidintojais iš Lietu
vos irgi atnešė tyro lietuviško 
malonumo. Tik vietiniai gaili
si, ' kad negirdėjo jų dainų ir 
nematė tikrų lietuviškų drabu
žių, kurių vaidintojai turi. Jie 
tiki, kad kitą sykį jie sulauks 
svečių su lietuviška daina ir 
tautiškais šokiais bei drabu
žiais. Vietos laikraštyje buvo

— Taip, laikau! — prisipa
žino moteriškė, 
laukan, išsiskėsiu

— Sakyk, nenoriu suprasti, 
— paspaudė ponas Toks.—Tu
ri lietsargį ir jį laikai kampe 
neišbkeit’si. Aišku?

— A« žinau, bet nesakysiu. 
— mirktelėjęs numykė ponas 
Toks. — Tamsta, regis, jau į 
metus atbėgusi, apsispręsk pa 
ti, žinokis Savo lietsargį lai
kyk, kaip tamstai patogiau. 
Savo pareigą laikausi atlikęs, 
pataręs, kas tokiu atveju bū
tų gena įsia ir protingiausia 
daryti.

Moteriškė supykusi įkišo gai
vą atgak o ponas Toks nubarš- 
kėjo laiptais žemyn kalbėda-

šalpos draugijom, gali sau ra
miai namie laikyti sutrauktą 
lietsargį, kai tuo tarpu lauke 
taip lyja ir daug žmonių šlam
pa, kaip ančiukai??

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenoe, Maspeth, N. T.

VICTOR ABECŪNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltmme, Md. TeL Lon^weod 6-2622 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospeet Street, Hyde Park, Mass. TeL Hyde Park 3-3975 

GEORGE GALONAS
1400 Caniff, Detroit, Mich.

STANLEY METRICK
1804 W. 47th SU Chicago, I1L ~ Tel. Yards 7-8393

— Nu- jau aš pradedu jūsų 
kalboj aesusigaudyti, — nu
stebusi kalbėjo moteriškė. — 
Nieko nesuprantu...

Balandžio 28, sekmadienį, 
Vaskelevičiai šventė 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Iš ryto 9 vai. buvo atlaikytos 
jų intencija mišios. Prieš mi
šias jubilijatai atnaujino duo
tus sv tuoktuvių įžadus. Mi
šiose dalyvavo Vaskelevičių gi 
minės, artimieji, draugai ir pa
žįstami. Po pamaldų visi sve
čiai buvo pakviesti vaišėms į 
šv. .Antano parapijos salę Sve
čių tarpe buvo iš Detroito at- 
vykęs^okatas Cvikas. Šas aukojo parapijos klebonas ...

Vladas VaskelevKius yra pa- kun Jnse^ o jam asis- ^'CTmes- 
vyzdmgas hetuvis pa notas ir Uvo 2 tanj ii w 
geras katalikas Atvažiavęs į „pijos. MiSiose dalyvavo apie 
Amenką. po keletas nmtų taij- M kuni jr 
paus gyvenimo, susidėjo kapi skaifius 
tala n- įsigijo užeigos namus. Olnahoš f
šn biznis, matomai, jam nepa- 2W
tiko J. pardavė ir nunpireo sutvirtinimo sakramentą. 
ūkį, kuriame iki senatvės gy- iw Šia proga arkivyskupas savo
'en0 pamoKs.e pagyrė lietuvius,

kad jie taip gražiai yra įsikū
rę, turi ne tik savo bažnyčią, 
bet ir mokyklą ir mokytojas. 
Taip pat pagyrė ir naujaku
rius — tremtinius, kurie, pa
lyginamai yra dar neseniai 
atvažiavę, bet per savo suma
numą taip gražiai įsitaisė. 
Daugu, kad sumaniai sunau
dojami sunkiai uždirbti pini
gai. Arkivyskupas džiaugėsi- 
kad mūsiškiai leidžia savo vai
kučius į katalikišką parapijos 
mokyklą, kad remia parapiją 
ir rūpinasi jos reikalais. Jo 
Ekscelencija pagyrė ir mūsų 
geraširdes, mokyklos darbui 
pasiaukojusias seseles ^azimio- 
rietes. Gera mokykla ir mo
derniški mokslo įrengimai dar 
nėra viskas. Svarbiausias daly-

JOHN SHURNA 
TeL,Gf9vehiH 6-7783 

ALLAN STEWART
4310 No. Broad St., Phila^ Pa. Tel. Gbzstone 5-1310
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HELP W. MALĖ

Menders
ADYMUI VILNOS

INdependence 3-6709.

NURSING HOME

PARCELS TO RUSSIA, INC.

PARCELS TO RUSSIA, INC

Naujas adresas:

78th SE, Brooklyn 
CL. 9-866*

reik-fingi pastoviam darbui visiem 
metam. Geras atlyginimas.

