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Bendra linija su piety Korėja vėl 
atstatyta. Naujo Miuncheno nebus

gėrėja. — Korėjos reikaiuo- 
* se tėra tiek nauja, kad po su- 

sirašmėjmo su prez. Eisenbo- 
weriu Pietų Korėjos preziden
tas Rhee paskelbė, jog jis at- 
sisa&o nuo savo opozicijos są
jungininkų paskutiniams siūly
mams.

Anksčiau tuos siūlymus 78 
metų prezidentas pavadino ap- 
peasmentu, žadėjo jo nepripa
žinti ir toliau kariauti vienasJ 
Dabar jis pareiškė: “Mes tu
rime viską priimti, ko nori JAV 
prezidentas. Mūsų dėkingumas 
Amerikai ir išmintis reikalau
ja, kad mes bendradarbiautu
me sux Amerika bet kuria kai
na.”

Pasikalbėjimai su komunis
tais nedavė lig šiol nieko nau
jo. Fronte tebėma aštrios kau-

tynės. Pietų kore$ečiai pasku
tinėm, dienom priešpuoHais at
siėmė iš komunistų pozicijas, į 
kurias jie buvo įsibrovę prie 
Lūkės Castle, tik 20 mylių 
nuo jūros.

Prez. Eisenhoweris birželio 
3 dienos radijo kalboje užtik
rino, kad Korėjoje

naujo Miuncheno nebus.
Takiau su tokiu nusistatymu 

nesanti surijusi jokia naujo 
karo rizika.
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Karūnos diena Londone ir pasauly
Brity džiūgavimas ir Maskvos, Egipto, Airijos tyla

10 CENTŲ

Rusija turi būti 
padalyta

Taip kalbėjo kongresmanas 
Ch. J. Kersten Gruzijos 35 
metų nepriklausomybės minė
jime gegužės 30 New Yorke. 
Visos Sovietų pavergtos tautos 
turi atgauti laisvę. Tokią pro
pagandą turi vesti Amerikoje 
visos amerikiečių organizaci
jos, kurios kovoja už paverg
tų tautų išlaisvinimą.

KerstenO minčiai- visi labai 
karštai pritarė, ir ukrainiečių 
atstovas prof. Dobriansky pa
sižadėjo tai veiklai paruošti 
projektą.

Be Kersteno, dar svarbias 
kalbas pasakė O’Connor ir 
prof. Dobriansky. New Yorko 
Altui minėjime atstovavo Dr. 
V. Viliamas ir pasakė sveikini
mo žodį.

BODNBY DEE B&ODIE gimė su
augti su savo broliu (vadinanti 
Siamo dvynai). Chtcagoje buvo jie 
operacijos būdu Bsldrti. Vienas iš
liko gyvas, kitas po 35 dienu mirė. 
Tai yra pirmas atvejis, kai po to-, 
kios operacijos bent vienas lieka 
ryv*s.

Londonas. — Karalienei 
Elzbietai II, 37 metų amžiaus, 
mėlynakei, šviesiai rudaplau
kei, dviejų vaikų motinai, už
dėtas birželio 2 Anglijos kara
lienės vainikas. Tai jau 6 kara
lienė ir Anglijos valdovas.

Iškilmėse, imdama karūną, 
jaunoji karalienė iškilmingai 
pažadėjo valdyti pagal įstaty

mus ir papročius
Didžiąją Britaniją, Airiją, Ka
nadą, Nauj. Zelandiją, Pietų 
Afrikos Uniją, Pakistaną, Cei- 
loną ir kitas jai priklausančias 
žemes. Pažadėjo taip pat išlai
kyti reformuotą protestantų 
tikėjimą. įstatymais Anglijoje 
įtvirtintą.

Kalboje per radi ą ji dėkojo 
savo tautiečiams už maldas ir 
pastebėjo, kad visos šios dienos 
ceremonijos yra senos: kai ku
rios atkyla net iš miglotos pra
eities; tačiau jų dvasia ir pras
mė pro amžius šviečia, gal būt, 
šiandien dar stipriau.

Iškilmėse dalyvavo suminėtų 
jos karūnai priklausančių vals- 

- tybių pirmininkai: šalia Chur- 
chillio dar 9 Commonvvealtho 
ministeriai pirmininkai, 8 ko
lonijų valdytojai, 23 kunigaik
ščiai, kungaikštienės iš užsie
nių ir atstovai iš viso pasaulio. 
Amerikos delegacijoje buvo ir 
gen. Marshallis.

Iškilmių paradas, kuriame 
karalienė su savo vyru važiavo 
aukso karieta, nusitiesė per 
penkias mylias. Anglai džiau
giasi, kad tai buvęs

didžiausias pasauly 
paradas.

Jo žiūrėjo apie du milijonai 
žmonių. Jų kantrybę išmėgino 
kelis kartus užėjęs lietus. Bet 
ką reiškia lietus londoniškiams.

‘ Angiai, susirinkę prie rū
mų, laukė karalienės pasiro
dant, giedojo “Dievas tesergsti 
karaliene”, ir tris kartus ji iš
ėjo į balkoną. Vakare šokiai, . 
baliai, fejerverkai. Tačiau 
vargšai tie dabartiniai anglai. 
Vienam iš didžiausių Anglijos 
kraštų, Essex, kuris turi 2 mil. 
gyventojų, buvo duotas 
tik vienas leidimas ta proga 

išsikepti jauti
su visom gerų laikų apeigom. 

Ta laimė teko miesteliui Fore- 
ham. Net 8 metai praėjo po ka
ro, o mėsos racionalizavimas 
negalėjo būti panaikintas ir 
šiokia reta proga.

Anglijos karalienė buvo pa
sveikinta Amerikos kongrese. 
Atst. C. B. Deane kalbėjo: 

šiandien skiria už Anglijos 
karalienę maldas 

viso laisvojo pasaulio milijonai 
ir net tie, kurie yra laisvės ne
tekę.

Maskvoje Anglijos atstovy
bės priėmime dalyvavo Mask
vos delegacija su Molotovu ir 
Gromyko. Bet spauda šykščiai 
suminėjo karūnacijos iškilmes. 
Toks “Trud” teįdėjo paskuti
niame puslapy penkiasdešimt 
žodžių.

Komunistinės Kinijos pirmi
ninkas sveikino Churchillį. 
Airijoj gyventojai sutiko karū
naciją labai santūriai. Jos sos
tinėje Dubline buvo airių de
monstracija
“už Airijos respubliką, ne už 

Anglijos karalienę”.
Egipte arabų spauda boiko-

tavo žinias apie* dienos iškil
mes.

Naudojosi iškilmėm ii* sveti
mo turto nusavintojai: kai §u- 

: therland kunigaikščiai išvyko 
į iškilmes, vagys iš jų namų iš
neš brangenybių už 84,(XX).

Tai buvo diena, reta diena, 
kuri negrėsė nekieno laisvei, 
saugumui ir mažai kam gadino 
nervus.

I§ VAKARĖSE

Karalienės sodininkas, kuris 
augino karalienės karūnacijai 
gėles, buvo rastas sukniubęs 
negyvas gėlių lysėje.

Vienas austras dentistas, gy
venąs Prancūzijoje, norėjo pa
tekti į karūnaciją, bet neturėjo 
pinigų bilietui. Jis sėdo į savo 
laivelį ir mėgino juo pasiekti 
Anglijos krantus. Bet jis tepa
siekė dugną, nuo kurio iškilusį 
ištraukė prancūzų žvejai ir 
pristatė, deja, ne į Angliją.

JTALIJOS RINKIMAI, kurie bus birželio 7 «L, vedami- ivairiaustaja 
plakatais. Jų pavyzdžiai išstatyti New York o vieAo> bibliotekoj % Pa
tys efektingiausi laikomi krikščionių demokratų ir komunistų atsi
šaukimai.

PAVASARIO SĖJA LIETUVOJ PRASIDĖJO SU SKUNDAIS
NftKA SĖKLOS ARBA

Ministerių Taryba Kaune su
sirinko ir svarsto klausimą: pa
sirengimas pavasario sėjai ir 
jos atlikimas 1953 metais. - -

Žemės ūkio ministeris išdės
tė padėtį su gausiais statistikos 
lapais rankose. Po jo praneši
mo vyriausybės išvados nebuvo 
džiuginančios. Jas ryžosi pa
skelbti spaudoje. •

— Molėtų, Dūkšto, Švenčio-

Senatas prieš komunistinę Kiniją JT

JI SUGEDUS, O TRAKTORIAI NEREMONTUOTI

nėlių, Lazdijų, Pandėlio, Ak
menės, Žagarės, Jezno, Veisė
jų, Priekulės, Šilalės, Skuodo 
ir eilė kitų rajonų praėjusiais 
metais
neįvykdė pasėlių ploto plano,— 
rašė “Tiesa”.

— Eilėje rajonų pagrindiniai 
maistui reikalingi javai —žie
miniai ir vasariniai kviečiai, 
ankštiniai, o taip pat ilgapluoš- 
čiai linai buvo

nepatenkinamo derliaus.
Pašarai taip pat.
— šių trūkumų pagrindinės

90,2%, bulvių tik 56%, linų tik 
37,8%. Daugiau kaip 50% pa
ruoštos sėklos yra blogos rū
šies — nešvari arba sudrėkus. 
Kolūkiai neatsiėmė iš sandėlių 
5,500 mineralinių trąšų.

Kaip įdirbsi žemę, kad pava
saris čia pat, o Tirkšlių MTS 
atremontuotas vos trečdalis 

traktorių,
Šeduvos ir Vabalninko — 

mažiau kaip pusė.

Ką šitoks komunistinės val
džios ir spaudos aliarmas reiš-

Kova dėl pinigų Amerikos aviacijai
Washingtonas. Gen. Vanden- 

bergas, ligšiolinis oro laivyno 
štabo viršininkas aštriai kriti
kavo {rezidento sutikintą su
mažinti aviacijai biudžetą 5 
miliardais. Generolas pabrėžė, 
kad 1954 Sovietai galės atomi
niais ginklai suduoti smūgius 
Amerikai, o pati Amerika pas- 
kutiniais mėnesiais aviacijos 
srityje darė tokiu? vienas ki
tam prieštaraujančius žygius, 
kaip to nebuvo nuo karo pa
baigos.

Tuo tarpu prez. Eisenhovve- 
riui rūpi nuotaikos krašte. Sa
vo kalboje birželio 3 jis pas
kaitė vienos amerikietės laišką, 
kurioje ji teiravos, kam išlei-. 
ūžiama tokia gausybė pinigo. 
Prezidentas pripažino, kad 
73% visų išlaidų eina saugumo 

re&afains.
Atsižvelgdamas į nuotaika?, 

jis ir sutiko apkirpti sparnus 
aviacijai, tikindamas, kad jos 
pajėgumas nesumažėsiąs.

kurie atlaikė kitados vokiečių 
bombų lietų! Per televiziją iš
kilmes sekė apie 25 mil. ang
lų. Paryžiuje taip pat apie mi
lijonas buvo prie televizijos. 
Tarp jų stebėjo iškilmes ir 
Windsoro kunigaikšits Eduar
das VIII, prieš septynioliką 
metų Anglijos sostą iškeitęs į 
Amerikos gražuolę ponią Simp- 
son. Dabar jis prašė Anglijos 
vyriausybę leisti jam su žmo
na dalyvauti karūnacijos iškil
mėse. Tačiau

Washingtonas. — Senatas 
sutiko su prez. Ei -enhowerio 
noru nepatvirtinti komisijos 
nutarimo nutraukti amerikieti- 
nius fondus JT, jei būtų priim
ta kom. Kinija į JT. Bet sena
tas tuo pačiu metu vieningai, 
pasisakė prieš raudonosios Ki
nijos į JT priėmimą.

konferencija 
vyriausybės 
bus atidėta

Angfijos papročiai rūstūs ir

jie lig šiol r.epri iima j Ang
liją jo žmenos, buvusios Simp-

TIKRINA CHIANG KAI- \ 
SHEKO KARIUOMENĘ

Adm. A. W. Radfcrd, nau
jasis JAV jungtinio kariucme- 
nės štabo viršininkas, dabar 
lankosi Formozoje. Jis nori pa
tikrinti Chiang Kai-shcko ka-

Už Chiang Kai-sheko kariuo
menės rėmimą labai karštai 
buvo pasisakęs gen. Fleet.

• Bermudos 
dėl Prancūzijos- 
krizės greičiausia 
į birželio galą.

• Korėjos karas Amerikai 
lik šiol atsiėjo 15 miliardų, po 
5 kasmet.

Siūlosi pagalba, bet jos
- nepriima

Londonas. — Ramiojo van
denyno dviejų salų gyventojai 
nutarė duoti karui į Korėją 
2000 savanorių iš 36,000 gy
ventojų. . Vyriausybė padėkojo,

priežastys — didelis vėlavimas 
atliekant žemė? darbus; blogai 
veikė traktorių stotys.

To viso rezultatas -šiai sėjai 
— pavasaris artėja, o dalis kol
ūkių
neturi vasarinių javų sėklos.

Eilėje kolūkių dar nebaigti 
kulti javai, linai, dobilai, šitai 
ir gaišina sėklos fondų suda
rymą.

Tatai darėsi jau kovo mėne
sį, kaip skundžiasi “Tiesa.”*

O “Sovietskaja Litva” skun
dus dėl sėklos toliau plėtpja 
procentais:

— Vilniaus srities kolūkiuose 
grūdų sėklos fondo yra tik

kai? Ogi tai, kad Maskva spau
džia Kauną: daugiau pasėkit, 
nes mums reikia daugiau py
liavų iš jūsų gauti. Kauno val
džia žino, kad Maskvos nega
lės patenkinti, nes kolūkiai 
daugiau nepajėgia. Bet Kaunas 
negali sakyti aukštesniems už 
save, kad jie perdaug nori gau
ti, o nieko Lietuvos'ūkiui ne
duoda. Tad Kaunas renkasi 
mažesnę blogybę — mažesnius 
už save kolioti, apšaukti juos 
apsileidėliais, kitus sabotažnin- 
kais. Ar tai ūkį stiprins ar ne, 
kitas reikalas, bet tai bus pa
siteisinimas, kad itauno val
džia viską darė.

Artinamas darbininko lygis prie Rusijos -
PrahaC— Kom. parlamentas 

viutarė, kad vis vyrai iki 60 
metų ir moterys iki 50 šalia to 
darbo, kurį jie paprastai dir
ba, dar gali būti mobilizuoja
mi papildomiems darbams, rei- 
kalingiems valstybei ar bend
ruomenei.

TIK NE DARBO ŽMOGUS 
LAIMĖJO

Praha. — Komunistų įvesta 
naujoji krona lygi penkioms 
senosioms kronoms. Darbo 
žmogui • tačiau'keičia po pen
kias tik iki 5000. Nuo 50,000 
visai nekeičia. Taigi, kas turė
jo pinigų daugiau, tas jų visai 
netenka. O ką laimi tie, kurie 
visai pinigų neturėjo, bet tu
rėjo darbą? Pranešama, kad 
maistas naujai? pinigais atpigs 
37%, o atlyginimas už darbą 
sumažės 80%. Taigi 43% nuo
stoli* darbftnMtui.

• Rozenbergai, nuteisti mirti. 
už šnipinėjimą, iš naujo atsisa
kė prisipažinti, kad jie kalti ir 
išduoti savo bendrininkus.

Lietuviai jaunijjij 
europiečiy kon

ferencijoje
Paryžius. —• Birželio 5-7 d. 

Paryžiuj J&ukiamoj Centro ir 
Rytų Europos jaunųjų konfe
rencijoj LESTOS jaunųjų sek
cijai atstovauti yra išrinkta K. 
Jasutytė, be to, dar atstovais 
iš NEI vyksta Čeginskas ir 
Venskus, o Lietuvių Federa Ir
tų Organizacijai atstovaus B. 
Venckuvienė ir A. Mončys. De
legacijai vadovaus LESTOS ir 
Centro bei Rytų Europos Ko
misijos vicepirmininkas Dr. S. 
A Bačkis. Be to. numatoma, 

. dalyvaus taip pat prof. J. Bal
trušaitis ir Dr. P. Karvelis.

rinės jėgos dydį ir stiprumą. bet pasiūlymo nepriėmė.
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Karalienėj dovanojo “nugalėtą” Everestą

Londonas. — Karūnacijos 
.išvakarėse karalienei Elzbietai 
pranešė, kad anglų ekspedicija 
užkopė aukščiausią pasaulio 
kalną Azijoje Everestą (“am
žinosios ramybės kalną”) 29,- 
000 pėdų aukščio, ir tą žygį 
skiria‘kaip dovaną karalienei 
jos karūnacijos proga.

Kalno viršūnę iš visos eks
pedicijos 15 žmonių užkopė du 
— E. P. Hillary, 34 metų, iš 
N. Zelandijos, ir Bhutia Ten-

SUSISIEKIMAS NEW YOR
KE — 15 CN.

