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Ar sustiprins atsparumą raudoniesiem Azijoje?

Italai išsirinko naują prezidentą

utralumo idėjai.

KOLONIJA VIRSTA NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE

Spaudos koncertas su pasisekimu

New Yorko ben

Institutui.

mieji plojo. Krikščionių demo
kratų vadai Scelba ir Fanfani 
mėgino atkalbinti Gronchi, kad 
jis atsisakytų eiti į preziden

tus, bet tas nuo šio noro ne
atsisakė.

IZRAELIO VALSTYBE atšventė savo septintas, metines sukaktis. 
Bet taikos su arabais vis dar nepasiekė.

JOHN B. HOLLISTER, buvęs 
kongresmanas, dabar preziden
to paskirtas vedėju įstaigos, 
kuri tvarkys pagalbą užsieniui.

Administracija: Glenmore 5-7068

Po šio susitarimo nebėra kliū
čių Vokietijai įeiti į Vakarų 
Europos sąjungą. Tai bus iš
kilmingai padaryta šį ketvirta-

tas Eisenhoweris pasiuntė į 
Vietnamą savo įgaliotinį gen. 
J. L. Collins, o valstybės de
partamentas pareiškė Prancū
zijai ir Bao Dai, kad jei vie
toj Diem bus kitas paskirtas, 
tai Amerika neduosianti savo 
pagalbos Vietnamo reikalam. 
Po antros revoliucijos Prancū
zija laukia Amerikos žodžio, o 
jį tarti Amerika nesiskubina.

Tačiau ir Bao Dai jau trau
kiasi atgal, pareikšdamas švel
niau, kad jam rūpėjo tik krau
jo praliejimas sustabdyti.

gūžės 5 pas jį į Prancūziją, į 
Rivieros kurortą, o visą kariuo
menę perduotų kitam genero
lui, Diem priešininkui.

BET Cll PRASIDEDA 
ANTRA REVOLIUCIJA — 

PRIEŠ VALSTYBES GALVĄ.
Diem vyriausybė atsake, 

kad Diem pas Bao Dai nevyks 
ir kariuomenės naujai skiria
mam generolui neperduos.

Diem vyriausybei palankios 
partijos, viso 18, susirinko į 
“revoliucinį demokratinį kon
gresą”, kuris tuojau nutarė: 
atstatyti ligšiolinį valstybės 
galvą Bao Dai; paleisti Diem 
vyriausybę; pavesti Diem su
daryti naujįą vyriausybę; ją 
įpareigojo nugalėti Binh Ku

ls prancūzų rankų slysta — 
bet ar į laisvą gyvenimą, ar 

į raudoną vergiją?

dienį — Prancūzija ir Anglija 
įteiks Vokietijai savo raštus, 
kad jos patvirtino Paryžiaus 
sutartis, kuriom Vokietija ap
ginkluojama ir priimama į Na- 
to. Vokietija bus penkioliktas 
Nato narys. Iškilmėm Adenau- 
eris vyksta į Paryžių.

LOJALUMO PARADAS praėjo, 
iškilmingai. čia yra “lojoiumo 
karalienė'’ M. E. Fitzgerald, su
žalota polio ir norėjusi bent pa
rade pasižiūrėti. Prie jos gen. 
M. W. Clark.

Jis yra doras ir teisingas 
žmogus, dėl to jis nepriimti
nas spekuliantam ir išnaudoto
jam. Su jais labiausiai ir suė
jo į konfliktą. Galingiausia iš 
jų yra banditų organizacija — 
buvę upių piratai, kurios žinio
je buvo ir Saigono. sostinės, 
paleistuvavimo namai. Vienas 
iš jos vadų Binh Xuyen buvo 
paskirtas... policijos viršinin
ku. Prancūzija jais rėmėsi ko
voje prieš komunistus ir jiem 
davė ginklų, pinigų. Diem nuo 
šių metų pradžios norėjo tas 
privačias kariuomenes įjungti 
į valstybės kariuomenę ir dėl 
to pasirūpino, kad tos pašalpos 
nebūtų duodamos. Bet tada 
Binh Xuyen būtų netekęs ga
lios, ir dėl to jis sukilo, remia
mas visų kitų nepasitenkinu-

Kad suprastum, kas darosi 
Vietname, kas prieš ką ir ko
dėl rengia revoliucijas — štai 
truputis iš netolimos praeities, 
kurioj matyti susidūrimas tarp 
svetimų kolonistų, savų išnau
dotojų ir krašto patriotų kovos 
dėl laisvės.