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

VaBey atremta Putų Inn.
130 West Merrtck Rd.
Vaiky Sfream, L. L

cake with ornament 
VVedding Bell Decor-

• Tyrinėjimuose
• Valstybinėje tarnyboje

SL Jahn’t Unfrersfty CoBege af

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

GRBENVJLLE, N. Y. 
Pho» Greęnvffle 5-4648 

Modem bedrooms, Sports, 
Best meals, Gorgeous view, 

Near catholie church, 
tfalkto VHlage 

Write tarBooklet “L” 
Mrs. John J. Sullivan, Prop.

Reasonable rates. Ovmed and 
operated by 

Agnės McTlgne and Maureen 
Aherne. HU 3-9301—MI 3550

piiances ex(ras. Orig. owner 
$16900 ~

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

of CotambusAve. ąt 59thSt 
NYC is eondueting free cours- 
es in what CathoUcs believe.

These dasses are open to 
Cathntirs and NonrCatholics 
and will be held on May 17 

May 20 and May 21. The 
courses offer a variety of 

subjects and are saki to be a 
revelation as to what Cathol- 

ics believe. Copies of the 
scheduled dasses may be had 

by writing or phoning 
CO 5-3209.

'‘The Chess Correspondent”, 
gegužės nr. ratinge randame

Charming 3 bedrooms year 
round kome; near beach; bv- 
ing room with fireplace raised 

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

$12,500 
Summer raitais available. 
Harriott* Lnstor, Raaltor 

Sparto Tbaatr* Centre, Rt. 15 
Sparta- N. J. Neri Mnllers 

Delicatessen. Phone: 
Lake Mohawk 8405-3481

EARN $75 — $125 WEEK 
Representing Catholie magazine 
ant othei publlcations. Age x> 

barrter. Work only in New York 
City and suburtom areas. 
Univenal Readers Service 

1 Union Souare W. (14th St) 
N. Y. City

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

šeštadieniais nuo 9 fld 4 vai

PINE TREE COTTAGE 
Greenley, Penna.

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

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

le horses on premises. Rates:
, J38—15 weekly. Walk to

Catholie church.
Phone: MUrdock 5-2311

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJA ir kitas kraštas 

vis dar laikoma

TALARSKIFUNEBAL HOME

(E. Park).
Compact 2 story, 2 bedrm. coL 

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

EVA’S FARM 
Puriiiig, - N. Y. 
Gaire 9-9412

Open n<>w. Honeymoon. VVeekends 
’ nn. 3 meals. $7 day; $38 -14 wk;

Heat; Genaan-Ameriean heme 
cookinj, pieš, Hsųuits. Church and 
town neairby. Bus ridės uretaome.

Thnnrsy erit 21. Booklet.
HolUs 8J029

WOMAN
wiH board giris (8-12 yrs.) for 
sununer, July and August, in 
Hobart, N. Y. (CatskiB Mtns.). 

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

$200 season. For Information can 
Mrs. Hayes, lUnois 8-7691

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

OCEAN VIEW 
NURSING HOME

AGE — CHRONIC —
CONVALESCENT

F. A FROMM R. N. DIRECTOR
301 ATLANTIC AVĖ.

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY
Atlantic City 5-5853

$į Woreester,
Mass., lietuvių Maironio par
ko v^aros sezfoo atidarymo 
metu vietos lietaviai tarės 
progos pamatyti žaidžiant 
Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubo komandų.

Atletai, kaip žinome, laimė
jo 1957 metų Amerikos, lie
tuvių krepšinio meisterio var
dą, bei, deja, negalės šį kar
tą. reprezentuotis geriausiame 
sąstato. Daws, Kilbauskas ir 
Vyšnine tą pačia dieną žaidžia 
Clevelande lietuvių rinktinėje 
prieš latvius. Neaišku taip pat 
ar galės vykti Keskonis ir Šle
petys.

Atletai į Worcesteri išvyks
ta šeštadienio rytą 10 vai. nuo 
klubo patalpų. Vyks greičiau
siai Bačanskas, Daukša, Macis, 
Kidžhis, Remėza ir kiti.

Kadangi rungtynės vyks 
lauke, tai prie savo aikštelės 
pripratę šeimininkai naujajam 
meisteriui, žaidžiant nepilna
me sąstate, gali iškrėsti nema
lonia išdaigą. AHotas

BBENTWO6D, L. L
Exciting opportunity for right 

Client, distinetive colonial 7 rooms 
in main house, separate 3 room 
wing, 2^ bath,excellent condition 
beautifully landseaped, superior 
location within walking distance 

of parochial school and 
t St. Joseph Academy.

EBestomd 3-7344 ...

Reikalingas patyrimas 
Geras užmokestis. 
SCANDIA MILLS

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y.