V’orkas. — Mokestį už 
vietinius traukinius iš -10 nu
matoma pakelti iki 15 cn. Nau
jas tarifas turėtų veikti nuo 
liepos pradžios. Sprendimas 
nėra galutinai pa tvirtintas.

sing, 39 metų, vietinis kalnų 
vadovas. z _

Dešimčiai ligšiolinių ekspedi
cijų teko grįžti viršūnės nepa
siekus. Po sėkmingo dabartinio 
vienuolikto žygio Indijos jogai 
pareieškė. kad jie įkopsią be 
šiltų drabužių, be deguonies 
kaukių, be miegamųjų maišų 
ir be maisto atsargų. Dienomis 
jie keliaują, naktimis attiksią 
jogų apsimarinimo ir dvasios 
stiprinimo pratybas.

. j kalno viršūnę negalima eiti 
bedievišku materialistiniu bū
du, teepsigmklavus šiltais dra
bužiais. deguonim, maisto kon
servais ir degtine; reikia eiti 
tokiam paprastam plikam kūdi
kiui, kokis guli motinos ran
kose. Nugalėk save ir tada bu? 
lengva nugalėti kalno viršūnę, 
— dėstė vienas iš jogų ekspedl- 
ęijos iniciatorių.



DARBiNiNtAS

iš vienos
tuose, noriu jus pasveikinti ir 
taip pat išreikšti savo asmeni-

fluneigti tiei 
veikimo, ries

saVo 
anksto

uncijų paramą.
Jas palengvinu vne tik ka*
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tkovo patikėtinis (7)

>e šampano kibirėlį 
nas, pa- Copyright By fihisirierfe Pres- 
sėsSieFa-. 

mo-
p. "takios kursanto, Malenkovas
fe Bjp■ .pro-mus ir segė įprastu

jfet Ttek laiko gestu Lefiino or-
pC dėto sagtis mums į uniformas.,

Bu * visišku šaltumu Vėl 
praėjo pro mus paduodamas 
takvienam išdžiūvusią šerifo

mums laukti, kabojo Marksas, 
Engelsas ir Leninas, pažymėti
nai realistiškai piešti, be jokio

žiūrėjau j Malerikovą, kai

Ir Stelbtas dėkoja
Kajfo jau buvom apdovanoti,

“Drauge Stalin, — priėjo ir 
pusiau kariškai raportavo Ma- 
lenkovas, — pristatau draugą

vom nustebinti, kai pasakė, 
Kad draugas Malenkovas pta- 
6ė pranešti, jog rijus taksis pri-

tifarai nepaprasta. Ramstyti 
Staliną- ir su juo pakalbėti tai 

- buvo mums apdovanopmas,- 
kurį mes mieliau būtume pasi
rinkę už Lenino ordiną.
- Vakare mus nugabeno į 
Kremlių pro gausias sargybas, 
kurias ėjo daugiausia mano 
mbkyklos* kursantai. Kai įžen
gėme i Stalino darbo kamba^, 
prie mūsų prisidėjo Malenko
vas. Jis mūsų laukė.

- “Draugai, — pasakė spin
dėdamas, — draugas Stalinas 
jūsų. laukia.” Mostelėjo jis 
mums ranka ir pirmas žengė 
pirmyn. Mus pasitiko dar sau
gumo karininkas ir apsiginkla
vęs bloknotu, kurį jis laikė prie 
krūtinės lyg smuiką, mokė 
mus, kaip mes turim prieš Sta
liną laikytis.

“Kalbėkite, draugai, papras
tai Venkite kariškai elgtis. 
Atsakinėkite trumpai.”

Kambary, kuriame liepė

petetiUsiUs triūsų operatyvinių

Mafoftkctoą, Kuris po savo kal
bas porą metrų pasitraukė. 
Stalinas padavė ranką pirmiau
sia Sierovul.

“Sierovas? — paklausė Šta

ar ne tiesa, draugė Sierovai? 
Ar ne jūs man pranešėte apie 
draugą Kalininą?“

Sierovas norėjo atsakyti. Bet 
susijaudinęs neištarė žodžio ir 
tik nuraudo kaip sugautas ber
niokas.
. Malenkovas lydėjo Staliną 
prie kiekvieno ir trumpai jam 
paaiškino. Padavęs kiekvie
nam ranką, Stalinas kalbėjo:

“Draugai” iš draugo Malen- 
kovo patyriau apie jūsų veik
lą. Už jūsų sėkmingus darbus. 

' kuriuos jūs nuveikėt Sovietų 
Sąjungos naudai Baltijos kraš-

Mumis daugiau nesidomėda- imti visokį “nepatikjiną ele- 
mas, rankas užpakaly šumętęs rrie.ritą‘< Jis tai įralariiai paša-' 
ir pirštais žaisdamas, Stalinas 
nuo mūsų pasitraukė. '

Po poros dienų Sierovas ir 
aš vėl buvome pakviesti pas 
Malenkovą dėl naujos Kalinino 
avantiūros Didžiajame Teatte 
jo ložėje. Tada teka patirti, 
kad visos atliktos operacijos 
Baltijos kraštuose Mal^ikovui 
jau yra nedidelės reikšmes. Ofi
cialiai operacijos ten buvo Sie
rovo jau baigtos. Kas (fet ten 
liko neišaiškinta, rūpinosi jau 
pati Maskva rugsėjo-gruodžio ir klusniai * klatisė teroras: 
dienomis. Tuo rūpintis vėl 
buvo pavesta SierovuL Prieš 
pat Kalėdas 1940 jis įvykdė 
paskutines jam duotas Malen
kovo instrukcijas.

Apklausti dešimtis tūkstan
čių civilių gyventojų, kurie pri
klausė Baltijos kraštų vyriau
sybėms, buvo inteligentai, ka
riai ar stovėję savivaldybių 
priekyje, pasisekė taip greitai 
ir sėkmingai dėl to, KSd tų 
kraštų komunistinės organiza
cijos jau prieš įžengiant sovie
tinei kariuomenei buvo surinkę 
visas reikalingas informacijas. 
Maskvoje jau gulėjo bylos ir 
dokumentžfcija beveik’ kiekvie
nam suimtam civiliam gyvento-

imti visokį

kė, kada kelios dienos po apdo
vanojimo Lenino ordinais sė
dėjom su Malenftovu Dražiaja- 
tne Teatre, ložėje.

Malenkovas ten klausėsi Sie- 
rovo pasakojimo ir, ištiesęs 
pirštą, žaidė Lenino ordinu, 
prikabintu prie Sierovo unifor
mos.

“Matote, Sierof, — kalbėjo 
Malenkovas,
atžvilgiu pralenkėte.”

“Kuriuo sunerimęs tyliai

j&s mahe vienu

“Kuriuo, drauge Maieftkov?”
Malenkovas pakėlė antakius, 

duodamas suprasti, kad Siero
vas turi atspėti. Tuo tarpu at
sidarė ložės durys, ir kelneris 
įnešė šampano kibirėlį, stiklus 
ir lėkštes su kaviarimais už
kandžiais.

“Nagi...'— pradėjo Malen
kovas,- kai tuo tarpu kelneris 
dėliojo užkandžius ložėje ant 
staliuko, — šituo ordinu, Sie- 
rov, kurį jūs ir Moliu turit. Le
nino ordinu.”

Sierovas nušvito. Bet lyg dar 
nepasitikėdamas ir laukdamas 
iš Malenkovo smūgio, klausė:

“Lenino ordinu?”
(Bus daugiau)
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Tolerancijos kitus moko, o patys jos nesilaiko

Vasarotoją ir vasaros pramogų 
rengėjų žiniai

Stony Brook Lodge, Pr. La
pienes vasarvietė, kuri randa
si gražiausioj Long Island da
lyje prie Atlanto įlankos, Sto
ny Brook, pradės sezoną birže- 
Bo A Atidarymo dieną įvyks 
mūsų žymiausiųjų menininkų 
Kuryoinė demonstracija, lietu
vių dailės paroda, kurios pa
matyti kviečiami visi. Tai bus 
nepaprasta diena vasarvietės 
gyvenime.

Kartu pranešame, kad prie 
šios vasarvietės šiemet yra pri
jungtos dvi gražios vilos, ku
riose kambariai bus išnuomo
jami svečiams, norintiems pa
tiems šeimininkauti ir apsirū
pinti maistu. Tokių kambarių 
kainos vienam asmeniui savai
tei nuo $15., dviem į kambarį 
nūoų $20. Su visu išlaikymu 
nuo $45. .asmeniui savaitei: 
Grupėms ar nuomojant ilges
niam laikui atitinkamos nuo
laidos.

Kviečiame suinteresuotus 
asmenis jau dabar rezervuoti 
kambarius atostogoms, o orga

nizacijas ir klubus pasiskirti 
dienas savo pobūviams ir pik
nikams.

Vasarvietė randasi už 50 
mailių nuo New Yorko, šiauri
nėj Long Island dalyje, ir pa
siekiama automobiliais 25A 
keliu ir Long Island trauki
niais į Stony Brook.

Iki atidarymo dienos visais 
reikalais kreipkitės raštu, ad
resuodami: Mrs. Lape, Stony 
Brook, L. 1., N. Y.

Kai daug dabar pasakoma 
apie praktiškuosius anglus ir jų 
praktiškus pasiūlymus politiko
je. tai įdomu pasiskaityti, kaip 
juos apibūdina Salvador de 
3&dąriaga, ispanas emigran
tes, Cambridge profesorius, 
taikliai apibūdindiamas tautas. 
Šveicarų “Die Tat” laikrašty 
jis rašo:

Apie vieną anglų parašiuti
ninką man pasakojo tokią isto-

TAUTŲ VEIDAI

riją. Maršalas Montgomery pa
stebėjęs seną veteraną parašiu
tininką, kurio krūtinę puošė or
dinai. “Tamsta daug sykių šo
kai?” paklausė jis veteraną. 
Tas pasimikčiodamas atsakė: 
“Ne. Aš niekad nešokau, bet 
mane labai daug sykių išstū
mė.”

Istorija būdinga anglams.

PIRMA KARTĄ SPRAI SUMINU' LRKTlVt' AtorfMR «Htąth

skrido 4M mylių i valandą. Dayton buvo ptfMtMR HH toj) ttotf toh ftf- 
m<eji j orą pakilo lėktuvų išradėjai' Amerikoje bftffiMi WrtgM« hUHe to- 
Akrido 30- mylių j valandų.

Anglai mėgsta narsumą, bet 
dėl to vengia jį rodyti kitiems. 
Savo pamėgimą narsumui jie 
slepia visais galimais būdais. 
Jei imsi apie draugo narsius 
žygius kalbėtireikiamp at
sargumo, ^rizikuSji netekti jo 
draugiškumo.

Iš kitos pusės visada anglai 
graužiasi, kad nepakankamai į- 
vertintas jų kitas žymus bruo
žas, kurio jie visai neturi. Sa
kysim, anglai yra įsitikinę, kad 
jie praktiška tauta. Tai graži 
jų iliuzija. Tik prieš keletą sa
vaičių Anglijos formacijos są
junga nusprend? - vartoti de
šimtaines svarstykles ir svo
riu s-Per šimtą metų kiti kraš
tai vartojo šią sistemą, iki ang
lų vaistininkai taip pat suprato 
jos patogumus. Pridėkim dar, 
kad pinigų matas pagrįstas 
skaičiais 1,20 ir 12, ir įsivaiz
duosime, kokių neaptogumų 
turi ši sistema. Bet anglas pri
sirišęs prie savo sistemos, kiek
vienas jos narys jam brangus, 
nors ji absurdiška palyginti su 
naujesne.

Tokis pat anglas reiškėsi dėl 
tunelio po kanalu projekto. To
kį projektą pasiūlė Napoleonas 
karalienei Viktorijai 1852 m. 
Po trumpai trukusio susižavė- 

. jimo anglų viešoji nuomonė 
projektą atmetė. Motyvų buvo 
visokių — pradedant nuo bai
mės, kad pto tuneli gali vo
kiečiai užptOti, it baigiant, kad 
prancūzai sako ankstyvaisiais 
vaisiais ii* daržovėmis ims kon
kuruoti anglus. Bet iš tikrųjų

Naujienose (geg. 28) pasi
rašęs inicialais Kv atsiliepė 
į Darbininko žvirblišką pasta
bą dėl iškreiptos tolerancijas. 
Jis tai išvadino “mažu, paskvi
liu” ir pridėjo tokį pamokslą: 
“Tyčiojimasis iš vertybių, rei
kalingų bendruomeniniam gy
venimui ir brangių kiekvienam 
civilizuotam žmogui, vertybių 
reikšmė nuvertinama; jos pa
verčiamos pigia oratorine puoš
mena. Lietuviams tolerancijos 
trūksta: jos reikia*mokytis, jos 
esmę aiškintis, perprasti ir žo
džiais bei darbais įgyvendinti 
— pripažinti. Bet, atrodo, ver
tybių nuvertinimo srovė, savo 
sūkurin pagavusį ne vieną 
tremtinį ir iš civilių tarpo, bus 
pasiekusi ir Darbininko leidyk
lą.”

Iš tikrųjų ji pasiekė Darbi
ninko redakciją tuo keliu, kurį 
Kv nurodo. Vienas iš tremtinių 
civilių New Yorke kalbėjo jau
nimui apie toleranciją, labai 
jau netolerantiškai atsiliepda
mas apie katalikų pažiūras. 
Kad jis buvo lietuvis, tai lai
kome atsitikimu dalyku, nes 
lietuviams iš tikrųjų toleranci

Kariniai motyvai prieš tunelį 
šiandien neturi reikšmės, ir tu
nelis galėtų būti pastatytas. 
Bet jis nebus pastatytas, nes 
anglai, nors ir turi čia dideles 
iliuzijas, nėra praktiška tauta. 
Priešingai: jie visada linfcę pa
aukoti praktinius sumetimus 
vardan įsikalbėjimų ir draudi
mų, kurie formuoja jų charak-

SKAUDA

jos netrūksta, ir čia savęs be 
reikalo nenuvertinkime. Bet 

- kad anam prelegentui dar rei
kia tolerancijos “esmę aiškin- 

"tis”, tai buvo visai aišku. Čia 
mes su Kv sutinkame. Keista 
tik Kv mintis, kad vertybių nu
vertinimo srovė yra pagavusi 
“ne vieną tremtinį ir iš civilių 
tarpo.” Ar Kv mano, kad ne iš 
civilių tarpo tai jau visi tos 
srovės pagauti? Kas tie necivi- 
liai: dvasiškiai ar kariškiai?

Jo straipsnelis “Tolerancija 
ne patyčioms” rodo, kad jis tu
ri galvoje dvasiškius, nes apie 
pranciškonus, kurie Darbinin
ką leidžia, nurašo taip pat ne
tolerantiškai ir, sakytume, pa
tyčioms. Civilizuotam žmogui 
(jei, žinoma, jis yra kultūrin
gas) derėtų čia geriau susio
rientuoti. Nesunku iš paties 
Darbininko susirasti, kas laik
raštį leidžia ir kas už jo turi
nį atsako. Bendruomeniniame 
gyvenime tai reikia taip pat 
skirti, ypač kalbant apie tole
ranciją.

Sutinkame, kad yra brangi 
vertybė tolerancija, bet ne 
menkesnė visuomeniniam gy
venimui yra taip pat religija. 
O kiek jai tolerancijos parodo 
Kv pasirinktos savo pastabai 
Naujienos, kurios ir tame pa
čiam numeryje užkabina reli
giją, net recenzuojant tokį 
rimtą veikalą kaip Dr. P. Joni
ko “Lietuvių kalbos istorija”. 
Ar recenzentui reikėjo, sakysi-

Visus tuos reiškinius reikia 
aiškiai turėti galvoje, kai ste
bima anglų pozicija Europos 
unijos atžvilgiu. Europinės 
unijos idėja yra savotiška de
šimtainė sistema, susijungimas 
kanalu. Jei anglai būtų prak
tiški, jie turėtų suprasti, kad 
jie priklausd prie Europos, kad 
jų likimas susijęs su Europos 
likimu. Bet jie nėra praktiški. 
Jie kiaurai nėra mokslingi, nes 
jie savo Izoliacionizmo smul
kiuosius matus, savo “grai- 
nes”,'savo “minims” ir “serup- 
les” toliau vartos, gal dar šim
tą metų, kol jie atras, kad Eu
ropos unijos kubiniai centimet
rai yra patogesni.

Iš emipirinio anglo to nega
lini laukti. Mūsų Viltis daugiau

3§g isžšįŽfeiįži
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sJdsryrrią savo salose.

jtt anglu, negali įšokti ne j 
Europos UHją kaip tas parašiu- 
tirtkkas. Ir jei jte tai padarys, 
tai jis tikrai norės, kad jis bū
tų įstumtas.