VOKIETIJA NESUSI
GUNDYS

Vokietijos parlamento CDU 
frakcijos pirmininkas Dr. von 
Brentano pareiškė amerikiečių 
ir britų spaudai, kad Vokieti
ja nesitrauks nuo Vakarų ir 
nesiduos Sovietų siūlomai ne-

yen sukilėlius; laimėti visišką 
nepriklausomybę, iškraustant 
prancūzus iš Vietnamo; su
šaukti demokratinį parlamen-

SOCIAL SECURITY 
PRAPLĖSTA

Sočiai Security įvedamas 
tiem namų patarnautojam, ku
rie uždirba per savaitę bent 4 
dol. — sodininkam, tarnaitėm, 
skalbėjom, auklėm, šoferiam, 
virėjam ir pan. Tas, kuris nau
dojasi šia samdoma jėga, turi 
išskaityti iš atlyginimo 2%, o 
kitus 2% turi pridėti iš savo 
kišeniaus Sočiai Security rei
kalui.

Tarp nepasitenkinusių buvo 
ir prancūzai, nes Diem buvo 
Amerikoje gyvenęs, ir prancū
zai jį pavadindavo Amerikos 
iškamša. Bet svarbiausia j* 
buvo priešingas prancūzam ir 
reikalavo Vietnamui visiškos 
nepriklausomybės.

Dabar prasideda ketvirtai 
laikotarpis — kada prancūzai 
visai metami iš Indokinijos. J

Dabartine padėtim labiausiai 
patenkinti komunistai, nes juo 
daugiau chaoso bus pietų Viet- 
name, juo daugiau balsų bus 
už komunistus balsavimuose, M 
kurie turi įvykti 1956 dėl Viet- } 
namo susijungimo. Taip sutar
ta Ženevoje. O iš Vietnamo jau i 
atsiveria komunizmui keliat / 
toliau/

ne- 
nu-

• New Yorke buvo paruoš
ta 40 taksišoferių merginų. 
Bet-reikėjo jas visas atleisti. 
Mat, užprotestavo moterų or-

patijos augo Cho Chi Minh 
naudai ir mažėjo Bao Dai, ku
ris gyveno dažnai Prancūzijo
je, Rivieros kurorte, savo vilo
je ir daugiau rūpinosi arklių 
lenktynėm, nei savo tautiečių 
gerove. Tuo metu Indokinijoje 
klestėjo sunkiai įsivaizduoja
ma korupcija, spekuliacija. 
Viena tokių spekuliacijų iški
lo su Indokinijos pinigais pias
trais. Joje buvo įsivėlę ir aukš
ti Prancūzijos pareigūnai, dėl 
to aferos valdininkai ir nebu
vo viešai iškelti, nors parla
mentas ir buvo paskyręs komi
siją jai išaiškinti. Tai buvo 
laikas, kada vieni liejo krau
ją, kiti krovė kapitalus, o gy
ventojai žiauriai kentėjo ir 
nuo spekuliantų ir nuo karo.

Trečias tarpas prasidėjo, kai 
karą su komunistais. Vietname 
prancūzai pralaimėjo, Dien- 
bienphu krito, ir 1954 Žene
vos konferencijoje Vietnamas 
buvo perskeltas į komunistinį, 
valdomą Cho Chi Minh, ir na
cionalinį*. kuriam min. pirmi
ninką įsiūlė Amerika — Ngo 
Dith Diem.

Diem esąs šviesus ir taurus 
patriotas, antikomunistas. Bet 
jis turi tokių ypatybių, dėl 
kurių jis susilaukė priešų. 
Pirmiausia, jis yra katalikas, 
o krašte daugiausia budistų; 
jis dėl to nepatinka kai kurių 
sektų vadam.