Ve5 Vd6
1. Vb3 Bc8
2. f3 Kf8 
L 2b6! B:cl 
5. e4 Bc+

WADING RIVER SHORES.
Bungalow for sale, with beach 

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

WA 94201; RE 9-5569 (home)

CHĘ&n* house 
Afop the Pecuno Mte.
TOBYHANNA, PA. 

Tel MT Foeono 4385 ar 4951 
Scenk location, high elevation, 

modem roonys. Weekiy rate 
$38-42 eaeh, induding 3 well- 
planned meals per <įay. Movies 

Dandng, Swimming Shuffle- 
board Fishing Boating and Golf 
nearby. Catholie church within 

wažtinįg distance, Boojdet.

St. Raymond’s parish. Beautifol 
legal 2-family house. 70x170 with 
garage, also suitable largę 1 fa. 
mily. Lovely Street near shop- 
ping. railroad. bm, public and 

parochial schools, 4 rooms, ban, 
endosed porch downstairs, 4 

rooms, bath upstairs. House com- 
pletely renovated and decorated 
inside and out. private. $18,500. 

261 Rocklyn Ave„ Lynbrook 
Can LYabrook 9-7248 or 

LYnbroek 3-5541

25-YEAR MORTGAGES 
$0% down 

Near pnhHr and puocMal tohooto 
ahnpping center and exceUęnt trsns-

Klijentų patogumui, veikia šie skyriai:
11601 Jos. Campaa Avė.. Detroit 12, Midi., Tel. TOwnsend 8-0298. 
651 Albany Avė.. Hartford, Conn., Chapel 7-5164.
121 So. Vermont St, Los Angelės, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550. 
78 Second Avė., New York Oty, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

832 Horth 7th Sfrnt, PhHacMphia, Pa- Tai.: WA 3-1747
Galima beveik viskas siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 

produktai, o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penlcllln, 
Rimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dieną.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, 

akordijonal, siuvamos mašinos.

KfokvionM siuntinys HsfonCfomM ntotUMfojant ir 
poskyrimo vintą pastoki* pur 7 savitos, 

oro paštu — por 8—10 dienų;

BAILEY’S RESTAURANT
Famous for Seampi—Lobster 

and Steaks. Reasonable prices, 
Gracious and considerate

Service. Spėriais1 consideration 
given to church groups.

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

RO 6-1260
“Good food allways 

is our only concern”

One level, 3 huge bdrm., 2 bths^ 
studio liv. nn., large din. rm, 

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

church and Parochial schooL 
$22,500. Owher .FB 9-3*54

nion breakfasts etc. Accomodat- 
ing 20 to 450 persona. Spėriai rate 

to “Darbininkas” readers.1657 ------

VYRAS, INDAM PLAUTI 
taip pat ir 
PORTERIS

toje Ir bus baigta 1958 m. 
Informacijų teirautis:
DeaaA. J. BartRaed,

GREEKVILLE, N. Y.
Namas su baldais ir kitais rei

kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti:

GRADUATKN* AND THEN?
Are you among those who 

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

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

in the person of His little 
ones, become a registered 

nurse then perhaps practkud 
nuising <r a nurses aide is 
more for you. Every degree 
of tatent and abffity can be 

used in this sectkm ot ChKs 
Vmeyard where “the harvest 
is indeed very great būt the 
laborers are far too few”.

WRITE TODAY, N0W
Mother Provindal, OSF 

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

N. Y. Tek TTrteugie 5-5155 
st. john’s VNivnsKrr 

Nevr Yerk

Imperial Mension
Distinetive Caterers ' 

Ėst 1925
FULLY AIR COlflJITIONED 

Ocmplete Catering, ėzelusive buf- 
fet arrangements for weddings, 
showers, engagements, Commu-

PARDAVBJAI 
TIK "CLOSSERS"

Pilni nurodymai teikiami
“Canvassing Crew” 

JENCO HEATING CO. 
Wyckoff Avė, Fklyn, N. Y.

JACKSON HEEGHTS
Vienos šeimos plytinis namas, 8 

kambariai, 2^ vonios, paneliuo- 
tas rūsys, nuo sienos iki sienos 
kilimas. Idealu profesionalui. Pa
togu į mokyklą, .geras susisieki
mas ir pirkimas. HAvemeyer 
9-7817.

—~ GlV£.YpUft CAR A 
SPRING-REFRESHER COURSE
For Patrons of Santa Mari* Parish 

Stra|ght Spccial
• 5 Quarts ot Top Grade Oil
• Major Tune-Up fizperts
• Cooling System Surveyed
• Lubritorium Sbakedovn
• Brake System ifc Front End
• TOTAI_______ ______ :__ $19.95

WESTMONT MOTORS, INC.
TY 241100

2641 E. Tremont Avė., Bronx, N. Y.

RESORTS
TWIN WILL0WS 

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

Eunice Billard Prop.

MANO* RSSIDCNCE
n-$* Uaoata Avė.