įkvėpti” tole-

me, tokio sakinio apie lietuvių 
kalbą; “Tokiu liežuviu, girdi, 
netinka šlovinti šventuosius, 
Dievą melsti, ba jo aukštybėse 
nesutazumija, ten jo nėlaiki- 
na.” Tolerantus žmogus galė
jo senesnius laikus priminti, 
religijos tiesų ir nepašiepda
mas. Ar tai ne “mažas paškvį- 
lis”? Gera būtų, kad,Kv ir į 
tai atsilieptų straipsneliu “Re
ligija ne patyčioms.”

Pagaliau ko vertas yra Kv 
patarimas, kad Darbininko lei-. 
dėjai “stengtųsi savo šalinin
kams — labai atsargiomis aiš
ku dozėmis
ranciją? Tai jau ne pigi orato
rinė puošmena, bet kiaurai ne- 
toleranti galvosena. Negi 
visi Darbininko skaitytojai ir, 
apskritai, katalikai yra tokie 
netolerantai, kad tik atsargiai 
jiems galima toleranciją skie
pyti, kaip kokį pavojingą seru
mą. Ar nebus tik priešingai: 
kas kuo kvepia, tuo ir~kitą te
pa, kaip buvo minėtoje paskai
toje New Yorke. Tolerancija, 
rodos, aptiekose nesveriama ir 
nedaloma dozėmis: kas ją turi, 
turi visą, o kam jos trūksta, 
tam reikia dar “perprasti ir žo
džiais bei darbais įgyvendinti.” 
Čia su Kv taip pat sutinkame. 
Tik esame priešingos nuomo
nės, kad Darbininko “paty
čios” ją labiau nuvertina, negu 
minėta paskaita ir Kv priekaiš
tai. Darbininke ano sąmojaus 
nebūtų atsiradę, jei nebūtų bu
vę kiti mokomi tolerancijos 
žmonių, kuriems jos kaip tik 
trūksta.
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džuf knygos ir prasideda vasa
ros atostogos. Birželio 20 d. 
mokslo metus baigia ir šešta
dieninė Maironio vardo mokyk
la Brooklyne.

Ketverius metus ji gyvuoja. 
Sausio mėn. išleido pirmąją a- 
biturientų laidą. įdomu, kas 
jpje dedasi, ar kas nors šiemet 
baigs, kokie mokyklos rūpės 
čiai ir ateitis. Pasinfotmavome 
pas mokjdclos vedėją A. Setmu- 

Valstybė remiasi ir praeitimi
Kai anglai vainikavo savo naująją » karaliene, nevienas tas 

triukšmingas iškilmes palaikė mūsų laikams jau atgyvenusio
mis. Jos esą nesiderinančios su dabarties demokratinėmis nuo
taikomis. Tuo tarpu anglams jos derinasi.

Kad su demokratija tai nesipiauna, parodo anglai pačiu savo 
susitvarkymu. Niekas neginčys, kad jie viduje demokratiškai 
tvarkosi, ir tai seniau negu kitos valstybės, "Bet iš senų laikų ki
tiems prisistato su karaliaus sostu, kaip valstybės simboliu. Tuo 
būdu išlaiko vieningumą ir savo istoriniame kelyje. O tai yra 
geras dalykas, nes valstybė remiasi ne vien žeme bei jos gyven
tojais, bet ir praeitimi. Ir juo tvirtesni yra dabarties ryšiai su 
praeitimi, tuo valstybei yra geriau.,

, Angiai taFgerai supranta, ir dėl to karaliaus sosto nėra iš-
' keitę j pigią naujųjų laikų etiketę, kuriomis dangstosi tariamos 

demokratinės valstybės, diktatūromis išvirtusios. Kai tose vals
tybėse 'yra tik žodinė arba propagandinė demokratija, angluose 
ji yra reali. Jie surado sau geriausią valdymosi formą iš nerašy
tos demokratinės konstitucijos ir stipriai'aprėžto karališkojo 
sosto. Kodėl gi taip negalima tvarkytis, jei ta tvarka paskiram 
žmogui duoda laisvės daugiau negu kitur tariama demokratinė 
santvarka? Ir kodėl praeitis turėtų būti visai nušluota tik dėl to, 
kad ten kaž kada valdė absoliutūs karaliai.

Savo praeities niekinimas yra jau prastas ženklas valstybei 
^\ar tą u ta i. Anglai to yra išvengę, riet išlaikydami karaliaus sos-

. ją. Ar visada mes išlaikome bent privalomą pagarbą savo praei
viai ir joje besireiškusierns Lietuvos valdovams? Deja, mūs daž
nai išmuša iš pusiausvyros menki grupiniai sumetimai, kuriuos 
pastatome auksčiaus visos tautos reikalų, arba paplauna sveti
mos įtakos, kuries norėtų Lietuvos praeitį visai uždildyti.

Pavyzdžiui imkime kad ir Mindaugo sukaktis. Kiti iš jų bū- 
^jtų padarę savo tautai plačią propagandą, o mes pasidarome mai- 

• salą. Vieniems nepatinka, kad Mindaugas krikštijosi ir stengiasi 
jį “atkrikštyti”, lyg lietuvių tautai iš krikšto būtų kokia gėda. 
Kitiems užkliūva, kad jis vainikavosi karalium, kaip ir kitų šalių 
valdovai, ir stengiasi jį “nuvainikuoti”, tartum jis būtų jau anais 
laikais “demokratiją suniekinęs”. Kad tuo būdu save sunieki
nant nėra ir,kalbos.

Užuot sutarę, kaip geriau tuos praeities faktus paminėti, su
tariam tik dėl ieškojimo argumentų,.kaip juos apeiti arba kaip 
nustumti dar į žilesnę praeitį, kad miglos juos uždengtų. a Tuo 
būdu save uždengiame praeityje, kuri mums šiuo metu kaip tik 
reikalinga net dviems atžvilgiais: kovai už laisvę Lietuos, kuri 
nėra kokia jauna valstybė’, ir atspirčiai prieš nepagurtas Lietu
vos kaimynų pretenzijas į tos mūsų praeities valdovas ir jų dar
bus. ' /

eilę klausimų, kuriuos ir per
duodame mūsų skaitytojams.

Pradėję kalbą nuo 'baigia
mųjų, patyrime, kad šiemet 
nebus

Jei sėkmingai seksis išriti 
kursą ,tai lituanistinių dalykų 
brandos atestatus kitą pavasa
rį galės gauti tik tie, kurie bu
vo Vokietijoje veikusiose lietu
viškose gimnazijose bent 2-3 
metus.

— Kiek mokinių dabar lan
ko šeštadtenę mokyklą?

Mokyklą nuolat lanko 156 
mokiniai, iš jų 74 berniukai. 
Viena dalis gyvena netoli mo
kyklos, o kita toliau — Jamkį- 
coje, Richmond Hill. Yra to
kių, kurie net iš Bronxo važi
nėja kas šeštadienį. Inž. Ma
čiūno sūnūs atvykdavo net iŠ . 
Lewistowno, L. I. Mažuosius 
atveda tėvai, ^i yra gražiau
sias vaizdas, kai šeštadienį 
juos veda į lietuviškąją mo
kyklą. Dalis tėvų ir palaukia, 
kol pasibaigia pamokos.

— Kokie . ........................ ' ‘

kai dėstomi Jūsų
Iki šiol buvo laikomasi Lie

tuves švietimo minis 
statytes programos, 
mažu pereinama prie 
tatytos lituani.' inė; progra
mos. Mokykloje dėstoma: tiky
ba, lietuvių 'raiba ir literatū
ra, tėvynės pažinimas, Lietu
vos isterija, Lietuvos geografi
ja, lietuviškos dainos, tautiniai 
šokiai ir taudodailė.

Mokyklo e dirba 10 kvalifi
kuotų-mokyto ių ir vienas spe
cialiam tautodailės kursui.

galia to yra įsikūrusi piano 
studija, kuriai vadovauja pia
nistas Aleksandra; Mrozinskas,' 
ir plan inių šokių grupė, vado
vaujama baleto artistės Aldo
nos glepetytės. šios abi grupės 
veikia be mokyklos iniciatyvos, 
siekdamos pagilinti meninį iš-

silavmimą ir kūno išgrakštini- 
mą. ’

Taip pat mokykloje kuriasi 
choras, tautinių šokių grupė. 
Yra minti§»/~Sr šia kryptimi 
daug daroma, f suorganizuoti

mokytoje?
Nors palyginę su Lietuvoje 

bei Vokietijoje ve&iKiom lie

tuviškom mokyklom rastume 
įvairių skirtumų, .bet esminė 
nuotaika tiek mokytojų, tiek 
mokinių pasilieka ta pati. Mo- 

viską charakterį, per lavinimą 
tiesti takus į gražesnę mūsų 
tautos ir visos žmonijos ateitį. 
Taip pat ir jaunino užsidegi
mas mokytis, pasitarnauti sa
vai kultūrai ir Lietuvos bylai • 
laimėti yra kupinas idealizmo. 
Mokykla, siekdama taurinti 
charakterį, pergyvena gražių 
valandėlių,, bet kartu ji tari 
spręsti daug skubių problemų. 
Lietuvybės išlaikymo proble

ma yra jaunųjų rankose.
Šio išlaikymo akcija bus ta

da naši, kai mes kuo daugiau 
jai duosime. Mokykla su savo 
darbu yra tik vienas lašelis 
gaivos. Į talką čia turi ateiti ir 
lietuviška bendruomenė, nes 
kaip visi matome, šitame kraš
te labai lengva plauk.ti patogu
mų srove, kuri visus apglėbia 
ir suvirškina.

Mokykla stengiasi išlaikyti 
jaunimą prie lietuviškumo ir 
atlikti vi'us dabarties diktuo
jamus uždavinius. Mokykla tu-

nio ieStedieninės mokyklos choro pamoka. Prie pianino muz. Liuberskis. Foto V. Maželio

ri hetuviška atmosferą, čia vi
si vaikai ir per pamokas ir per 
pertraukas lietuviškai kalbasi, 
ko nėra kitose mokyklose.

IŠ auklėjimosi uždavinių iš
eidami, mokykloje gražiai su
siorganizavo ateitininkai ir 
skautai. Patogu jiems čia vi
siems sueiti, susirinkimus reng
ti tose pačiose mokyklos pa

Per šiuos mokslo metus mo
kykla surengė Kalėdų eglutę, 
abiturientų išleistuves, Vasa
rio 16 ir Motinos dienos minė
jimus. Buvo 3 paskaitos mo
kyklos ribose (vicekonsulo A. 
Simučio, kun. J. Pakalniškio 
ir T. Vaišnio, SJ.).

Norime suorganizuoti ir 
lietuvišką knygyną.

Renkamos knygos ir organi
zacijų ir pavienių asmenų. Pa
talpa jau gauta toje pačioje 
mokykloje, šio knygyno tiks
las pirmiausia patarnauti mo
kyklai, ten veikiančioms orga
nizacijoms ir apskritai lietu
viškam jaunimui.

— Kas padeda mokyklą iš
laikyti

Mokyklą išlaidy 
šia padeda Apreiškinfop^rapi- 
jos klebonas kun. N. Pakalnis. 
Jam čia ir priklauso pirmoji 
padėka ,nes jis visada mums 
rodo daug dėmesio ir rūpesčio 
ir stengiasi mums padėti. Taip 
pat aktyviai ateina į talką ir 
tėvų komitetas, mokinių tė
vai, kurių pasiaukojimas yra

laugiau-

VIENA M MMTAIMENINftS MOKYKLOS PAMOKU? 
taA Vate V. UaMU

jaudinantis. Mus'džiugina ir 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke visokeriopa para
ma ir New Yorko PL Bendruo
menės vadovybės pareiškimai 
mokyklos atžvilgiu.

parapijinės ir šeštadieninės 
mokyklos?

Šitas klausimas dažnai išky
la ir mums, kartais klausia tė
vai. Pirmiausia šeštadieninė 
mokykla veikia tik šeštadie
niais ir moko tik lituanistinių 
dalykų. Parapijinė mokykla 
veikia per visą savaitę ir dėsto 
visus bendrojo lavinimo daly
kus anglų-kalba. Parapijinėje 
mokykloje mokosi lietuvių tik 
tam tikras procentas (tremti
nių vaikai sudaro per 10 pro
centų).

Jei mokykloje susidaro di
desnė grupė kitos tautybės, tai 
turi teisę reikalauti, kad būtų 
dėstoma ir jų gimtoji kalba. 
Lietuviai vaikai šia privilegija 
pasinaudojo, ir klebono kun. 
Pakalnio iniciatyva lietuvių

e 
kalbai dėstyti buvo pakviesta 
Domą Kuncaitė.

Kiti lietuvių vaikai, kurie 
lanko kitas mokyklas, neturi 
nei šių lietuvių kalbos pamokų.

— Kaip žiūrite į neseniai pa
sirodžiusius spaudoje straips-

Mano yra toks nusistatymas: 
jei žmonės, kurie rašo apie 
rimtus dalykus ir gėdis pasira
šyti tikra savo pavarde, tai 
kalba apie tų straipsnių nerim
tumą.

Išsiskirdami palinkėjam sėk
mės šiuose sunkiuose ir atsa
kinguose darbuose. pj.

Pasaulis laukia žinių apie 
reHgiiiį lietuvių gyvenimą

Vatikano Radijo Lietuviško
sios Transliacijos Redakcija 
maloniai prašo lietuviškų para
pijų klebonus, kolonijų kape
lionus, katalikiškų lietuvių or
ganizacijų bei religinių sambū
rių Vadovybes ir privačius as
menis siųsti Vatikano Radijui 
žinias apie svarbesnius religi
nio, kultūrinio bei organizaci
nio lietuvių gyvenimo įvykius. 
Žinios bus panaudojamos lie
tuviškose transliacijose ir per
duodamos kitų tautų įpranešė- 
jams. Iš čia jos taip pat galės 
patekti į didžiųjų žinių agentū
rų — CIP, KIPA, KNA —biu
letenius ir į Vatikano dienraš
tį “L’Oservatore Romano”.

Šia proga Vatikano Radijas 
dėkoja laikraščių, knygų ir 
lietuviškų plokštelių leidėjams 
už atsiųstus ir siunčiamus lei
dinius, prašydamas ir toliau 
neužmiršti.

žiniąs ir leidinius prašoma 
‘ siųsti šiuo adresu:

Sezione LITU ANA
Stazione Radio
CITTA’ DEL VATICANO

Užderėjo metais ir atlyvos. 
Apsikrovę pumpurais alyvme
džiai ^isi gražiai peržiemojo, 
nepaisant nė rūko, užklupusio 
žydint.

Žirafa, Auris jų turėjo gerą 

sklypą savo dvarę Primosolėse, 
numatė, kad naujasis derlius 
netilps į penkis senus molinius 
puodus, stovinčius rūsyje, ir iš 
anksto užsisakė šeštą didesnį 
San Stefano di Camastra mies
telyje, kur juos darydavo. Puo
das turėjo būti sulig žmogaus 
krūtine, gražiai pilvotas ir kil
nus, tarsi abatas kitiems pen
kiems.

Dėl jo paskum net bylinėjosi 
su puodžium. Tačiau su kuo 
ponas Lollo Žirafa neprasidė- 
davo? Dėl niekų, dėt akmenu
ko, nukritusio nuo mūrinės

lį ' i'į.- ■ jr .* • 

tvoros, arba dėl šiaudelio jis 
rėkdavo, kad pabalnotų mulą 
ir skubėdavo miestan rašyti 
skundo. Begalė žyminių ženk
lų ir atlyginimai advokatams, 
traukiant-vieną, traukiant kitą 
ir mokant teismo išlaidas už 
visus, jį baigė varyti iš ūkio.

Sakydavo,, kad jo teisiniam 
patarėjui nusibodo Žirafos ap
silankymai dusyk, trisyfc per 
savaitę, ir norėdamas nusikra
tyti, advokatas jam padovano
jo maldaknygės formato kny
gelę, pavardintą * “Baudžiama*, 
sis Statutas", kad galėtų joje 
pats susiieškoti teisinį pagrindą 
numatytoms byloms.

Jo priešai .norėdami už
bėgti už akių, pirmiau jam 
šaukdavo: “Balnokit mulą F, o 
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dabar: “Pasižiūrėkit į knygu
tę!”

Gi ponas Lollo atsakydavo:
— Žinoma! Ir trenks jus per

kūnas, kalės, vžųkai!
Naujasis puotas, kainavęs 

keturias uncijas ®cambanSais, 
buvo laikinai pastatytas ^au
dykloje .ruošiant jam vietą rū
syje su kitais. Buvo gaila į jį 
žiūrėti šitoj vynu pašvtokusio- 
je oloje, pilnoj tiršto, aštraus 
dvokimo, kaip ir visur, kur 
neįeina saulė, nė grynas oras.