■ Kinijos komunistai para
davo ir vėl kartojo reikalavi
mus “išlaisvinti" Formozą.

gamžacijos, kad tos taksi mer
ginos bus pavojus grįžtančių ir 
įkaušusių šeimos galvų mora-

Aidų žurnalo premija 500 doL balandžio 30* paskirta prof. 
dr. Zenonui Ivinskiui už jo veikalą “Merkelis Giedraitis ir jo 
laikų Lietuva”.

Veikalas vaizduoja ypačiai to amžiaus Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą.. Labai daug naujų šaltinių, daugiausia iš Vatikano 
archyvų. Išspausdintas būtų apie 800 puslapių.

Vertinimo komisijos pirmininkas buvo istorikas Dr. An
tanas Kučas, nariai Tėv. L. Andriekus, A: Bendorius, V. Ci- 
žiūnas, A. Vaičiulaitis.

Premijos mecenatas yra prel. Pr. Juras, kuris davė lėšas.
Aidai premijas skiria kasmet — vienais metais už dailio

sios literatūros veikalą, kitais už mokslini.
Šiemet Dr. Z. Ivinskis yra Bonnoje ir pirmininkauja Baltų

tampa su prezidento.
Formozoje nesukėlė jokio 

susidomėjimo pareiškimas, kad 
Amerikos marinai išsikels į 
Formozą ir tuo būdu sustiprins 
Formozos saugumą.

Amerikos opinijoje bręsta 
mintis, kad bus padarytos dvi 
Kinijos.

Generolai apie 
būsimą karą

■ Gen. Grueatheris, Nato 
kariuomenės vyr. vadas, sena
to komisijai pareiškė, kad So
vietai esą galingi, bet’ “jei ka
rą pradėtų dabar, tai pralai
mėtų, nes mes esam pranašes
ni ore ir atominiais ginklais”. 
Sovietų kariuomenę įvertino 
taip: sausumos kariuomenė 
“labai gera”, aviacija “gana 
gera”, laivynas “palyginti silp
nas”. Sovietai daugiausia pasi
tikį povandeniniais laivais. Na
to jėgų pakanka atremti vasa
linių valstybių užpuolimui. Jų 
80 divizijų nesą tokios geros 
kaip sovietų 175 divizijos.

PIRMASIS LAIMES
F eldmarshalas Montgomery, 

Nato vyri vado pavaduotojas, 
balandžio 29 spaudai pareiškė, 
kad ateinančiame kare šalis, 
kuri artimiausiom valandom 
vykdys savo planą, turės dide
lių pirmenybių, ir tos pirme
nybes gali būti lemiamos toli
mesniame kare. Laimės tas, 
kieno rankose bus iniciatyva.

TRYS KŪDIKIAI, BET AKLI
Texas vienai motinai gimė 

trys kūdikiai iš karto. Bet pra
ėjo devyni mėnesiai, ir visi trys 
liko akli. Miestelio mokyklos 
vaikai sugalvojo, kad kūdikiam 
turi būti padaryta operacija, ir 
paskelbė aukų vajų. Jie surin
ko tik 30 doL Bet jų idė ja su
sidomėjo vietinio banko direk
torius. Ir jis suorganizavo 30.- 
000 dol. Pinigų yra, tik visas 
reikalas, ar pasiseks toji ope
racija. Gydytojai linkę abejo
ti, bet motina sakosi meldžiasi, 
kad pasisektų, ir nenustoja vil
ties.

■ Gegužės 1 Vatikane susi
rinkusiem iš visos Italijos dar
bininkų atstovus Pijus XII į- 
spėjo nuo komunistų apgaulės, 
pabrėžė socialinės taikos reika
lą naujų laikų visuomenėje. Ge
gužės 1 pavadino darbininkų 
diena ir pavedė globėjui šv. 
’.’jozapui. Popiežiaus kalbos 
klausėsi 300.000.

■ Maskvoje, nors smarkiai 
lijo, kalbėjo partijos sekr. 
Chruščiova.3 ir marš. Žukovas. 
Pastarasis pasisakė prieš “im
perialistų” grasinimus, reikala
vo įvykdyti stambiosios pramo
nes planą, kartojo Lenino siū
lytą koegzistencijai su kapita
listiniais kraštais taktiką.

■ Prancūzijoje LUle mieste 
ir kitur Alžiro nacionalistai 
susirėmė su policija. Kelios de
šimtys sužeistų policininkų, o 
demonstrantų daugiau.