Newmfc, N. >. 
For retired ladtos 
Room and Board

Your food and eoenfort our

LINCOLN HOME*
N. Magnoha St, Off Warirtngton 

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

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kindezkamack Road, 
North on Kinderkiunack RcL, urhich 
becomes N. Pearl St, Pearl River, 
to dead end. Turn left to MągnbHa 
St and right to Model Home.

Another Project of
Lincoln Home Const. Co. s 

Buiktes for Over 25 Years.

Lietuviy dovana Bostonui. 
So. Bostono lietuvių piliečių 
draugija paskyrė pereinamąją 
dovaną didžiojo Bostono šach
matų pirmenybėms — Great- 
er Boston Chess Champion- 
ship. Pati dovana: didelė,į- 
spūdinga, 32 colių aukščio. Do
vana pereis pilnon nuosavy
bėn, triskart ją laimėjus. Pir
menybės bus rengiamos kas
met šiemet jos įvyks Cam- 
bridge YMCA, gegužės 18—19 
ir 25—26 d. d. Pradžia 9 vai. 
ryto. Kitais metais šitas pir
menybes numatyta įvykdyti 
So. Bostono lietuvių šachmatų 
klube.

Ignas Žalys, Montrealis* te
bepirmauja 1953 Golden 
Knights koresp. turnyre su 
45. 7 (iš 46.2). šeštuoju stovi 
Kazys Škėma su 407, toliau: 
J. Stonkus su 36.25, P. Kon- 
tautas 30.5 ir J. Karalaitis su

njitlntji 11 A. M. ad 5 P. M.
Novvn* | iv. Antane, pmnetata, pabtadnbnaa—3 v. popieL 
Betatymaa 8v& Sakramento po 12:45 nMu iki 6 v. popiet.
Gtnynoeer yra 5 myiloa | Uurę nuo Peekskffl, N. Y. ant

Route 9 u* Beer Mountain BrMge nuo Weat PoinL
Autobual Beina

Omai Matai Bm Tenata* 41 St A 7Ui Avė, N. Y. C — 
$ to 8« A. M.

TH.: Wtoednain 7J5BA New Jeraey Markei 2-7000 (Public

fully insulated; 2 blocks from 
church, grammar and high school, 
3 bedrooms, baths. $13,000. 
Cah HOllis 8-6941.

ankykite grąžę 
RAYMOOR 
nmonvamus

RELIGIOUSPILGRIMAGE 
TO <XJR LADT8 8BHNRB OF KJBOP*

VMt PAIMA, LOORBM BOMB. BABCBL0SA,

Reikalingas vyras 
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
Amžius 18—44. Lengvas dar

bas. Puidos darbo sąlygos. 
Geras pracKnis atlyginimas.
5 dienę ir 40 vai. savaitė. 

National Biscuif

WILUSTON PARK
492 Nassau BlvčL, St. Adians 

Parish, nauja vila, 5 kambariai, 
pastogė, alyv. šilti, šiltas vanduo, 
pilnai insuluotas, plasterinės sie
nos, arti susisiekimo ir pirkimo 
centrų. HOllis 5-1220, Fleldstone 
7-5436.

The lašt word for your 
WEDDING RECJEPTION 

$7.00 per person
1. 8 course ehieken or turkey 

dinner
2. VVedding
3. Table & 

ations
4. Waiters.

——Sales.Tax-. ... , ....
5. Ūse of Private Bridal Room
6. Hat Checking
7. Manhattan Cocktail
8. Bottle Beer per person
9. Bottle Rivoli Rye per person
10. Microphone System

The beautiful and air cond- 
itioned crystal room open for your 
inspection. Accomodations from 20 
to 300.

THE BIVOU
Flatbush & Cortelyou Rd.

BU 4-1334
Closed Tuesday.: •

Free parking available

ON THE HUDSON 
TIVOLI MANOR

Vacation or Honeymoon. Histo- 
rical area. Delicious food (Italian- 
American). FHtered swimming 
pool. Cocktail lounge, dancing, 
sports on- premises. Church near- 
bju Rato $40—$S5. wk. Phone TI- 
vofl 2761. “Vrite: Tiroli Manor 
Box 83, Tivoli, N. Y. (Brooklyn 
Telephone NIghtingale 6-1460).

SKAITYK VARPELI. Įdėmu* 

aini* tuflųinl* lucmlas,

FLATBUSH — 4 šeimų namas 
ant 40x100 sklypo. Namas at
skirtas nuo kitų. Nauji variniai 
vamzdžiai, šildoma aliejumi. I- 
rengtas pusrūsis. Laisvi 6 kamba
riai, 2 butai “decontrolled”. .Dar
žas, vaismedžiai. Kaina ir stygos 
prieinamos. Kreiptis į šrimimnką, 
1243 Brooklyn Avė., Brooklyn. N. 
Y., arba BU 4-1903. : "~

lietuvius stovint šitaip: Kazys 
Merkis 1047, Kazys Škėma 
933, G. Namikas ir Edm. Luk-1 
šas po 700, Albertas Gedraitis 
673< R. Blasius 657. šitame ra
tinge pirmuoju iš 1500 žaidė
ju stovi latvis L. Dreibergs su 
1293. 1950 Grand National 
baigmėje K. Merkis su Tears 
^-14, K. Škėma - Baker 1:0 
(1956 CCLA Spėriai).