Alyvų skynimas buvo prasi
dėjęs prieš dvi dienas. Ponas 
Lollo vaikščiojo kaip įsikūni
jusi rūstybė, nežinodamas^ ar 
žiūrėti skyrėjų, ar mulų/varo
vų, kurie gabeno mėšląAr krė
tė jį krūvelėmis pakalnėj, bū
simam pupų lauke, y^iąjteikė 
kaip turkas ir grasino pericūmi 
tai vikiam, tai kitam, jei dings 
nors viena alyva, ar: kas nors 
panašaus į alyvą, tąrytum jas 
būtų suskaitęs ant medžių, ar
ba jei*nors viena mėšlo krūve
lė bus nelygi su kitomis. Užsi
dėjęs baltą skryb^ę, vienmarš
kinis, nuoga krūtine, pamėly 
navęs ir apsipylęs prakaitu, ps 
lakstė šen ir ten, iš pasiutimo 
gremždamas nuskustus veidus, 
ant* kurių paskui ricustuvą jau 
keldavosi galinga barzda.

Taigi, baigiantis trečiai die
nai, atsitiko, kad trys kaimie
čiai skynėjai, atnešę spaudyk- 

lon kopėčaites ir karteles, iš
vydo naująjį puodą su nuskeltu 
šonu, tarytum kas gražiai, ly
giai būtų nupiovęs iš vienos pu
sės Jam pilvą.

— Žiūrėkit! Žiūrėkit!
— Kas čia dabar?
— O motinėle! Ką pasakys 

ponas Lollo? Naujas puodas, 
bėda!

Vienas jų, bailesnis už ki
tus, patarė tuoj uždaryti duris 
k tylutėliai nešdintis, palikus 
kopėčaites ir kartis atremtas į 
sieną. Tačiau antrasis-pasiprie- 
šino:

— Išėjot iš proto? Su ponu 
Lollo? Pagalvos, kad mes su
mušėm. Sustokite visi!

Jis išėjo kieman ir ėmė šauk
ti, sudėjęs delnus trimitu:

— Pone Lotio! E2, pone Lol
lo!

§tji ir jis pats atšlaitėje su, 
mėgėjais pašėlusiai mosikuoja 
rankomis, kaip visuomet, lai
kas nuo laiko abiem kumštim 
užvarydamas skrybėlę sau ant 
akių. Po to kartais net^negalė- 
davo jos nutrauktu, ' Danguje 
geso paskutinės saulėlydžio 
ugnys, ir ramybė leidosi ant 
kaimo su vakaro šešėliais* ir 
šviesiu vėsumu, tedrumsčiama 
šio padūkusio žmogaus.

— Pone Lollo! Ei, pone Lol
lo!

Kai atėjęs pamatė velniavą, 

jis ėmė kraustytis iš proto. 
Pirmiausia šoko ant trijų kai
miečių ir, čiupęs vieną už gerk
lės, trenkė galva į mūrą, šauk
damas:

— Prisiekiu Madonos krau
ju— man už tai užmokėsit!

Iš eilė? patampęs kitus du, 
stovinčius baimės iškreiptais, 
juodais kaip žemė veidais, jis 
ėmė lieti pyktį ant savęs: me* 
tė skrybėlę, pradėjo kumštimis 
daužyti sau skruostus, trypti 
kojomis ir bliauti, kaip per tėvo 
šermenis:

— Naujas puodas! Keturios 
uncijos! Nė nevartotas!

Kas sukūlė? Nejau galėjo 
sutrūkti pats? Matyt, kas nors 
pavartojo jėgą iš apmaudo ar 
pavydo? Tačiau kada, kaip? 
Jokių smurto žymių... Gal par
vežė įskilusį iš č&btuvės? Kur 
tau — skambėjo, kaip'varpas!

Kaimiečiai,1 regėdami atslūg- 
stant pirmąjį pasiutimą, mal
davo jį nusiraminti. Puodo tuo 
nepagydysL Antča vertus, ne
buvo jau taip sugadintas, šukė 
tBc viena. Geras puodų taisyto
jas padarytų kaip naują. Sa
kysim .dėdė Dima I^icasi |^ra-. 
do nuostabius klijus, kurių pa
slaptį jis pavydžiai saūgp ir ku
rie taip pritraukia, kad negali- 
ma atmušti nė plaktuku, štai: 
jei ponas Lollo’norėtų, dėdė 

Dima gali ateiti ryt prieš auš-
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rą ir —- keturi ir keturi — as
tuoni — puodas geresnis, negu 
prieš tai.

Ponas Lollo atsakė neigia
mai. Viskas niekai, pataisyti 
negalima. Tačiau galų gale jis 
davėsi įtikinamas, ir kitą dieną 
auštant Primosolėse pasirodė 
dėdė Dima su pintine įrankių 
už nugaros.

Jis buvo sulinkęs ir kreivais, 
grumbuotais sąnariais, kaip 
senas alyvmedis. Norint iš jo 
burnos ištraukti žodį, reikėju 
vąšiuko. Iškraipytas kūnas bu
vo negražus ir liūdnas, o veide
— įsitikinimas, kad nieks ne
pajėgs teisingai įvertinti nepa- 
tentuose išradėjo nuopelnų. Be 
to, turėjo saugotis iš priekio ir 
užpakalio, kad kas neišvogtų 
paslapties.

Parodyk tuos savo klijus,
— pareikalavo ponas Lollo, il
gai jį akimis matavęs nuo gal
vos iki kojų, pilnas nepasitikė
jimo.

Dėdė Dima kilniai papurtė 
galvą.

— Bus matyt, kai padarysiu.
— Bet ar galima pataisyt?

Dėdė Dima pastatė pintinę, 
išėmė iš jos susuktą raudoną 
storos medvilnės skarelę ir, 
visiems smalsiai stebint, pradė
jo pamažu ją vynioti. Galų ga
le pasirodė sulaužyti akiniai, 
aprišti siūluku; dėdė Dima at

siduso, ir visi pasileido juokais. 
Jis į tai nekreipė dėmesio ir, 
pirma nusištudbtęs pirštus, už
sidėjo akinius ant nosies; po to 
sų dideliu orumu apžiūrėjo 
puodą, išneštą lauk ant kloji
mo*, ir tarė:

— Galima.
— Vienais klijais nepasiti

kiu, — įspėjo Žirafa. — Turėsi 
dar susiūt.

— Tada aš einu sau,— be 
niekiu* nideo atsakė dėdė Di*
ma, keldamasis ir dėdamasis 
pintinę sau ant pečių.

Ponas Lollo jį pagavo už
7kos.

- Kur dabar? Kiaulė ar po
nas, jei taip, elgiesi ? žiūrėkK, 
kokia mina — Karolis Didysis! 
Asile, paskerstas ubage — aš 
turiu čia pilt alyvą, o puodas 
nuo jos prakaituoja! Plyšys 
mylios ilgumo, o jis klijais! 
Turi susiūt; klijais ir susiūt. 
čia įsakinėju aš!

Dėdė Dima užmerkė akis, 
suspaudė lūpas ir papurtė gal
vą. Visi jie toki.. Jam buvo už
gintas malonumas sąžiningai, 
pūgai taisykles atlikti švarų 
darbą ir įrodyti savo išradimo 
vertę.

(Bus daugiau)

* ItaUjoa OMnMoti kuKa ja
vus na Huone, o lauke. Vęrt.
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IŠ VISUR Į
lietuvių bdžnyėta buvo iškil-

biržtfto 27 g., fr kun. j. Vai§-

2 ir 3 aukštas,

Šių metų birželio 7 d. šv. 
Kalimiem parapijoj, Pittsbur-

vyksta didelės iškilmės: para
pija minės 60 metų jsikūrimb 
sukaktį, o jos klebonas M. J. 
Kazėnas — savo kunigystės 40 
metų jubilėjų.

Dvigubas jubilėjus Pittaburghe

■
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i

būro iiu- 
fonijai 2112

6it iMMAS

Jis, dabartinis ilgametis pa
rapijos klebonas, gimė Lietuvo
je, Pasvalio parapijoje, Par- 
valkų kaime, 1885 m. liepos 2 
d. Pradžios mokyklą baigė Pa
svalyje. Po to mokėsi Panevė
žyje^

Savo brolio Petro pakviestas, 
atvyko į JAV 1904 m. rugsėjo 

KUN. MAGNUS KAZĖNAS sava darbo kambary.

savo brolį, pasiryžo siekti aukš
tesnio mokslo. Dėl to įstojo į 
St. Mary's College Detroite, ir 
ją baigė 1908 m. Dabar jam 
jau buvo laisvas kelias ir į 
kunigų seminariją, kurią pasi
rinko S.S. Cyril and Methodus 
Seminaru, at Orchard Lake, 
Mich. Po sėkmingų teologinių 
studijų 1913 m. birželio 7 d. 
įšventintas į kunigus.

Dabar prasidėjo graži jo ku
nigiška darbuotė. Keletą mė
nesių pakunigavęs Briar Hill. 
Pa., 1913 m. rugsėjo 11 d. buvo 
paskirtas šv. Juozapo lietuvių 
parapijos klebonu Donoroj. Pa. 
1917 m. lapkričio 17 d. perke
liamas klebonu į šv. Antano 
lietuvių par. Bridgevillėj, Pa. 
Kartu jis buvo paskirtas šio 
miesto ir apskrities ligoninės 
kapelionu. Jo kunigystės .kelias 
artėja į Pittsburghą, į Šou'h 
Side. ir 1920 m. gegužės 10 d. 
jis atkeliamas administratoriu
mi į šv. Kazimiero parapiją. 
Mirus tuęmetiniam par. kleb. 
kun. Ju Sutkaičiui, 19.27 m. 
rugsėjo 30 d. paskiriamas šv. 
Kazimiero par. klebonu, kuriuo 
yra iki šiol.

Per savo 33 metų klebonavi
mą kun. Magnus J. Kazėnas 
šioje Kazimierincje (žmonės 
taip vadina) yra nuveikęs di
džius, neužmirštamus darbus, 
ir jis drąsiai pasididžiuodamas 
gali žvelgti atgal į savo kuni
giškąją praeitį. Jis daug yra 
nuveikęs ir lietuviškame bei 
šiaip kultūriniame kelyje.

Jis yra vienas iš pagrindinių 
įsteigėjų lietuvaičių seserų 
pranciškiečių vienuolyno JAV: 
jis buvo'pagrindinis organiza
torius įkuriant vienuolyną Mt. 
Providence. Castle Shannon. 
Pa. 1925 m. jis savo įgimtu 
ryžtumu įsteigia šv. Kazimie
ro vardo kapines, kurios yri 
vienos iš gražiausių visame 
Pittsburghe. Jo pastangomis 
1934 m. įsteigiama aukštesnio
ji parapijinė mokykla (High 
School)) berniukams ir mer
gaitėms.
. Jis nuostabus bažnytinių tro
besių statytojas. Donoroj pa-

• statė kleboniją, Bridgevillėj 
taip pat ir šv. Kazimiero para
pijoje taip pat J Per keletą me
tų jis leido “Lietuvių žinias”. O 
kur dar jo organizacinis dar
bas’ Tiesa, jis yra paskirtas ir 
lietuvių' tėvų pranciškonų 
“Apostoličus Sindicus”, beje, 
lietuviams pranciškonams jis 
yra daug gera padaręs ir fak
tiškai jis pagrindinis asmuo, 
jog lietuviai pranciškonai galė
jo Amerikoje taip palankiai įsi
kurti. Ir.dabartinės Vyčių Ra- 
dijo valandos jis yra pagrindi-' 
nb išlaikytojas.
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- Čia tik trumpai' tesuminėti 
kai kurie jo darbai, o jų yra ir 
daug daugiau.

Žilagalviui klebonui Magnui 
J. Kazėnui linkime sulaukti čia 
dar ne vieno jubilėjaus.

2. Trumpa šv. Kazimiero 
parapijos istorija

- Antrasis jubiliatas čia yra 
šv. Kazimiero parapija, kuri 
švenčia 60 metų gyvenimo su
kaktį. a ■

Jos formayimasis prasidėjo 
1391 m. lapkričio 30 d., kai 
grupe gerų lietuvių katalikų 
pittsburghiečių susirinko pir
mojo steigiamojo parapijinio 
komiteto. išrinkti. Tuo 
metimam Pittsburgho vysku
pui Pheian rūpinantis, Scran-

ton vyskupijos kunigas Jonas 
Lopata pirmą kartą atlaikė 
Pitssburgho lietuviams pamal
das su lietuvišku pamokslu šv. 
Povilo katedros rūsyje (tuo
met katedra buvo 5th and 
Grant St.). Tai įvyko 1893 m. 
vasario 13 d. . Taigi nuo to 
reikšmingojo įvykio jau 60 me
tų suėjo! Tais pačiais metais 
iš Lietuvos, Seinų vyskupijos, 
kilęs kunigas Jonas Sutkaitis 
buvo Pittsburgho vyskupo leis
tas organizuoti pirmą lietuviš
ką -parapiją Pittsburghe. Tais 
pačiais metais rudenį iš. pro
testantų buvo nupirkta nedidu- 
tė bažnytėlė 611 Carscn St.; 
kuri turėjo tarnauti kaip lietu
vių bažnyčia iki 1900 metų.

Imta stipriai rūpintis pasis
tatydinti tinkdrrtų savo bažny
čią. Tam tikslui buvo nupirk
tas žemės sklypas Sidney gat
vėje tarp 21 ir 20 gatvės. Bet 
jis buvo pardoutas ir įsigytas 
naujas žemės sklypas tarp 22 
ir Jane gatvės. Čia pasistatyta 
mokykla, kuri laikinai tarnavo 
kaip bažnyčia, kuri tarp Sarah 
ir Larkins Way buvo pradėta 
statyti 1900 ir po mėtų buvo 
beveik baigta.

Po pietų (1 vai.)

PITTSBURGH, PA.
Dvigubas jubilejus

Birželio 7 d. šv. Kazimiero 
parapija rengiasi švęsti 60 me
tų nuo įsikūrimo sukaktuves. 
Tą pačią dieną parapijos kle
bonas kun. Magnus J. Kazė
nas švenčia savo 40 metų kuni
gavimo jubilėjų.

Iškilmės numatomos pradė
ti 10 vai. ryto iškilmingomis šv. 
rnišiomis.
mtnėjimas bus parapijos salėj. 
Tam. yra rengiamas banketas 
su įdomia programa. J iškilmes 
laukiama atsilankant daug žy
mių svečių. kurių tarpe ir 
miesto majoro D. L. Lavvren- 
ce.
Trys metai lietuvių katalikų 

radijo valandai
Sekmadienį, gegužės 24 d. 

pittsburghiečiai šventė vyčių 
vedamos Lietuvių Katalikų Ra
dijo Valandos trijų metų su
kaktuves. Pobūvis, vadovauja
mas vyčių pirmininko Vytauto 
Jucevičiaus, praėjo jaukioje 
lietuviškoj nuotaikdj. Progra- 

’ mą išpildęs muz. K. Bazio va
dovaujamas vyčių choras ir 
vyčių tautinių šokių grupė su
silaukė gražaus žiūrovų prita
rimo. Pobūvio dąlyvių tarpe 
buvb nemažai svečių iš Pitts- 
tnirgho apylinkių, CIcvelando 
ir net Chicagos>

Mirė Antanas Kisielius, gyv. 
1812 Sarah St. Palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

šv. mišias. 1901
pirkti h 
Sarah St. 
tytas moky 
o prie jo birias namelis buvo 
nupirktas gyvėnti seserims mo
kytojoms.

1920 m, gegužės 10 čL kuh. 
Magnus J. Kažėhas būvu čia 
paskirtas administratoriumi 
1925 m. jo pastangomis buvo 
įsigytos šv. Kazimiero vardo t 
kapinės. 1937 m. kleb. Kazėnas 
pastato naują, gražią kleboni
ją 2114 Sarah St., o į buvusią 
šalia kleboniją pereina gyventi 
seserys mokytojos. (Jos čia ir 
dabar tebegyvena).

Iš šv. Kazimiero parapijos 
yra kilę 4 kunigai: kun. E. 
Vasiliauskas, kun. J. Girdis, T. 
Hilarionas Volteris, C. P. ir T. 
Ignacu; Kinčius, S.M. Apie 26 
mergaitės yra patapusios vie
nuolėmis.

Taip, 60 metų jau kaip šv. 
Kazimiero parapija, pirmoji 
Pittsburghe. gyvuoja. Kiek 
datig tūkstančių lietuvių per tą 
laiką yra joje garbinę Viešpa
tį savo gimtąja, gražiąja lietu
vių kalba! Ir kiek daug jų jau 
yra užmerkę akis amžinajam 
poilsiui, atsiguldami amžinai 
ramybei Pittsburghe ar kitur... 
6Q metų laikotarpis Amerikos 
lietuvių gyvenime yra didelis 
metų skaičius..