• Rudolf Hess, Hitlerio 
vaduotojas, kuriam dabar 
pasisekė Berlyno kalėjime 
sinuodyti, paskelbė badp strei

Indokinijoje įsigalėjo Pran
cūzija 19 amžiuje. Ji pakėlė 
krašto techniką, sustiprino 
ūkinį '■gyvenimą, išnaudodama 
jo kaučuką. ryžius ir kt. tur
tus. Prieš antrąjį karą kilo vie
tos gyventojų patriotinis sąjū
dis, kuris reikalavo kraštui 
laisvės. Vilčių ją gauti atnešė 
tik karas. Prancūzija buvo iš
stumta. Bet atėjo japonų oku
pacija. Kai karas baigėsi ir 
prancūzai vėl grįžo, Vietna
mas tvirtai ėmė kovoti dėl ne
priklausomybės. Šitoje kovoje 
pažymėtini keturi laikotarpiai.

Pirmas, po karo buvo pa
skelbta Vietnamo respublika 
ir prancūzai sutiko su .tuo. 
Respublikai vadovavo Ho Chi 
Minh, komunistas, klausąs 
Maskvos. Tarp jo ir Prancūzi
jos vyriausybės prasidėjo de
rybos dėl pilnos nepriklauso
mybės. Kvietėsi prancūzai jį 
į Paryžių ir kabino ordenus, 
tačiau derybos 1946 nutrūko, 
ir prasidėjo tarp prancūzų ir 
Cho Chi Minh karas.

Antras tarpas prasidėjo 1949, 
kada Prancūzija nutarė suda
ryti antikomunistinę vyriausy
bę ir Vietnamo galva paskelbė 
Bao Dai. Bet gyventojų sim-

Italijos prezidentas renka
mas 7 metam. Kai gegužės 11 
Gronchi prisieks, tada atsista
tydins dabartinė Scelbos vy
riausybė. Amerikiečių rpąMįįįą 
spėja, kad naujasis preziden- 
tas nesąs palankus Amerikos 
politikai. 
20,000 algos.

druomene rinko
. Bendruomenės rinkimų davi

niai dar nepaaiškėjo. Brookly- 
ne Angelų Karalienės parapi
joje balsavo 54, Apreiškimo pa
rapijoje 187. Vienas komisijos 
narys paklaustas, kaip jis čia 
vertino dalyvavusių skaičių, 
pasakė, kad jis nedidelis, bet 
atkreipė dėmesį, kad Šią dieną 
į bendruomenę • buvo įrašyta 
122 nauji nariai Pažymėjo 
taip pat, kad atėjo balsuoti 
šios parapijos gyventoja Elena 
Strazdienė, 80 metų, jau sun
kiai paeinanti ir sunkiai gir
dinti, bet pasiryžusi aktyvios 
lietuvės pareigą atlikti

Tautininkų Įdubę balsavo 75, 
Ridgewoode 48.

Spėjama, kad visam New 
Yorke bus apie 500—600 balsa
vusių.

Angelų Karalienės parapijo
je jau balsai suskaityti. Dau
giausia balsų gavę J. Stukas, 
prel. J. Balkūnas, kun. St Yla 
ir tt

Iš suskaitytų 40 lapelių Ap
reiškimo parap. pirmoj vietoj 
buvo Kiaunė.

DEL ŠIŲ REVOLIUCIJŲ 
SUSIPAINIOJO PRAN

CŪZUOS IR AMERIKOS 
INTERESAI.

Prancūzija pasisakė prieš 
Diem, už Bao Dai. Min. pirm. 
Faurė paskelbė, kad Diem ne
priaugęs valdyti ir turi būti 
pakeistas kitu. O revoliucija 
prieš Bao Dai esanti tik “ko
medija”.