Aiduos# Jtnr. 4X. 1957) pasi
rodė puikus Povilo Tautvaišos 
straipsnis užvardintas: “Tarp 
Dviejų Pasaulių” apie pasau
lio šachmatų meisterį Alechi- 
ną. Jis buvo tikras šachmatų 
karalius, mirė nenugalėtas. 
Belygindamas Alechiną su Bo- 
tvimiiku, Tautvaiša išsireiškia: 
— Botvinnikas ne pirmas, o 
tik atsitiktinai, tarpe lygių. 
Keres, Reševskis, Bronšteinas, 
Smyslovas laimėjo visus di
džiuosius turnyrus per pasta
ruosius 8 metus.

Alechinas įveikia Bogoljubo- 
vą. Partija iš 1941 m. matčo, 
Krokuvoje. Po 27. Kg2 ir Ke8 
gavosi tokia padėtis. Baltieji— 

28.9, skelbia gegužės CHESS Alechinas: Kg2, Ve7. Bei, 2e3, 
REVIEW. Ten pat randame to- Paff b2, ė2, f2/’g3, h2 (10). 
kias lietuvių pasekmes: Škėma Juodi — Bogoljubov; Ke8, Vėl 
įveikė Cleveland (56-N), Ged- Bd8, Žf6, Pa7, b7. e6, f7, g7, 
raitis sudorojo Suchs (55-Ns), h6 (10).
dukart baigė lygiom su New- Bogoljubov
man (56-C), bet pralošė prieš g___________________________
Staffer (55NS). Racaitis įveikė M UI
Ež” <56C>-A. Manytis laimėjo tašką 1 O 9. 1 O 
Clevelandui rungtynėse su 
Pittsburgu.

VILLĄgE PRIVATE 
Taade Service 

24 Hour Service 
Door to Door 

Limousine available for' 
Weddings and all Sodai Affairs 

Reasonable prices
TA 2-9611 . . — TY 2-9025

Ideal For 
Retreat House

Beautiful 7 aeres land. large 
house, 3 housekeeping cottages, 
all completely fumished, modem, 
near 2 lakęs, all conveniences. 
Write: Mrs. Sarah Schroeher, 
Poupack, Pike Co., Penna.

Ar jūs žinote, kad 
THE STEAMBOAT INN 

8991 Steamboat Bd.
Great Neck, Long Island

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

ALMA KASMOČIUTfi, 
HUnter 2-9595

Būsit patenkinti, kad kreipėtės

Siekė: 28 
Vb5+ Vd7 
2c4! Vd5+ 
Va34-! Kg8 
2:d5 2:d5 
Kh3 2f6 38. Vd6! (planuoja 
jei B:b2, 39. Vb8+ Kh7+ 40. a6 
su laimėjimu) g5 39. Vd3 (va
ro bokštą iš antros linijos jei 
B:b2 Vd4 laimėtų) Bc6 40. 
Vd4 Kg7 41. V:a7 h5 42. V:b7 
Bc2 43. g4 2h7 44. Vb3! 
h:94+ 45. f:g4 Be2 46. Vd3 
Bf2 47. Vd4+ Bf6 48. a6 2f8 
49. a7 2g6 50. V:b6+ ir juo
di pasiduoda.

Nnw Yorfca toliau vyksta 
miesto komandų pirmenybės, 
kuriose dalyvauja taip pat Bal
tijos klubas dviem komandom. 
Gegužės 10 lošė tik antroji 
komanda — priešininku buvo 
Brooklyno YMCA vienetas. 
Rungtynės baigėsi lygtomis 
3i^-3y2. Po tašką pelnė Stak- 
nys, Purmalis ir Pagasts, o 
Slapšys pusę taško.

Gegužės 17 įvyks priešpas
kutinis ratas. Pirmasis Balti
jos sąstatas, iki šiol dar nepa
tyręs pralaimėjimo, vyks | 
Highland Park YMCA iš kur 
turėtų parvežti ketvirtą per
galę, tuo pačiu pasiliekMit 
pirmauti savo grupėje.

Tuo pačiu laiku netoliese 
nuo Highland Park YMCA, bO- 
tent Lietuvių Atletų klube, 
Ridgiooodl, antroji Baltijos 
hmnanda mfdtfcg su gnipėf

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

(11-M)
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Lietuvos vaizduHUNTINGTON AVĖStarting Salary $30.00 William J. Drake-albumas(GAINSBORO ST. KAMPAS)DAYS

BOSTON, MASS.