Sunkiai prasidėjusi, šv. Ka
zimiero lietuvių parapija Pitts
burghe išaugo į didelę ir gra
žią lietuvių parapiją Ameriko
je!

Ir jai dar daug daug jubilė
jų sulaukti ir išvysti pavergto
sios Lietuvos laisvės dieną!

Dobilas lietuviškoje ap-

Nekalto Prasidėjuno Seserų Gildos Centro Valdyba ir skyrių pirminin
kės bei atstovės. Pirmoj eilėj iš kairės i dešine stovi: M. Karinauskienė— 
VVatertmry sk. pirmininkė, K. Karpuškienė—Manchester, Conn. sk. pirmi
ninkė, M. Giraitienė—Worcester sk. pirm., M. Pateckienė — Hartford sk. 
ilgametė sekretorė, B. Miėiūlienė—Centro valdyboj narys, E. Valukonienė 
— Lawrence sk. pirm., Dr. A. šerkšnas — Centro Vata, sekretorius; antroj 
eilėj: Sesuo M. Augusta —C. V. kasininkė, Motina M. Aloyza, V. Šimkienė 
—-So. Bostono sk. pirm., A. Vasiliauskas — Centro Valdybos pirmininkas, 
kun. Stasys Yla — vienuolyno kapelionas ir Gildos C. Valdybos dvasios 
vadas. * Foto L Reivydo

WORCESTERY PAŠVENTINAMI NAUJI VARRCONAI
Aušros Vartų bažnyčioje 

Worcesteryje naujųjų vargonų 
šventinimas įvyks sekmadienį, 
birželio 7 d. 3 vai. p.p. šventi
nimo apeigas atliks J. E. vysk. 
V. Padolskis, šv. Kazimiero 
Lietuvių Kolegijos rektorius 
Romoje, kuris ne eniai yra at
vykęs Amerikon. Vyskupas 
prabi! ^pritaikytu žodžiu žmo
nėms. Neskaitant vietinių ku
nigų, dalyvaus apylinkės kuni
gai svečiai.

Naujieji vargonai yra pasku- 
tinio ir tobuliausio tipo.» Turi 
13 pilnų balsų seriją ,su 73- 
mis dūdomis kiekviena, neskai
tant įvairių kombinacijų, ku
rios balsų skaičių padvigubina. 
Be to vargonams p: įtaikytas 
naujai išradimas ligi šiol dar 
niekur nežinomas, taip vadina
mas — Dynamic Accentor/Tai 
yra atskiras vargonų vienetas, 
kuris, reikalui esant, galima 
vartoti, kad duotų vargonams

Nekalto PnaMėjfano Seserų Rėmėju seime metu, gegužės 17 <L preL Pr. Juras Šventina žeme, kur bus statom* 
naujoji koplyčia. Foto *- Reivydo

SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMO NUTARIMAI PUTNAME
Nek. Pr. Seserų Rėmėjų Gil- linkoje. tuo nežūdamos lietuvy- 

dos seimas, įvykęs gegužės 17, 
Putnam, Conn., priėmė šiuos 
nutarimus:

1. Išklausęs Giltas C. Valdy
bos ir Statybos Komiteto pra
nešimų ir atlikęs žemės pa
šventinimą. seimas reiškia di
delį džiausgmą, kad jau prade
dama koplyčios statyba ir pra
šo visuomenę dosniai ją remti, 
kad būtų galima ateinančiais 
metais, minint švenč. Mergelės . 
Nekalto Prasidėjimo dogmos 
paskelbimo 100 metų sukaktį, 
pašventinti naują šventovę Ma
rijos garbei.

2. Įvertindamas seserų didelį 
darbą lietuvių mergaičių auk
lėjime, o tuo pačiu ir lietuvy
bės išlaikyme, skatina lietuviš
kąją visuomenę daugiau padė
ti joms šioje akcijoje, siunčiant 
lietuves mergaites tiek į seselių 
laikomą vasaros stovyklą, tiek 
į jų laikomą nuolatinį bendra
butį, iš kurio mergaitės gauna 
pradžios, vidurinį ir aukštąjį 
mokslą ir a’

dinamišką išraišką, sustipri
nant'balsą ligi langų drebėji
mo, arba kiekvienam balsui su
teikiant savotišką išraišką, ku
ri šiaip vargonuose negauna
ma. „

Pašventinant vargonus, į- 
vyks bažnytinių giesmių kon
certas, dalyvaujant žymiam 
Lietuvos operos artistui Ipoli
tui Nauragiui. kuris išpildys 
garsių kompozitorių giesmes. 
Taip pat ir panelė Lili joną 
Miskevičiūtė. nuostabiai gra
žaus kontralto balso ir pasižy
mėjusi įvairiuose koncertuose.
Vargontj grožį ir galią pafodys T

Ailtšnora, t>irsa,

KApočienė. Karalius. Kadarau- 
skas. Kureiša, Kasparienė. 
Maščinskienė, Mačiulytė, - Sap- 
kutė, Svikla, Savvicki, šakalis. 
Sprindžiūnas, Stniekus, Šilalė. 
Šimonis, Sirvin kaitė, Vaškele- 
vičius, \Vackcll ir Sviklienė.

prof. Juozas Žilevičius, groda
mas lietuviškais motyvais su
kurtas savo kompozicijos gies
mes Pulkim ant kelių. Garbė ir 
šlovė bei kitas. Kompozitorius*- 
Žilevičius yra plačiai pagarsė
jęs vargonų koncertais New 
Yorke ir kitur. Vietinis choras, 
ved. vargonininko V. J. Burdu-

bei.
3; Išklausęs kun. Dr. J. Vaiš

noro pranešimo apie ark. J. 
Matulevičiaus beatifikacijos 
pradėtą procesą, reiškia savo 
džiaugsmą ir viltį susilaukti lie
tuvio šventojo, šia proga svei
kina generalinį ' prokuratorių 
tėvą K. Rėklaitį ir linki jam 
Dievo palaimos bei sėkmės ’a- 
me darbe. Drauge seimas ragi
na tiek ark. J. Matulevičiaus į- 
steigtos Kongregacijos*. Rėmė
jus, Gildos narius, tiek ir šiaip 
jau katalikų visuomenę savo 
maldomis bei aukomis paremti 
šį visiems lietuviams katali
kams svarbų reikalą.

Uždaros moterų rekolekcijos
Nekalto Pr. Vienuolyne vyr. 

amžiaus moterims uždaros re
kolekcijos, kurias ves kan. F. 
Kapočius, prasidės birželio 11 
d. 8 vai. vakare. Sekančią die
ną, penktadienį, švč. Jėzaus 
Širdie; šventėje, bus išstatytas. , Hiinti3, rezoliucijų ir mandatų 
Švenč. Sakramėntas visą die- komisijoms, seimo sekretorei

p. ’Ruseckienei.
Šįmet didelį darbą pradeda

me — Dievo buveinę žemėje 
statyti. Tikimės, mūsų gerieji 
bičiuliai, kad su Dievo pagalba 
ip-Jūsų parama ją pastatysi
me. Dar kartą ačiū visiems!

Jūsų Kristuje,

Nek. Pr. švč. M. Marijos
Seserys

Švenč. Sakramėntas visą die
ną.

Rekolekcijos baigsis sekma
dienio rytą 11 vai. Atlyginimas 
37. Jsiregistruoti adresu: Rev. 
Sister Superior, Immaculate 
Conception Convent. R.F.D. 2. 
Putnam, Conn., arba tol. 
8-5828.

Mergaičių stovykla
Mergaičių vasaros stovyklo

je vietos jau visos užimtos, re
gistracija baigta. Tėvai, įregi-- 
travę savo dukras, prašomi 
greitai grąžinti registracijos 
lapus stovyklos vadovybei.

Ačiū mūsų bičiuliams
Gegužės 17, nors lietinga ir 

ūkanota, buvo sutraukusi ne
mažą būrelį artimųjų Kongre
gacijos bičiulių. Tai buvo mū
sų Rėmėjų suvažiavimo-seimo 
diena ir pirmasis žingsnis prie 
r.aujosios*koplyčios statybos— 
žemės pašventinimas - bei jos 
prakasimas.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už atvykimą į šį seimą 
ir ta proga įteiktas aukas. Sa

lio, sugiedos kelias rinktines 
giesmes. Koncertas visais at
žvilgiais bus meniškas ir įvai
rūs. Pabaigoje bus suteiktas 
palaiminimas švč. Sakramen
tu.

Vargonų švetinimo liudinin
kai — kūmai bus šių organiza
cijų atstotai ir atskirų šerfTTų 
asrhdhys: L. Vyčių, gčiglinskų, 
Chunta, Moterų Socialinio 
Klubo, Aušros Vartų Dr-Jos, 
Manson, Mdkyfclos Vaikučių, 
Kasulių, ktalų. Skkitų, Moterų 
Sąjungos, Glavtakų, Petrohai- 
tės, . Vardo Jėzaus D-Jos, 

trinkų? ’ Šv. šeimynėlės, 
Geležienė.

vo maldose dėkingai prisimena
me visus tiek auka, tiek darbu, 
parėmusius mūsų Vienuoliją^o 
ypač naujosios koplyčios staty
bą. Dėkojame visiems, kurie 
šia proga tapo Amžinaisiais ar 
Garbės nariais arba pažadėjo 
kokį daiktą įtaisyti naujajai 
koplyčiai. Ačiū visoms, organi
zacijoms. atsiuntusioms delega
tus ir auką. Labai nuoširdžiai 
dėkojame prel. P. Jurui, koply
čios statybos komiteto pirmi
ninkui, Gildcs C. ValdybaLJr 
jos pirm. A. Vasiliauskui, vi
sų skyrių pirmininkėms ir val
dyboms už nuoširdų bei pasto
vų Kongregacijos darbų rėmi
mą.

Labai ačiū Vienuolyno kape
lionui kun. St. Ylai už šv. Mi
šių auką ir kalbą, kun. V. 
Martinkui už pasakytą pamok
slą ir seimo pravedimą, kun. 
dr: J. Vaišnorai, MIC, už žodį, 
viešniai iš tolimos Kanados 
Dr, A. Šidlauskaitei už gilias

Gaunamas:

“DARBININKO” ADMIN.

6X0 Bushsvick Avė.,

Brooklyn 21, N. Y.

Užsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Eglutė, RFD 2, Putnam, Conn.

puikiai IMMACL'LATA spaudos 

išleistas mažasis maldynas

Sveika Marija
Kietais viršeliais. 371 psl..

Kaina $2.50 ■

Seniai lauktas, gražiai parengtas

&

9-15. 10-20, 36-48 
100% vilnos medžiagų 
le” didmeny prekybos 
Suknelės, šilkas ir
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

Tet EV 8-S654

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS I 
IR PARENGIMAMS

PONO ROZENO FARMCME, RAYNHAM, MASS^
prie gražaus ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetai
nė dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir kitokioms 
iškilmėms. Galima išsinuomoti arba užsisakyti su visu patarnavi
mu. Lietuvių parengimams geriausia vieta. Dėl sąlygų kreipkitės j:

M; F. ROŽENAS, 4X8 No. Mato St. Raynham, Maw.
Telefonas TO 2-3716.

•NAUJIENA VARGONININKAMS 
Liuterio kompozitoriaus sukurtos Mišios 

MISSA t* HONOREM IMMACULATI CORDIS B.M.V.
Mišriam chorui, soprano, alto, tenoro ir boso Solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA $1.50 

Gaunama “DARBININKE” 680 Bushutak Avė 
Brooklyn 21, N. Y.

'S

• Brocktcne, Nukryžjudto- 
jo Jėzaus Seserų vienuolyje, ‘ 
uždaros rekolekcijos moterims 
prasideda (birželio 5 d.) 7 vai. 
vak. ir baigiasi sekmadienį 
(birželio 7 d.) 4.30 vai. įJ.p. 
Rekolekcijas veda kan. fr. ka
počius, buvęs Apaštališkojo So
sto delegatas lietuviams trem
tiniams Vokietijoje ir Austrijo
je. Praėjusioje “Darbininko” 
žinioje, skelbiant šias rekolek
cijas, buvo sumaišyto; datbs.

Š Vehancijaus Ališo, gyve
nančio P. Amerikoje lietuvio 
poeto eilėraštis “Paukščių su
grįžimas” buvo įdėtas į praė
jusio “Darbininko” kūrybos 
priedą. Poeto pavardė klaidin
gai padėta po straipsniu kūry
bos priede “Igno šeiniaus Rau
donasis tvanas”. Straipsnis pa
rašytas V. Kinčiaus. Abu au- 
rius už klaidą atsiprašome.

š Pittsburgtie šv. Vincento 
parapijos mokyklos užbaigimo 
aktas bus birželio 7 d. (seldha- 
dienį) pavakary j parapijos sa- 
lė je!“Mo'kyklos auklėtiniai su
vaidins pritaikytą vaizdelį.

Brechto no šv. Kazimiero par. 
šv. Vardo brolija birželio 7 d. 
Romuvos parke rengia pikniką, 
kurio pelnas bus paskirtas baž
nyčios statybai užbaigti. Bus 
programa, sportas, loterijos, 
orkestras.

TEVŲ DĖMESIUI
A. šerkšno vasaros poilsio 

berniukų grupė šiemet organi
zuojama Roseland Park, Wobd- 
stock, Conn., prie pat Putnam, 
ant gražaus Roseland ežero 
kranto. Yra dar kelios laisvos 
vietos, dėl kurių kreiptis šiuo 
adresu: 231 Woodstock Avė., 
Putnam, Conn.

Tel. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mašs.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Stecke 
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
ApkAinavimOs Dykai 

(Free EstimAte)
Singeliais

ABRAMS DRESS SUOP 
228 Broadway, Brooklyn, N. Y, 

telef. EV 8-6656
Vasarinis išpardavimas

Paltai, eilutės, “toppers”. Dydžiai 
geriausią 
ir "pood- 
kainomis. 
medvilne

“Pirmiausia užeik pas Adomą” 
Būsi greitai ir "mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL. ESTĄTE REIKALAIS 

Adam Realty Co. 
114« EAST JEBSEY ST.

Adam Stankūnas EL. 4-157Z

i i
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' CMICAGOJE IR APYLINKĖSE
Mokyklos vakaras.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla surengė mokslo metų 
užbaigimo vakarą. Gražiai .iš
puoštoj scenoj praėjo visi mo
kiniai su savo įvairių įvairiau
siomis puokštėmis— berniukų 
kariškais numeriais, mergaičių 
baletū, dainomis ir vaizdeliu— 
Karalienės vainikavimas. Pil
na salė žmonių mielai praleido 
vakarą, nes akis ir širdį didžiai 
džiugino jaunųjų mokinių nuo
taikinga programėlė. Salėje 
dalyvavo ir keli žymesni sve
čiai — prof. Dr. A. Senn su po
nia, prof. A. Jurskis, seserys 
pranciškietės iš šv. Jurgio pa
rapijos ir jų klebonas kun. Dr. 
V. Martusevičius bei kiti. Pa
žymėtina, kad visa programa 
buvo lietuviškai.

Didinga procesija
Sekminėse šv. Kazimiero pa

rapijos Sodalicija, vadovaujant 
jos direktoriui kun. V. Vėžiui, 
surengė labai gražią Marijos 
garbei gegužinę procesiją. 
Dalyvavo visa mokykla, soda- 
lietės ir daug žmonių. Altoriai

Newarke iškilmingai baigti atlaidai
Neuarko šv; Trejybės para

pija gegužės 26 d. labai iškil
mingai užbaigė keletą dienų 
trukusius 40 vai. atlaidus.

Atlaidų užbaigime dalyvavo: 
vysk. Padolskis, vysk. V. Briz- 
gyš, prel. Balkonas, kan. Meš
kauskas, apie 20 kunigų, drau
gijų atstovai su vėliavomis, so- 
dalietės ir pilna bažnyčia žmo
nių.

Iškilmingus mišparus laikė 
Nevv Yorko Aušros Vartų baž
nyčios kleb. kun. Gurinskas. 
Parapijos choras, vadovauja
mas muz. M. Bernoto, gražiai 
išpildė įvairias su šiomis apei
gomis susijusias giesmes. Tu
riningą pamokslą apie Dievo 
meilę pasakė vysk. V. Padols
kis.

Po pamaldų šios parapi jos 
salėje įvyko aukštųjų svečių 
pagerbimas. Parapijos vardu 
Lietuvos vyskupus sveikino ir 
dėkojo už atsilankymą Jokūbas 
Stukas.

Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
vysk. V. Brizgys. Nušvietė sa
vo tikslus čia, Amerikoje, pa
pasakojo įspūdžius iš lietuviš
kųjų kolonijų Amerikoje, Ve- 
necueloje. Kanadoje, išryškino 
mažųjų tautų vaidmeį pasauly
je ir rabino būti vieningais su
sipratusiais lietuvias.