OF NEW YORK

KONCERTAS IR BALIUS Juozas AndriušisBILIETAI

$2.50, $2.00, $150, $1.00

ZUZANA GRItKAlTt

Programoje dalyvauja:

Juozas Andriušis
lijimaa—1,50 M.

; AteStminkę^Fsderaciįos ~ 
naujai išrinktos tarybos posė
dis bus birželio 8 New Yorke.

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Visas koncerto pelnas skiriamas Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių naujai koplyčiai ir ki
tiems reikiamiems pastatams, Brockton, Mass.

Tam pačiam labdaringam tikslui bus renkamos aukos.
Aukotojų vardai tilps statybos knygose, koncerto programos knygutėje ir spaudoje.

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

mokslą. Vėliau buvo bendri Laisvės Komiteto pinni-

Vartotas popierius, 
arkivyskupo Richard J. Cu- 

shing labdaros fondo naudai 
šv. Petro parapijoje -bus-su
renkamas birželio 2. -

jos (Bostono) konservatorijos.
Darius Lapinskas jau ryškė

ja ir kaip kompozitorius. Jo 
kūriniai jau buvo groti per 
konservatorijos koncertus, yra 
laimėjęs net keletą kompozici
jos premijų. Ir šitame koncer
te be akomponavimo jis pa
skambino ir savo įdomių kūri-

Motery Vbnybės
pavasario balius įvyks šešta

dienį, gegužės 25 d., 8:30 vaL 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St. Brooklyne. Bus bu
fetas, šokių kontestas, įėjimo 
prizas, šokiams gros Joe Tho- 
mas orkestras.

Dr. A. Gerutis.
Lietuvos atstovas Šveicari

joje, gegužės 11 aplankė Bos
tono Lituanistinę mokyklą ir 
mokiniams pasakė kalbą. Ta 
pačia proga aplankė ir šv. Pet
ro parapijos kleboną. TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s
(ARMAKAUSKAS) - 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

VAITKUS 
FBNtBAl KO M E 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mas*. 

PRANAS WAITKUS 
laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas 
NOTABY fUBUO

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
tiridge ir Bostono kolonija* fe- > 
nuaustomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TB S-S4M

it FELICIJA PUPSNAm-VASIUAUSKTENft, mezzo-sopranas 
it ALEKSAS VASILIAUSKAI. tenoras 
it ARNOLDAS VOKIETAITIS, bosas 
it ROTOS ANSAMBLIS, diriguojamas Algirdo KsCanausko 
it ROTOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPt, vad. Jadv. Matulatttente

N. Y. skautams 
ir skautėms reikalinga 

vyklavietė rugpiū&o mėn. 
skatinę savaitę. Jei kas žinotų 
tinkamą vietą, prašom praneš
ti R. Keziui, 130 Hendrix St, 

—Brooklyn 7, -N. Y., toU AP 
7-3244.

TeL STagg 2-5043 į
Matthew P. Bali ašį

Nekalto Prasidėjimo seserų 
auklėtinės iš Putnamo kiekvie
nais metais paruošia lietuviš
kų vaidinimų, su kuriais ap
lanko artimesniųjų miestų lie
tuvius gyventojus. Gegužės 18, 
šeštadienį, 7:30 vai. vakare, 
tuoj po gegužinių pamaldų, 
šv. Petro parapijos salėje bus 
vaidinimas “Dorybių vaini
kas”. Bostono ir apylinkių lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Atsilankyda
mi paremsite seselių kultūrinę 
veiklą ir padėsite sumažinti 
skolas dailiai pastatytai Putna
mo vienuolyno bažnytėlei.

Putnamo Seselių Rėmėjų 
Gildą, So. Bostone, Mass.

Ateities žurnalas kasmet ren
gia pavasarinius koncertus. 
Pernai čia su pasisekimu kon
certavo solistė A. Stempužienė 
ir solistas V. Verikaitis. šie
met koncertui pasirinkti jau
nieji menininkai. Norėta su 
jais supažindinti visuomenę ir 
kartu juos pačius paskatinti. 
-- Programoje dalyvavo: 
Tone Gaigalaitė, sopranas, iš 
Philadelphijos, ir Pranas Za- 
ranka, tenoras, iš Detroito. 
Abu jauni dainininkai. Pranas 
Zaranka dainavimo studijas 
baigė Detroito konservatorijo
je, turi švelnų lyrinį balsą. Jo 
dainose tos lyrinės vietos gra
žiausiai ir praskambėjo. Au
dronė Gaigalaitė, dar visai jau
nutė, turi stiprų ir gražų bal
są. Tai tikrai puiki medžiaga, 
kuri metai iš metų vis šlifuo
jąs!. Ji lanko solistės Juzės 
Augaitytės dainavimo studiją. 
Dainavo ji ir liaudies ir mūsų 
kompozitorių dainas ir operų 
arijas, ir visi džiaugėsi jos 
jaunute jėga.

Audronei Gaigalaitei akom-

ją, kur turėjo pasimaty
mų su šaipos draugijom. Da
bar kan. J. Končius jau yra 
Muencheno Balfo įstaigoje, 
kur daugiausia rūpinasi šalpa 
už geležinės uždangos."

Dr. K. Valiūnas, 
grįžęs iš atostogų, kurias su 
žmona praleido Tolimuosiuose 
Rytuose* savo prekybos bend
rovės reikalais išvyksta į Itali
ją, kur aplankys Romą ir Mila
ną, paskui keliaus po kitus Eu
ropos miestus.

Zarasiškių susitikimas
įvyksta šį šeštadienį, gegu

žės 18. Pranciškonų koplyčio
je, 680 Bushwick Avė., 11 vai. 
bus mišios, o vakare 6 vai. 
Piliečių Klubo patalpose, 280 
Union Avė., bus bendras posė
dis. Kalbės buvęs Zarasų ap
skrities viršininkas pulk. J. 
Šlepetys, broliai Motuzai de
monstruos Zarasų krašto fil- 

Programos mas, bus taip ” pat ir trumpa 
pavaišino meninė programa. Vėliau ben- 
A. — droš vaišės.

Aud- mii- "
Savo poezijos skaitė Genutė 

Buračaitė iš Baltimorės. Ji 
pradėjo reikštis Ateityje prieš 
keletą metų. Jos poezijoje do
minuoja jautrus ir savitas į- 
žvelgimas ir moderni forma.

Vakare buvo pristatytas ir 
šių metų Draugo laureatas 
Paulius Jurkus. Jis paskaitė 
“Istoriją apie septynis Vilniaus 
riterius”.

Scena buvo papuošta dide
liu dail. Adės Korsakaitės pie
šiniu. Programai vadovavo S. 
Bobelis, šokiams grojo Joe 
Thomas orkestras, 
dalyvius savo bute 
p. p. Lūšiai.

Aukotojai
po $100.00 bu* užrašomi Fundatoriais;

- po $25.00 ir daugiau—Garbės Rėmėjais 
po $10.00 — Rėmėjais 
po mažiau — Aukotojais

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street 
Brooidyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

kad kuo 
priims šv.

Mamertui 
vargonin- 

bus paten-

Mn. P. Žade&io laidotuvėse
iš New Yorko dalyvavo vi

sas Liet Laisvės komitetas, 
prel. J. Balkūhas, kun. J. 
Aleksiunas, prel Ig. Kelmelis, 
kun. M. Kemežis ir Tėvas Be- 

pranciš-

Akompanuoja ALEKSAS MROZINSKAS
Konferuoja ALF. PCTRUTI8
Paskaita skaito kcmp. K. V. BANAITIS

Laidotuvių Direktorius 
84-92 JAMAKA AVĖ.

mioj vietoj, geras susisieki- 
mas. Kreiptis tel.: GL 6-6432

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 Wilk>ughby Av
Brooklyn 21. N- Y.
Kaina $6,00.

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą

pasirodo ketonus kartus per tas, kuriam pirmininkaują • 
metus, Šis žurnalas leidžiamas Vytautas šliupas. Nuo jūsų 
jau treti metai Jis aplanko be
veik visas Amerikos universi
tetų bibliotekas ir daug įtakin
gų svetimtaučių, informuoda
mas apie Lietuvą bei jos tra
gediją, lietuvių kultūrinius pa
sireiškimus ir tt

Norėdami padidinti šio lei
dinio tiražą, kad didesnis skai
čius svetimtaučių išgirstų apie 
Lietuvą, prašome ■■ lietuvių vi
suomenės paramos ir skelbia
me gegužės mėnesį ^‘Lituanus”

| Putnamą,
pirmininkavo V. Skrupskelytė kur gegužės 21 kun. St. Yla 
ir sekretoriavo T. Masionytė. švenčia savo kunigystės 25 me- 
šventę organizavo studentų tų sukaktį, iš New Yorko vyk- 
dra:.’govė,. o pusryčius — mok- sta keletas kunigų ir artimų 
sleirių kuopa. bičiulių.

pasisekimas ir tuo pačiu žnnjH 
nalo ateitis. Padėkit šiam -1 
naiui iš pradinės stadijos pe*j 
teiti į gyvenimo fazę. Be jūsų I j
pagalbos mes to neįstengiame I '
padaryti.