Vysk. V. Padolskis sveikino 
susirinkusius šv. Kazimiero ko
legijos vardu, šios kelionės 
svarbiausias tikslas — pabrėžė 
vysk. V. Padolskis— rasti nau- 

• jų jėgų šiai kolegijai papildyti.

Dėl vėlyvaus laiko meninė 
šio pagerbimo dalis buvo trum
pa: Graudušylė padeklamavo 
eilėraštį “Malda” — Šimaičio, 
A.* Butvydaitė — “Iš tavo ran
kos” — Bernardo Brazdžionio. 
Mergaitės įteikė ekc. vys. Pa- 
dolskiui ir vysk. y. Brizgiai po

skendo gėlese, o giesmės skel
bė Marijos garbę. Marijos vai- 
'nSoavimo ceremonijas atliko 
sodaliečių pirmininkė Virginia 
GdzOnas. ;■ ' .

Lietovi&a šefam
Gegužės 31 d., šv. Kazimierą 

parapijos bažnyčioj dvi lietu
viškos širdys sudprė naują ka- 
tatikišką* lietuvišką šeimą. Tai 
Brunas GeraSmas - ir Zuzana 
Mažeikaitė. Lietuvių Bendruo
menė nuoširdžiai sveikina bū
siančią lietuvišką šeimą ir lin
ki laimingos ateities. P. Z. Ma
žeikaitė ilgus metus dirbo su 
lietuviais ir lietuviams. Ji bu
vo ilgametė “Damos” choro na
rė ir tautinių šokių šokėja, 
gražiai kalba lietuviškai. Neat
silieka ir Gerasimas, kurs mie
lai kalba lietuviškai.

Šeštadienines mokyklos išvyka
Metinė šeštadieninės mokyk

los išvyka buvo geg. 30 d. į is
terinę Valley Forge vietovę. 
Ekskursiją parėmė “Ramovės” 
Sąjunga ir kiti. Vaikučiai buvo 
supažindinti su istorinėmis vie
tomis.

gėlių bukietą. Parapijos choras 
ir pagerbimo dalyviai aukštie- 
čiams svečiams entuziastingai 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Pabaigai parap. choras, va
dovaujamas muz. M. Bernoto, 
išpildė dar: “O Dieve, geriau
sias”. Pagerbimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu.

Parapiečiai yra dėkingi savo 
kleb. prel. Ig. Kelmeliui ir jo 
pagelbininkui kun. P. Totorai
čiui už triūsą ir pastangas, įdė
tas šią iškilmingą šventę ruo
šiant, o taip pat ir Z. Kungiui, 
kuris visur talkininkavo ir šį 
pagerbimą salėje pravedė.

J. M,

ŽINIOS Iš AMSTERDAM, N. Y.
Pirmąją šv. Komuniją pri

ėmė 22 vaikučiai gegužės 17 
d. Daug kam iš senesniųjų net 
ašarą išspaudė sutartina vaikų 
malda.- Tautybės .atžvilgiu 7 
vaikų abu tėvai lietuviai, 9 
vaikų vienas tėvų lietuvis, o 6 
vaikai svetimtaučiai.

Šeštadieninė Lituanistikos 
mokykla sėkmingai baigs sa
vo darbą birželio mėnesį. Ten
ka nuoširdžiai pasidžiaugti ge
rųjų mokytojų pasiaukojimu, 
diegiant lietuvybę į jaunąsias 
širdeles.

Parapijos Mokykloje kiek
vienoje klasėje lietuvių kalba 
buvo dėstoma kasdien visiems 
vaikučiams. Tremtiniai moki
niai dar turėjo atskiras pamo
kas du kartu savaitėje. Patik
rinant lietuvių kalbos žinias, 
pastebėta, jog šiais metais pa
daryta didelė pažanga. Birže
lio 21 mokyklą baigs 12 moki
nių, iš kurių 3 tremtiniai.

Spaudos Kioskas per trejus 
metus ištikimai aptarnavo Am

BETA FOTOGRAFIJA, mflAtl pajautą msų MIG- Ii. Pirmame vaizde tt kairėn patente* lėktuvą* mi 
sverAėja, Mtnunr pilotM pasirengia itepregdinti sviedėja (ejecter); trečiame — jis išlekia i era. 
• lėktuvas krinta. Ši rusų sprausminj lėktuvą no mulė Lt Edwin Aldrin iš Montclair, N. J. Per 
viena diena numušti 3S migai.

GRAŽUS BALETO—PIANO KONCERTAS CLEVELANDE
Gegužės 17 d. įvykęs baleto 

ir pianino koncertas atsilan
kiusiai publikai imponavo sa
vo naujumu ir augštu meninių 
lygiu. Solistė Aldona Šlepety- 
tė, prima balerina Camegie 
Hali operose, pašoko Mendel- 
ssohno Rondo Capriccioso ir 
Andante, Sentis Zambra Mal- 
cofo Danse* Egyptienne, solis
tas Alfonsas Liepinas — Mat-
tei Variaciją, abu — Chopino 
Valsą nr. 7 ir Pas de deux iš 
Don Kichoto baleto. Pianistas 
Aleksas Mrozinskas paskambi
no Čiurlionio Preliudą, Nok- 
turną, Bėkit bareliai, Schuber- 
to Impromtu, Debussy Preliu
dą, Chopino Nokturną, Ma
zurką, Polonaise, Granados Is
panų šokį ir Lecuonos Mala- 
gueną. Be to, bisui visi kai ką 
pakartojo arba davė ir naujų 
dalykų. Nors programoj buvo 
įrašytas Čaikovskio Spragtuko 
baleto kinų šokis, tačiau Liepi
nas -ji išleido.

Šalia kitų didesnio masto pa
rengimų, ir šį vertingą koncer
tą surengė Ateities klubas. Žiū
rovų ir klausytojų prisirinko 

sterdamo lietuvius kas sekma
dienį po kiekvienų Mišių. Dide
lė padėka priklauso p. Juozui 
čyvui, kuris pelną skirdamas 
Ateitininkų kuopos nuožiūra, 
taip ištikimai ėjo knygnešio 
pareigas. Tremtiniams išvaži- 
nėjus, spauda besidominčių 
skaitytojų taip sumažėjo, jog 
kioskui tenka savo darbą likvi
duoti.

Kasdieninė Lietuviška Radi
jo programa per vietinę WCSS 
stotį yra vedama J. Olšausko ir 
L. Hartvigo. Norėtųsi pagei
dauti daugiau žinių iš lietuviš
ko pasaulio,

Didysis parapijos piknikas į- 
vyks birželio 21 d. Laukiama 
atvyk-tant svečių ir iš tolimes
nių kolonijų. Visas pikniko pel
nas skiriamas mokyklos page
rinimui.

Paminėtos kun. Jono Gerulio 
40 mėty ir knn. Jono Ruokio 
25 metą kunigystės sukaktys 
kunigų suvažiavime geg. 21 
Germantovvn, N. Y.

Kęst BalČys 

artipilnė Public Auditorium 
Mažojo Teatro salė. Jie išėjo 
patenkinti, s avo entuziazmą 
išreiškę gausiomis ovacijomis. 
Nevieną nuo koncerto tačiau 
sulaikė ilgas ir smarkus tos 
dienos lietus.

Ateities klubas New Yorko 
menininkams šlepetytei, Liepi- 
nui ir Mrozinskui pagerbti po 
jų koncerto pas Laniauskus su
rengė pobūvį. Be pačių šeimi
ninkų, valdybos ir rengimo ko
misijos narių bei kitų svečių, 
jame taip pat dalyvavo ir kai- 
kurie Clevelando menininkui— 
O. ir Al f. Mikulskiai, P. Maže
lis ir kt.

Čiurlionio ansamblis yra pa
kviestas atlikti programą Lie
tuvių Tautines Sąjungos ruo
šiamame sąskridyje, kuris į- 
vyks birželio 20 ir 21 d. Wa- 
shingtone ir yra skiriamas ka
raliaus Mindaugo 700 metų 
karūnavimo sukakčiai paminė
ti.

Abiejose lietuvių bažnyčiose 
į Sibirą ir kitas Rusijos dalis 
ištremtų lietuvių intencija bir
želio 14 d. lietuviškos sumos 
metu bus atlaikytos pamaldos 
ir pasakyti atitinkami pamoks
lai. Specialus minėjimas’ anglų 
kalba bus taip pat duotas ir 
per radiją.
Gražiai atstovavo lietuviams
Geg. 20 d. įvyko Thomas A. 

Edison vakarinės mokyklos 
mokslo metų baigimo iškilmės, 
čia anglų kalbos kursus lankė 
ir būrelis lietuvių. Atskiros 
tautybės buvo prašomos duoti 
ką nors tautiško. Taip vokiečių 
kursantų grupės choras padai
navo porą vokiškų dainų, ru
sas akordeonistas pagrojo ru
siškų melodijų, graikės kur- 
santės pašoko porą savų tauti
nių šokių ir t.t. Lietuvių grupė 
lietuviškai programai atlikti 
pakvietė lituanistinės vysk. 
Valančiaus mokyklos tautinių 
šokių šokėjas, vadovaujamas 
L. Sagip, ir jūrų skautų okte
tą, vadovaujamą Alg. Biels- 
kaus. Niekam nebuvo abejonės, 
jog lietuviška programa buvo 

12 aukštas

MERGINOS — MOTERYS

• Puikus pradinis atlyginimas

• Knygrišybos darbas
• Lengvas, švarus dirbtuvės darbas
• Pradedama anksti — baigiama anksti
• Gertai dirbsi — daugiau uždirbsi
• Galima dirbti viršvalandžius
• Pastovus darbas — neatleidinėjama

310 W. POLK ST

Patyrimas nereikalingas

WE WANT 
WAREHOUSE MEN 

PACKEES
CAR AND TRUCK LOADERS 

DAILY DRAWS
WORK STEAD Y OR PART TIME 

ONLY RELIABLE MEN WANTED 
OVERTIME AFTER 8 HOURS

APPLY 
WORKMAN for WORKMEN 

601 W. WASHINGTON

Builders Omemental Iro n Co

geriausia. Mokyklos vadovybė 
ir mokytojai už ją nuoširdžiai 
dėkojo, šitaip dabar visi šok-' 
šią — pasakė savo kalboj mo
kyklos vedėjas LeFavour. Pro
pagandinį uždavinį simpatingai 
atliko ir pranešėja mokinė ži- 
lionytė — ji priminė, kad Lie
tuva dabar yra komunistų oku
puota, bet jos jaunimas savo 
šokių bei dainų neužmiršta.

FeKxe

Help WantedFemale

Immediate Openings for

WIRERS 
SOLDERERS 
ASSEMBLERS

DAY SHIFT
Light Pleasant Work 

Convenient 
PAID 
Appiy

Transportation 
HOLIDAY 
in Person

MAGNECORD, INC.
225 W. ORIO

Work in your neighborhood 
Šame Time — and Money 
Excellent Transportation

Crescent Industries
5900 W. TOUHY

Assemblers
WOMEN 18-45

LIGHT LINE ASSEMBLY 
7:30 A. M. to 4 P. M. 

8:00 A. M. to 4:30 P. M. 
9:00 A. M. to 3 P. M. 

5:30 P. M. to 11:30 P. M.
WILL TRAIN 

APPLY TODAY

ROdney 3-6464 
N Dės 7-8900

IMMEDIATE OPENING 
for

Girls—Women
FOR RADIO CHASIS
Good starting wage 

Pleasant working conditions
Appiy in person

HedcoMfg.Co.
161 W. Huron

• Mtloa spaudos kioskas 
persikraustė iš šv. Kryžiaus 
bažnyčios į Prišmonto audinių 
krautuvę, 1805 W. 46 St.

• Marijonai, Antanas “Kelp
šas ir Petras Cibu’’ .kis, buvo 
įšventinti Imnigais gegužės 30 
d. Jcliete kr/edroje. Abieji pri
micijas atlaikys birželio 7 d. 
Pirmasis šv. Antano parapijoj 
Cicero, antrasis — Aušros Važ
tų parapijoj Chicagoje.

• Sesuo A. Vlrgilija, kazi- 
mierietė, mirė gegužės 27 d. 
Vėiiupnė išbuvo kongregacijo
je 25 metus. Gedulingos pa
maldos buvo šv. Kazimiero se
serų koplyčioje birželio 1 d. Pa
laidota tą pačią dieną 'šv. Ka
zimiero kapinėse. ....

Dabar! Naujas 
Atmetama—Amerpal tąbtette 

gyt/Mafai ana 
ĄRTRICIO ar REUMATIZMO 
Si žalia tabletė nuostabiai grei
tai palengvina skausmus. Amer- 
pol gydo reumatizmą, art riti, 
atleidžia sutinimą, sustingimą 
raumenyse ir sąnariuose. Ne
svarbu, kiek ilgai buvai sirgęs. 
Tik $4.00 už 100 tablečių, arba, 
dėl ekonomijos, 500 tablečių už 
$15.00, įskaitant įpakavimą ir 
pašto * išlaidas, i AMERPOL, 
Chicago*22, Illinois, Dept. 601.

ALARM INVESTIGATORS
20—40 YEARS OF AGE

MUŠT BE AT LEAST 5 FEET 10 INCHES TALL 
AND PASS PHYSICAL EXAMINATIONS 

HOURS: 1 AM. TO 9 A.M.
MUŠT HAVE CmZENSHIP PAPERS AND SPEAK
ENGUSH. — 40 HOURS WEEK—$1.28 PER HOUR 

, TO START. — GRADUAL REGULAR INCREASES
APPLY ROOM 426

4753 BROADWAY

. ASSEMBLERS
Experienced or will train 

7:30 a.m. to 4 pjtl—8 aun. to 4:30 p.m.—9 a m. to 3 p.m.
Also Women and Girls

Why waste evening Hours. You can turo them into Evening 
Dcdlars 5:30 p.m. to 11:30 p.m.

Good starting salary, autosnatic wage increases. Free In
surance, Company Cafeteria. Bus Service to door.

IATE OPENINGS
CRESCENT INDUSTRIES

5900 TOUHY 
ROdney 3-6464 — NUes 7-8900

A T T E N T 1 0N
DIE SINKERS
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN
KELLER MACHINE OPERATORS

AT J, SHIFTS — NEW PLANT — NEVV EQU1PMENT 
LOCATED IN SMALL W1SCONSIN CITY WITHIN 
\'i HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF 

700,000 POPULATION
Good Wages — Overtfane — AH employee benefits — 
AssistuMe gjvrn in seeuring suftable housing — Enjoy

WRITE FOR INFORMATION OR COME OUT TO

KIEKHAEFER CORP.
Cedarburg, Wi sc.

TUOJ PRIIMAMI
Lnymrt vynti - Matuotojai - Lydytojai, turį ir artur) paty-

' TELEPHONE.
DEABBORN 2 0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKEIt

' Help Wanled Malė

Malė lielp wantcd 
Driver Salesman
MEN TO TRAIN ON OUR 
ESTABLISHED WATER 

and
BEVERAGE ROUTES

Good Wages and Commišsions 
APPLY—Mr. C. BRUSKE

Hinckley & Schmitt
420 W. ONTARIO

Vyrai prie au temati
ni ų gręžtuvu

Paprastos ir sudėtingos mašinos 
(spindle)

Cleveland automatai »
5 darbo dienos savaitėje 

51 valanda darbo

Liberty Screw
Machine Products

4824 W. KINZIE ST.
EStebrook 9-S424

l

— * •
Display
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BOSTON, MASŽn
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mus košmetiškuš gažnšnius ir norinti 
fetiše darbe prtMtininti. Dfefbėš vieti-

•« 
44 
•H

* 
* 
44 
44 
44

326-828 W.
'SO. BOSTON. MASS

*
S 
44

jauna margaitė 
malonios išvaizdos, lengvam darbui 
nedidelėje skalbykloje, darbas pasto
vus 5 (Šerių (bedirbama kėtvirtadie-

procentai tino parduotų prekių.
Teirautis telefonu CH 2-23M

Warris Furriers of Broėkton will feature an elaborate Fur Štyle 
Show.

LAUNDKMTTE
1214 Avenue M Brooklyn, N. Y. 

TėL DE 9-9912

stovis: UihmMsmš M6nt
real 12, Dom. ĖHSgė 11 tĄ.~ Cdfia- 
dians 10, Mapie Leafs 81/,. ir Mc- 
GUl Unlt. 414. ' .

Lithianian 
Furnifare (!o 

movkr 
S0MMS

INS JRED and BONDED 
Local and Long Dlstance kov*>

ŪETUVIV MfiLODl

SEKMA.DIENĮ.
BROCKTON FAIR C

'--(ĮH-T—r- -ft-—-M

kAblO VALANDOS

IERIŲ PARODA
10 - JUNE 7,1953 

DS, BROCKTON, MASS.