Galbūt iki šiol nevisi pakan- 9 
karnai buvot informuoti apiė!^ 
“Lituanus” turinį bei jo pa- ■ 
skirtį. Šį mėnesį stengsimės 
tokios informacijos daugiau 
patiekti .tikėdami, jog ir jūs kUH. IT. JUSKaiClO,

Cambridge klebono,
prasmingą studentų darbą. Ar enIraLtie
Lietuva turės daugiau draugu ’" _
ar priešų, prikfeuso nuo jūsų.
Kuo didesnė svetimtaučių vi
suomenės dalis žinos apie mū
sų tėvynę bei jos kančias, tuo 
didesnis palankių balsų skai
čius bus Lietuvos laisvės bylai 
kelti.

Visas aukas siųsti: “Litua
nus”. 910 Willoughby Avė. 
Brboklyn 21, N? Y?

Juozas Karklys Lietuviu
Studaniy S-gos JAV

Pirmininkas.

ŠVENTĖ panavo Diana Papievy* iš
N. Y. ateitininkų Hartfordo, kur ji studijuoja 

muziką. . Pranui Zarankai —
GRABORIUS 
BALSAMUUTOJAS

pusnynai ir iškilmingas posė- ninkas šį sekmadienį, gegužės 
dis, kuriuo metu 15 mokslei- 1£> g kur
vių ir dvi studentės davė įžo- dalyvavo Pavergtu Jungtinių dį. Po trumpo prel K Krupa- specialiofcsUijoje Stri 
vičiaus sveikinimo kiek ilgesnę į.ourge 
kalbą pasakė Federacijos va
das S. Sužiedėlis. Posėdžiui

AMaliefi TąnHaHU rajaus mėnesiu.
Tikriausiai dĮMiguma* jūsų denių S-gre yi^M**"*”* 

jau^Suul^ tad L&torių Sto- Mavmid nutariu, 
dentų Sąjupga tadžia infor- kti yr* sudarytas;.gSų 
marini anghi kalba Žurnalą akaripminin .

šventė įvyko gegužės 11. An
gelų Karalienės par. bažnyčio- Darius Lapinskas iš N. Angli
ję 10 vai. prel. M. Krupavičius 
atlaikė mišias ir pasakė pa-

r u nėratn a m * 
2&fW.Bn»dway 

South Boatoo. Mas*. 
JOSEPH BARACEVICIUb

Laidotuvių Direktoriui 
TeL ANdrew 8-2S90

Gegužės 19 Cambridge lie
tuviai minės 40 metų kun. F. 
Juškaičio kunigavimo ir klebo
navimo iškilmes. Iš ryto 10 v. 
pats klebonas aukos iškilmin
gas padėkos šv. mišias. Pamo
kslą pasakys senas klebono 
draugas kun. J. švagždys, Jė
zausNukryžiuotojo seselių EaP 
pelionas. Tikimasi, 
daugiausia žmonių 
Komuniją klebono intencija.

Po piet 5 vai. Katalikų klu
bo svetainėje bus iškilmingas 
banketas. Bus skanių valgių, 
gėrimų. Gražią menišką prog
ramą išpildys vietos choras, 
vadovaujant muz. 
Karbauskui, vietos 
kui. Visi dalyviai 
kinti skaniais valgiais ir gėri
mais. Muzika ir kalbos pa
teiks malonumą sielai. Daly
vaukite, kas galite.

Pranežeps

glMyštom su Marijos apsireiš- 
Itotuo Fatimoje 40 metų sukak
timi gegužės 13 parapijos mo> 
tykios vaikai susirinkę bažny- 

iBria, meldės už Lietuvą ir pa- 
amibo taiką. Veos parapijos 
skaldos ta intencija bus sekma
dienį, gegužės 10 (L

, Bostono skautai
gegužės 28 d. 8 vai. vak. šv. 

Petro parapijos salėje rodys 
spalvuotus filmus iš lietuvių 
skautavimo Amerikoje. Įėji
mas laisvas.

Pavergtų tauty
skautų vadų pasitarimas, 

šeštasis iš eilės, įvyko gegužės 
10 lenkų namuose. Nutarta ar
timoje ateityje prie jūros or
ganizuoti tarptautines tinkli- 
nio žaidynes ir laužą.

Alekso Mrarinsko
piano studijos mokinių kon

certas įvyksta šeštadienį, ge
gužės 18- 5 vaL p. p. Apreiški
mo parapijos salėje. Programo
je pasirodys apie 25 mokiniai. 
Vėliau špkiai, kuriems groja 
R. Butrimo orkestras.

Užpildomi federaUniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi |vaMs dokumentaL

Įvairiose draudimo fstalgooe apdraudžtama automobiliai, 
namai, baldai, Mentei ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūM| ataakcmyMs bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
neisim Ingą atsitikimų bet Ugne, karto apšnekant ir ligoninės

40 HOURS
PERMANANT EMPTAJYMENT.

PAID V.'.CATION AND LIFE INSURANCE.
PENSION AND HOSPITAtlZATION.