>S

AL STEVĖKS ORCHESTRA
SKANŪS VALGIAI — lWČUŠ GČRfMAl. MUZIKA, DAINOS,

1n

■mm a , :

tų šachmatų faržybbišė,- ktlrii* jv^ko 
Kebsddšš pabaliiečtil sporto Šventės 
metu, Toronte, gėgužėš 1546. Prieš 
latvius Įdirbėta 214,:U/į it estus 
31/, :!/,. P- Vaitonis laimėjo abu taš
kus, įveikęs latvį Lidacis ir estą Au- 
io.

Pasekmės prieš latvius: Vaitonis 
1, Stepaitis 0. Fabricijus 12- ir Faš- 
kauskas 7. Prieš estus: Vaitonis 1, 
Stepaitis t/7. Mattisevičiuš 1. Ri-' 

mas 1. Bstai nugalėjo latvius pasek
me 31^:14,-

Taigi, lietuviai iškovojo pirmą vie
tą. surinkę 6:2, ėstai 4:4 tf latviai 
2:6.

New York* Metropolitan pirme
nybėse, lietuviai laitnėjb prieš Ja- 
maica CC 4:2. Po taškų laimėjo 
Vasilėx’ ič Mėrkėvičiuš, o PStkėvi- 
čins Šukys, Staknys ir Vilpišauskas 
baigė lygiom. \

Anglijos lietuvių pirmenybes. Ha- 
llfaxe laimėjo Bučys. antroj vietoj—
Mončiauskas, trečias — Ramanaus- ___
kas. Ten pat įvyko ir jaunių yaržyj HW.P W. MALE-FEMALE 

; bos: i. Šukys, 2. Kazlauskas. 3. Dičv- 
petris.

CaaMHan Chess Chat gegužės nr. 
rašo, kad neseniai organizuota lietu
vių komanda (A. Puzdrauškais, V. 
Sirvydas. A. Mylė. J. Žrmridzinas) 
laimėjo Montrealio 'B klasės koTnan-

- d’J pirmenybes. Paskelbtas užbaigos

VYRAS arba MOTERIS 
darbui vasaros fnėaesiažs patarnauti 
ušridesOtf (Ulšter ČMmrity) triduuMi- 
išėse (fouHtatn knd MtMšHėb šerfice). 
AtfygiMMS alga h- atoštogonrt*. Hri- 
kalMga putnthntf ir tefeūngo žmogaus.

Tek YO 8-7925^

iRžteerijoS stadCRfety darifo pa- 
iėMtojhngi

Netv Yotko Ir apylinkių lie
tuviai inžinerijos studentai, 
Skatinarhi studentijai aktualių 
prcMemų, įsteigė kooperati
niais pagrindais darbo paieško
jimo centrą. Vasaros atostogų 
metu dauguma ieško darbų sa
vo profesijoje; ir dažnai pasi
taiko, kad studentas randa dėl 
kurių nors suibetimų jam ne
tinkamą pasiūlymą. Toks pa
siūlymas gali būti visiškai pri
imtinas kitarrf daugiau ar ma
žiau moksle pažengusiam. To
dėl būtų racionalu koncentruo
ti bet kokias žinias į vieną vie
tą, kad tuo būdu padėtume sati

•ir savo kolegcHns. Suinteresuo
tiems ar_ turintiems kokių in
formacijų kreiptis j Algirdą 
Ratkelį (Tel. ST 2-5524).

iŪietuviį^Itadio iJraugijos Programos

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis tnusBuajafrrt jvafrtls ttsodfheiėš pranešimai, 

naujienos, muzika.

J. P. (HNKU3 AD JEXAVltAS 
MuzOton bir.

j Kiekviena šeštadienį nuo 11 Iki 12 Vai Vidudienio. Jeigu norite k| 
nors pesvekinti ar paskelbti, tai sųskite: U’itiUANIAN BADE)

Skyrius: !JTHtJAj<IAN FVHNlftjRE CD^ 320 W. Broadtiay,
* Sa. Boston 27, Mass.

A. R O. IVAŠKAI
T ee Ilona i: NOnvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

MSU

Liętyviy Radijo Koi*poracija
M2 K Brenda ar, Sa. Bastau tl, Mass. Tek HO M4N 

Lietuvių Radijo programa ii stoties WBMS, 1090 kiiociklų, perjo
dama sekmadieniais nue 12 iki 12:30 vai. 
muzika ir m«b 
MINKU, Baltic

Būna lietuviškos dainos 
;ka. Biznio reikalais kreiptis t STEPONĄ 
lėlių ir Dovanų krautuve, 502 E. Broadaty, 

Ten gaunamas “Darbininkas”. lietuviška

A

pirmauja Joyner 7:1, M. Cdhen 6:1. 
Mūsų Žalys turi 5-2.

Amerikiečių fangtji>es su Sovietu 
šachmatininkai* pasiūlytos nukelti i 
liepas pabaiga. Sovietų sųstatan yra 
įtrauktas estas Paul Keres, triskart 
buvę* visasąjūriglnla mbistefld. A- 
merikcis didthelšteHs S. feėshevšky 
išvyko: j Buenos Airesį kar jis tarės 
matčo rungtynes su argentiniečių 
Najdorfu.
. Trans - Mtssissipęl pirmenybės į- 
vyks birželio' 5t7 d.d., Devenport, 
Iowa. Praeitose pirmenybėse daly
vavo P. TautVdiša iš Chicagos lt lai
mėjo trečia viėta; dalyviu btrvo per 
80. Ar šiemet kas iš lietuvių daly
vaus, žinių neturime.

I ridšMAg pakviesti New Yorko 
lietuviai sužaisti vleneriaš rurigtynes 
su vietos lietuviais, o kitas, bendrom 
pajėgom, prieš Harvardo Universite
tą, šių metų Bostono meisteri. 
Rungtynes įvyktų birželio antroje 
pusėje.

REAL ESTATfc

CONEY 1SLAND—Yent-rdand 
Sthcčo Bhngatevv Far Salė

si Roomš. 2 Bed Rooms, closed 
Porch. 4 Blocks Beach. 2 blocks 
from statiofi. Take Culver Line 
to Van Sycklen Station. Or call 

Ovmer — CY 3-5542

EAST WAY HOME
4 Bed Rooms, Finished Attic. 2 
Car Garage, 40x129 large back- 
yard; )awn. venetians, storins 
sėrėėns, oil bot uater heat. Mušt 
sec to ajA>reeiate. $13,500. Call 

LYn Brook 9-8993

PARDUODAMAS mūrinis 8# 
šeimą karnas; gerame stovyje ir 

(ten vakarais: šešfdtBefflSis ir

109 Etom Stu Brooklyn 8, N. Y. 
f eL AP 7-1347

*

BROOKLYN 11, N. t. 
t. VAL&KĄ3

mmnummmMmUM

Help tvatited Fėfiiale
iinMLAUNOOs Mfcu

dirbtinių gėlių. Geras atlyglni- 
Pastovus darbas. Kreiptis: 
MELROSE FVOtVĖRS 00.

11 W. 20tfa St. N.t.C.
|ĮTeIef4»nas CH 3-5709

MOTERIS PARDAVĖJA

REIKALINGOS MEZGĖJOS 
mokančios rankomis megzti moteriš
kus megztukus. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas, malonios darbo są
lygos (Union Shop).

Kreiptis:
MOtJtRN SPORTSUEAR 

1«8 Lavrrence St, BrOoklyn 
TeL MAirt 4-2941

VIRĖJA
privačiai šeimai, kalbanti Sngfiškai, 
mokanti virti ir ne senesnė kšip 50 , 
m. Atlyginimas pagal susitarimą iri 
sugebėjimų. Reikia tuoj užimti vietų.

Tet FL 5-0500 ext 6 
nuo 9.30 A. M. ligi 12 P. M.

STENOGRAF® Ht SEKRETORĖ: 
bus laikom* kandidate, jei neturėtų 
ankstyvesnio patyrimo. Kreiptis: 

SHtLMAN MOTOR SAlES 
22« Ctfėengbtnt Avė., Brooklyn 
IND GG traukinys ligi GreenpMnt 

Avė.

DARBINlAKEMS
AUKŠTAS ATLYGINIMAS 

KeHtaHngM prityraskn Mitų (doHs) 
drabužėlių siuvėjos. Darbas naujomis 
Singer mašinomis. Taip pdt reikdfin- 
gos mokančios mašinomis sidti skyles 
ir saga*.

GENERAL DOLL MFG.
7®2 Wytke Avė. Brooklyn

Tel. UL 5-«7S

t

Help Wanted Malė
1)ISSWASHERS - TOftTfeftS 

Rrits^N HEtJ»
City ar Country. Fhie, Best lobs 

TTrfcmtfi MR. ALBERT, Room 309.
i RADIO AGENCY,

Where you can be sure of mosi 
Honest, Courteous Service

AND HELftfc
Experienced Warm Air Furnaces 

and Duct Work. Year-Around work. 
HOLLAND FURNACE CO. 

4S3 No. MaeQnesten PkaaJ, 
MOMttt Mt Veroon, N. T.

B

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
UilI ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACHULI3 
real estate & Insurance

8656 85th Street Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, įtiUtfteNt, fl&ftfe, ktritipiai

’US-M Hotaee Harding Btvd 
Fresk Meadavvs, Flushing 

219-17 Jamašca Avenue 
Otieeet Yffisge, Y.

178 Rsckavvay Avenue 
VaHey Stream, N. Y.

GLENBAUE 27, N. Y.

VYT: BELECKAS, savininkas

188S MADBON ST. BROOKLYN 27. N._ Y
TA EV MM (Pria Foreųt Avė. stoties), Ridgewood

PEIST L4NE 
DRUGS 

405 SO. 4TU Mktxt 
Cor. Hewes St 

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetika, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai .ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemąs kainas. 

MBW1N LANE, Pfc. G.

Come and brmg your friends to’the largest Ameriean- 
Uthuanian plėnie of the year. Music all day by tfife hfesfc

MYKOLAS ftljtA ir STfcPONAS BUTKUS.

Lietuvis Advokatas
Tei. jųmat** a-rbi

Lietuvos Vyčiy Rūdijo Programa 
TttMMbM ■ MpriM fkdUo MMSi #tOA 1SM kyloeyeles

KIEKVlEiU SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 

šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:
KNKffiftS LITHUANIA WL0A

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCfcUS EDtfARD 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, kUR VlSI MtLI OžEStl 

Pavieniai ir su šeimom,'ir svečiai bCįsitė rtillohhi apfeiffiaūfi 
Importuoti konjakai - UKrandfiai - Televizija - Muzika - Sporiit

502 GRAND STM kampas Union Avė. BBOOKLYN* K. Y.

Skaitykite ir platinkite

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pOsHs, odos, kraujo, vidurių ir kitų Hgų gydytojas. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
Mofcrius baigas Europoje

128 E. 8tth BtgtfBT NEW TOttte. Cm
Virš LetingtOh Avfc požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
- (Armakauskas)
i Graborius-Balsamuoto jas
• Modemiška. Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel EV 8-9794

M. and L AUTO COUBSION WORKS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDĘRS STRAIGHTENED

i
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atsekami via eoffision, dažymo ir mfeh. taisymo darbai.
Tepimas ir poHrsvmas.—Darbas atiiėkamte pigiai ir sąžiningai.

J. MALDUTIS Z ŽALIAUSKAS

937 Graad Street Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5048

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton
• Reikalų Vedėjas

660 Grahd Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS
ŠALEVSKAS

(

H** 4AMA1CA AVfc 
(prie Fbrėst Parkway Station) 

ttoodh&vcft, N. t. 
SuteiMėtm garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 

• miesto dalyse; veikia ventiliacl-

Joseph Gatava

231 Bedford Avenue 
Brodklyn, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, kad

JA* negalite suruošti geresnių

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Baras, SALE vestuvėms, 
parengimains, susirin 

kiniams, etc.

Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas i

I 295 
vežimas ir 
bet kurias vietos kapines. Jums 
kamuotu $495 tokios laidotuvės.

Bet Polako kaina—$295. 
Su audeklu, 

apmuštu 
karstu pi
giau kaip 

$185.

Vis tiek, kur Jūs gyvenate, 
Polakas Jums gali patarnauti

ANTANAS POLAKAS
LAIDOTUVIŲ KOPLTOM

Braekfrn. N. T.

Š. Baracevičms ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass 

JOSEPH BABACEVIčItJS 
Lašdotuvfe Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

4

t

WAITKUS
FUNERAL HOltf 

197 TOEBSTEft AVĖ 
Cambridge, Mns.

PRANAS tVAfTfctS
LaMbttrrfi DtreJtturlta 

ir BalntntotųjM 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimu (Benų Ir aakt|
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR M4M

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South BNtofc, Matė.

Graboriai Ir Batouanuntejal 
PaUmavfanti dienų fr nafttt

Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TN.SO I-OS15

ISPANIŠKAS DZINOEUŠ

Kvepiančio Dzingčllo 
šaknis turi padavimų 
nuo senovės, kad DdUb- 
gelis buvo vartojariMls 
nuo išpūtimų, dusintfnb, 
troškulio, neatgavimb 
kvapo, nuomario, par*- 
lyiižus, dieglių ir sksrab- 

mingų mėnesiniu; uždegus kvepMdk 
Člo Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoti- 
suskutus šaknis daryti* arbatų fr 
gerti, su t vynus šškni* maišyti | taba
kų — rūkysi ir žbaugsiesi maloniu 
kvepėjimu. Šratus Dzingelio $3.(*0; 
kvoteris svaro 61.00.* 

ALEXANDER’S CO.
SOUTH BOSTON Y». NASA

» i
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atidaryti vasaros sezono suau- 

kariniai kursai, kuriuose bus

9-30 ketonus kartas savaitėje:

Board of Education, 110 Li-

paliekamas tokios pat for
mos —- vėliavos stiebas, kpris

proga geraširdžių lietuvių 
prašoma aukų. Siųsti čekiu ar 

rius Girėnas Momanent Fund” 
ir adresuoti komiteto iždinin
kė Mr. P. J. Montvila, 251 
Etna St, Brooklyn, N. Y. Už 
jūsų aukas iždiMnkas atsiųs

mokyklos
lituanistikos grupė š. m. bir

želio 7 d., sekmadienį rengia 

mokslo metų pabaigos meninę 
programą.
r Programoje: PLB New Yor
ko Apygardos pirmininko J. 
Šlepečio kalba; ' “Jonukas k* 
Marytė” — vieno veiksmo pa
saka, parašė ir režisavo J. 
Gerdvilienė; baleto studijos 
mokinių pasirodymai, parengti 
Aldonos Šepetytės — Lietu
vos Valstybės Teatro Baleto 
artistė; tautiniai šokiai, pa
rengti mokytojų D. Kunskaitėš 
ir J. Gerdvilienės; piano; įvai
renybės. Pradžia 6 v.v. Įėjimas 
nemokamas.

L. T. Komitetas ir Mokytojai

Dalyvaukime tragiškojo bir- 
iefio minėjime, kuris įvyks bir
želio 18 d. 8 v.v. Irving High 
School salėje, 40 Irving Drive, 
Manhattan (prie Union Sq.). 
Minėjimą rengia visos trys 
Pabaltijo tautos: lietuviai, lat
viai, estai kartu.

VLADO IVANAUSKO
mirties metinės suėjo gegu

žės 31 d. Prieš metus jis iš
siskyrė iš mūsų tarpo, buvęs, 
vienas iš Lietuvos laisvės ko
votojų, savanoris — kūrėjas, 
kapitonas, spaudos darbinin
kas - korespondentas, meninin
kas, gabus muzikas, Lietuvos 
konservatorijos mokytojas. Jo 
nuopelnai Lietuvai, , ypač lais
vės kovų metu, yra dideli ir ne
pamirštami. Negaliu taip pat 
jo pamiršti ir kaip buvusio sa
vo muzikos mokytoja

Buvęs a.a_ VI. Ivanausko mū

mokslo metų užbaigimo iškil
mingą aktą su menine progra
ma. . ?

tavos himnais, kuriuos gražiai 
ataka pačių - mokinių choras, 
vadovaujamas parapijos vargo
nininko muz. Povilo Sako.

Po to Jjuvo išdalinti diplo
mai vaikų darželio “graduan- 
tams”. Diplomus išdalino kle
bonas kun. N. Pakalnis. Ma
žiukai buvo aprengti studentų 
uniformomis. Vienas dar vai
dino “kunigą”, o mergytė — 
“seselę mokytoją”. Baigusiųjų

A. Vitkauskaitė-Merker, 
dailininkė, ilgesnį laiką išva

žiavus iš New Yorico piešti A- 
merikos peisažų, buvusi pieti
nėse valstybėse,* dabar pasiekė 
Maine, kur, sustojusi Kenne- 
bunk Pert pas tėvus pranciško
nus, piešia pajūrio' vaizdus.

Pagerbė Darią ir Girėną
Dariaus ir Girėno Komitetas, 

gegužės 22 d. paminėjo gar
bingųjų didvyrių 20-ties nuo 
žuvimo metų sukaktį. Minėji
me dalyvavo apie 50 asmenų.

Pirmininkaujant komiteto 
vicepirmininkei Spudienei, a- 
kempanuojant pianu Pranckie- 
nei, sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai ir susikaupimo 
minute pagerbti karžygiai. Sę.- 
kė kalbos, kurias pasakė J. 
Šaltys, Montvila, Briedis ir J. 
Ginkus. Rdzgaitis padainavo 
solo kelias dainas, palydint pia
nu Pranckienei. A. Benderius 
kvietė visus stoti į L. Bendruo
menę ir pasiūlė įamžinti Da
riaus ir Girėno žygi tinkamu 
paminklu, atmetant dabartinį 
projektą, šiam sumanymui pa
stūmėti patarė sušaukti drau
gijų konferenciją nieko nedel
siant. Publika pritarė. Be to 
kalbėjo Kiaunė ir Alksninis. 
Alksninis pabrėžė, kad į lietu
viškus susirinkimus neturi būti 
kviečiami kalbėtojais “Lais
vės” atstovai. Jie yra priešai 
mūsų tautos. Kalbėtojas susi
laukė gausių plojimų, 
sumesta aukų 21 d.

Dalyvavęs

Buvo

tą įvairių skyrų mokinių. Mo
kiniai vaidino, dainavo, šoko, -

sayo'auklėtoiUš tokiai įvairiai 
programai. Ji buvo susirinku
sių tėvų ir svečių sutikta su 
dideliu pasitenkinimu.

TaŽS, dar vienas gražus 
mokslo metų tarpas užbaigtas. 
Prasideda atostogos, o po jų — 
vi?i vaidintojai bus jau gerokai 
pasistiebę į “studentus.”

Tarybos 
išvyko į 
dalyvaus 
Women’s

Ateitininkų Sendraugių susi
rinkimas šaukiamas birželio 10 
d. (trečiadienį) 7 vai. vak. 
Maspetho lietuvių par. salėje. 
Dalyvaus vysk. V. Padolskis.

Ligi ja BieKukienė, -
Pabaltijo Moterų 

Lietuvių pirmininkė 
Washingtoną, kur 
Gen. Federation of 
Clubs metinėje konferencijoje.

Skautams
Šį sekmadienį, birželio 7 d. 

12 vai. 15 min. (tuoj po pa
maldų) Apreiškimo p-jos "pa
talpose kviečiamas svarbus 
New Yorko skautų,-čių pasita
rimas stovyklos reikalais. Sto
vykla įvyks birželio 30—liepos 
5 d.d. prie Niagaros krioklio 
35 metų Lietuvos skautijai pa
minėti. Į pasitarimą kviečiu vi
sus New Yorke ir apylinkėje 
gyvenančius skautininkus,-es, 
vyčius, vyr. skautes, vyresnio 
amžiaus skautus,-es ir jauni
mą, kuris šia stovykla intere- 
suctųsi. Pasitarime bus: 1. pra
nešimas stovyklos reikalu, 2. 
norinčių vykti registracija ir 
3. vykstančio vieneto vadovy
bes sudarymas.

Vietininkas

Pirmą kartą New Yorke
seniai lauktasis lietuvių da

ryklos “Baltoji Meška” alus 
jau gaunamas visoje New Yor
ko valstybėje ir visose New 
Yorko ir Brooklyno užeigose ir 
restaranuose. “Baltosios Meš
kos alus savo skoniu ir gamy
ba prilygsta gerajai alaus rū
šiai, importuojamai iš Euro
pos. Jis gaminamas gerai pri
tyrusių Lietuvos alaus gamy
bos specialistų, naudojant tą 

' patį lietuviškojo alaus receptą, 
iš grynų miežių ir apynių. Visi 

lietuviai, norėdami gero alaus, 
visur reikalaukite WHITE 
BEAR — BALTOJI MEŠKA 
alaus. Tuo paremsite savo tau
tiečių jauną pramonę. Parda
vėjai: J. Ginkus, jr. ir Ch. Mar
ma. Platesnių informacijų ieš
kokite šio laikraščio skelbi
me.

MoicytKunskaitės pralavin-

Toliau buvo labai įvairi ir

darželi buvo 60, hetuvhikų iš jų

Virginija Mačiulytė

Virginia Machulis sėkmingai 
išlaikė New Yorko valstybės 
apdraudos egzaminus ir gavo

(broker’s licence) praktikuoti 
apdraudos (Insurance) profesi
joj. Ji taip pat yra Išlaikiusi 
valdžios “Civil Service” egza
minus Ir yra įregistruota kan
didatų sąraše valdžios tarny
bai.

1944 m. rugp. mėn., vos su
laukusią 13-to gimtadienio, 
Virginiją išitko skaudi polio li
gos nelaimė. Ji buvo taip pa
kirsta, kad negalėjo nei paju
dėti. Jos plaučiai taipgi buvo 
smarkiai paliesti — kvėpavi
mas buvo tegalimas tik “iron 
lung” mašinos pagalba. Ji apie 
metus laiko išgulėjo ligoninėje. 
Tačiau, nepaisant sunkios ir la- 

-feai skaudžios padėties, jos 
dvasią nepalūžo ir Dievu pasi
tikėjimo žiburėlis niekuomet 
neužgeso.

Neatgavus dešinės rankos 
pajėgumo, Virginija greitai iš
moko rašyti kairiąja ranka, ir 
dar būdama ligoninėje sėkmin
gai baigė pradinę mokyklą. Iš
ėjus iš ligoninės pradėjo ir bai
gė aukštesniąją mokyklą (high 
school) su pasižymėjimu.

Praktiškam darbui pasiruo
šimą atliko Federation for the 
Handicapped, Ine. įstaigoje. 
Čia jos gabumai, moralinis pa
tvarumas ir optimistiškas ryž
tingumas praskynė jai kelią į 
privatinės mados pastovų dar
bą — Remington Rand, Ine., 
bendrovėje. Visą tai atitinka
mai pažymėjo ir Virginojs at
vaizdą įsidėjo plačiai skaito
mas amerikoniškas žurnalas 
“Glamour”, ką pastebėjo ir kai 
kurie amerikoniški laikraščiai.

•Virginijos ateitis rūpėjo ne 
tik jos tėvams, Elzbietai ir 
Juozui Mačiuliams, bet ir jai 
pačiai. Po darbo vakarais Vir
ginija lankė apdraudos specia
lius kursus ruošdamos apdrau
dos profesijai. Gavus valdžios 
leidimą darbuotis apdraudos 

. srityje, jos ateities prospekty- 
voms sužibėjo platesni hori
zontai. Virginija gyvena su sa
vo tėveliais 8656 85th St., 
Woodhaven, L. I.

A. PETERS
IMI Eactern Paricway, 

Brooklyn 13, N. Y.
Išnuomoja kambarį su baldais, yra 
virtuvė ir vonia. Kambariai tinka vie
nam arba dviem asmenim. Nuomos 
kaina prieinama. Kreiptis i namo du
rininką rytais nuo 6 ligi 10. vakarais 
nuo 4 lig 9 vai.

ŽINIOS

Mokslo metų baigimas
Visos Bostono mokyklos bai

gia mokslo metus birželio 12 
d. Taip daro ir mūsų parapi
jos mokykla. šeštadieninėje _ 
mokykloje pamokos baigiamos . 
birželio 6 d. Tą dieną lietuvių 
kalbos r literatūros egzaminus 
laiko IV gimn. klasės moki
niai, o 7 abiturientai laiko bai
giamuosius egzaminus. Moki
niai Il ir III kL laiko Lietuvos 
geografijos egzaminą.

Šeštadieninė mokykla moks
lo metas baigs pobūviu, kuris 
rengiamas par. salėje po baž
nyčia birželio 13 d. 3 vai. Ten 
bus paskelbti mokslo metų re
zultatai, pagerbti baigiantieji 
bei pažengesnieji mokiniai. Po
būvyje kviečiami dalyvauti mo
kiniai, mokinių tėvai, mokyto
jai ir visi besidomintieji lietu
viškosios mokyklos darbu.

Birželio 14 d. bus mokslo 
metų baigimo proga pamaldos 
ir pamokslą pasakys kun. K. 
Jerikus.
? Birželio 14 d. 3 vai. salėje po 

bažnyčia bus "parapijos mokyk
los baigimo aktas su menine 
programa ir kalbomis. Birželio 
įvykių minėjimo intencija pa
sakys kalbą dr. K. Girtautas.

Parapijos mokyklą šiemet 
baigia 37 mokiniai. Birželio 11 
d. jie turės išvyką į Mariana- 
polį. Ten bus pamaldos ir spor
to programa.

RAŠINIŲ KONKURSAS
Lietuvių Studentų Sąjungos 

JAV New Yorico skyrius skel
bia rašinio konkursą šiomis 
sąlygomis:

1. Konkurse turi teisę daly
vauti tik LSS JAV-se nariai.

2. Rašinio tema: “Kaip aš 
savo profesijoj galhi geriausiai 
prisidėti prie Lietuvos atsta
tymo.”

3. Už geriausiai parašytus 
rašinius skiriamos premijos: 1 
— $50, 2 — $30 , 3 — $20.

4. Sprendimo bešališkumui 
užtikrinti, autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskira
me, uždarame voke pažymėti 
savo tikrąją pavardę ir adre
są, ten pat įrašant savo sla
pyvardį.

5. Rašinius siųsti adresu: R. 
Kezys, 100 Cook St., Brook- 
lyn 6, N. Y. Paskutinė rašinių 
įteikimo diena — 1953 m. lie
pos mėn. 31 d.

6. ’Rašinius atsiuntę autoriai 
perleidžia LSS New Yorko sky
riui visas rašinio spausdinimo 
teises.

P. S. Rašinių įvertinimo ko
misijos sąstatas bus paskelb
tas artimoj ateity.

IŠNUOMOJAMAS vienam as
meniui gražus kambarys, vir
tuvė ir vonios kambarys 
VVOODHAVENE. Kreiptis: po 
6 valandos šiokiadieniais ir vi
są dieną šeštadieniais bei sek
madieniais telefonu MI 2-1524.

Parapijos choras,
vedamas muz. J. Kačinsko, 

gegužės 31 d. buvo nuvykęs 
į Lawrence lietuvių parapijos 
50 m. jubiliejaus iškilme^ ir ten 
labai sėkmingai pasirodė.

Už išvežtuosius ir kankina
muosius lietuvius pamaldos 
bus birželio 14, 10 vai. 'Pa
mokslą sakys kun. dr. J. Vaiš
nora.

Lawrence lietuvių R. katali
kų parapijas jubiKjaus iškilmė
se dalyvavo klebenąs Run.,Pr. 
Virmauskis ir beveik visi para
pijos kunigais

Meno festivalis
Sekmadienį, birž. 7 d., Bos

tono miesto sode pradedamas 
antras N. Anglijos meno festi
valis. Nuo 10 vai. ryto ligi 10 
vai. vakaro bus galima maty
ti per aštuonias dienas meni
ninkų kūrinius, o vakarais ren
giami koncertai.

Muz. J. Gaidelis baigę, N. 
Anglijos konservatoriją, gavo 
magistro laipsnį.

Kun. A. Kcntautas birželio 
5 d. išvyksta kelionei po Euro
pą. Grįš rugpjūčio 27 d. Linki
me laimingos kelionės!

Reikia įrašyti vaikus
Tėvai tų vaikų, kurie dar ne

lanko parapijos mokyklos, yra 
kviečiami jau dabar įregistruo
ti savo vaikus ateinantiems 
mokslo metams per seseles ar
ba klebonijoje.-

Kun. dr. J. Vaišnora sakys 
pamokslus So. Bostone lietuvių 
parapijos bažnyčioje birželio 
10,’ 11, 12 dd.

Kartos Indranus
Parapijos klebonas kun. Pr. 

Virmauskis pakvietė suvaidinti 
“Indranus” parapijos salėj bir
želio 28 d.

Giedojo mokinių choras
Sekmadienį, gegužės 31 d., 

Šv. Petro bažnyčioje lietuvių 
pamaldose bažnytinį chorą pa
vadavo parapijos mokyklos 
mokinių choras, kuriam vado
vauja tos mokyklos seselė mo
kytoja. Mokinių choras labai 
darniai pagiedojo Kyrie, Sanc- 

• tus ir kitas.mišių dalis. Be to, 
į jas įterpė lietuviškų giesme
lių. Bažnyčioje susidarė malo
ni, maldinga 'nuotaika. Būtų 
malonu, kad ir dažniau moki
nių choras savo švelniais bal
seliais keltų besimeldžiančiųjų 
širdis prie Aukščiausiojo.

Katalikas

Vyrui ir tėvui

Vladui Bichnevičiui mirus 
p. P. Bichndvičienei ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą »

Karamaziaų šeima

Bichnevičių šeimai, mirus mylimam vyrui ir tėvui

a. a. Vladui Bichnevičiui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

' Vikt jr Pr. Jokūbaičių šeimos
Juozo Baltrušaičio šeima 
VI. Zareckas ir K. ftžpaila

Rašytojų Klubo

paskutinis prieš vasaros ato
stogas įvykęta šį šeštadicnj, 
birželio 6 d. 7,30 vai. '/.ika
ro L.ternational Instituto pa-

• talpose, 190 Beacon St., Bos
ton. Paskaitą apie lietuvių li
teratūros klasikinį indėlį skai- 1 
tys Benediktas Babrauskas, 
Liet: Rašytojų Draugijos pirm., 
atvykęs iš Chicagos. Babraus
kas yra žymus lituanistas, pui
kus ir sąmojingas kalbėtojas, 
originalių minčių reiškėjas. 
Prie tradicinės kavos puoduko

. jis dalyvaus diskusijose ir bus 
klausiamas atsakyti, kodėl 

‘-'Chicagoje toks triukšmingas 
rašytojų' ir teatralų veikimas.

Šv. Vardo Draugijų šventė
So. Bostone vyksta birželio 

14 d. Iš ryto bus kiekvienoje 
bažnyčioj pamaldos, o paskui 
visų So. Bostone esančių kata
likų parapijų' gv. Vardo drau
gijų atstovai rinksis pusryčių 
į BHnstrubo kavinę 9 vai. 15 
min.

Prasidėjo piknikai
• Sekmadienį, geg. 31 d., 

Brocktone, Romuvos parke, 
buvo pirmas šį pavasarį su
rengtas piknikas — LRK Su
sivienijimo kuopos. Oras buvo' 
gražus, tik ne labai šiltas. Pro-, 
gramą pradėjo gražiai. Visus 
birželio sekmadienius rengia 
piknikus radijo valandų vedė
jai.

ALT Bostono-skyrius
dėl susidariusių aplinkybių 

nutarė nerengti mitingo birže
lio įvykiams minėti.

Anthony Eden,
D. Britanijos užsienių reika

lų ministeris, atgabenamas bir
želio 5 d. lėktuvu į Bostoną. 
Čia bus žymaus specialisto o- 
peruojamas.

Nori susisiekimo su North 
Statkui

Gegužės 28 d. buvo So. Bos
tono gyventojų masinis susi
rinkimas, kuriame reikalauta, 
kad būtų atstatytas tiesioginis 
susisiekimas tarp City Point ir 
North Station. Lietuviai, labai 
užinteresuoti ta susisiekimo •li
nija, reikalavimą remia. Komi
tetui, sudarytam tam reikalui, 
vadovauja adv. John B. Wenz- 
ler. Susisiekimo pareigūnai sa
ko, kad jie yra nusistatę visa
me mieste panaikinti gatvė
mis vadinamų “strytkarių” su
sisiekimą ir visur žada įvesti 
autobusus.

LINKSMĄ PAVASARINI LIETUVIŲ RADIJO PIKNIKĄ
1953 m.

BIRŽELIO
(JUNE)

RUOŠIA LIET. RADUO “RŪTOS” ORGANIZACIJA, VAD. J. STUKO

LIETUVIŲ LAISVES PARKE
341 MITCHEU. AVENUE UNDEN, NEW JERSEY

SEKMADIENIS
ŠOKIAMS NUO 4 V AL. GROS LIETUVIŠKAS “MEL-CHOROS” ORKESTRAS

t

PROGRAMOJE:
• “Rūtos” Radijo

Dainos Ansamblis
• “Rūtos” Radijo Tauti

nių šokių Grupė

• Lietuvaitės gražuolės
rinkimas

• Bendros visų dalyvių
dainos

PIKNIKO PRADŽIA 1:00 VAL. PROGRAMA PRASIDEDA 500 VAL.
lEJlktAŠ, IŠKAITANT IR TAKSAS, 75 c. KARIAMS IR JŪREIVIAMS, TAIP PAT VAIKAMS BEMOKAMAI I

* 'J