Amerika rėmė Diem. Bet 
jau buvo linkusi jį paaukoti 
Prancūzijos spaudžiama. Kilus 
Xuyen revoliucijai preziden-

Pietų Vietname, Indokinijo
je, pereitą savaitę įvyko dvi 
revoliucijos. Balandžio 28-9 
REVOLIUCIJA BUVO PRIEŠ

MIN. PIRMININKĄ 
Prieš jį sukilo Binh Xuyen, ku
ris turi savo privatinę kariuo
menę ir kurio rankose yra Sai
gono, sostinės, policija. Dviejų 
dienų kautynėse apie 500 žuvo 
ir tiek pat sužeista. Ištisos gat
vės išdegintos; tūkstančiai be 
pastogės. Sukilėliai buvo at
stumti ir pasitraukė į prie
miesčius, esą pritrūkę šaud
menų.

Penktadienį sukilėliam į pa
galbą netiesiogiai atėjo pats 
Vietnamo valstybės galva Bao 
Dai, pareikalaudamas, kad 
min. pirm. Diem atvyktų ge-

Spaudos koncertas Bostone, 
surengtas Aidų premijos proga, I 
gegužės 1 praėjo 3U dideliu me- I 
niniu pasisekimu. Atidarė Tė- ■ 
vas L. Andriekus, paskui A. H 
Vaičiulaitis paskelbė, kad Ai- 
dų premija už mokslo veikalą 
skirta Z. Ivinskiui ir apibūdino 
premijuotąjį veikalą. Žodį tarė ■ 
ir prel. Pr. Juras, premijos me- ■ 
cenatas. Dainavo <Juzė Augai- Į 
tytė ir Vaclovas Verikaitis, kų- « 
rie rinktinės Bostono publikos j 
buvo priimti su dideliu susiža- H 
vėjimu. ■

Po koncerto buvo kitose pa- I 
talpose rašytojų vakaras. Savo 
kūrinius skaitė Jonas Aistis, 
Nelė Mazalaitė, A. Vaičiulaitis, mejęt premiją.
P. Jūrinis. <

Italijos nauju prezidentu ba
landžio 29 išrinktas Giovanni 
Gronchi, ligšiolinis parlamento 
pirmininkas.

Gronchi yra krikšč. demokr. 
partijos narys, priklauso vadi
namam . kairiajam sparnui. 
1953 jis siūlė bendradarbiauti ~ 
su prokomunistiniais socialis
tais, Nenni vadovaujamais. Jį 
dabar parėmė komunistai su 
socialistais ir išrinktam pir-

Už ir prieš derybas su raudonaisiais
Derybų tarp Amerikos ir Ki

nijos reikalu tarpininkauja In
dijos min. pirm. Nehru ir Pa
kistano min. pirm. Ali, kurį 
Kinija pasikvietė.

Šen. Knowlandas kritikavo 
prezidento nusistatymą derėtis 
su komunistais be nacionali
nės Kinijos atstovo. Jis vadina 
tai nuolaidom komunistam.

Kitų senatorių. dvylika pa
reiškė pritarimą prezidento po
litikai. Jam suteikti įgalioji
mai ir kaip, jis padarys, taip 
bus gerai.

KnoVrlandaš pareiškė, kad
žemutinėje Saksonijoje vy- 3*s n®niano pasitraukti iš res- 

riansybę sudarė Adenauerio publikonų lyderių senate tik 
koalicijos keturios partijos, dėl *°, nuornone nesu- 
nors rinkimuose laimėjo sočiai- ’

trečdalių daugumą.
Saaro komisaru būsiąs bri- ■ Europoje naujas žingsnis

Vokietijos laimėjimų kelyje tai 
kanc. Adenauerio ir Prancūzi-

Prezidentas * Eisenhoweris užsienių reikalų min. Pinay 
antradienį kviečiasi abiejų pat- susitarimas dėl Saaro krašto, 
tijų atstovus ir įvairių Kon
greso komisijų pirmininkus, 
kad jie paremtų prezidento 
projektą skirti tris su puse mi
lijardų kovai su komunizmu 
Azijoje. Tame pasitarime bus 
apsvarstyta ir Formozos bei 
naujai iškilusi Vietnamo pade-



okupantą 1941.

trimėnesiniame

su privačia
reikalą gi-

' v*-***N ** *•</.<<»<

Kitaip nutiko 
iniciatyva privatų 
naųt R. Skipičiui. Naujienose 
aiškindamasis, kodėl jis 1940Su tais pačiais klausiniais, 

lugumas tie patys žmonės,

VAIZDAI Iš žemės drebėjimo Graikijoje.

K4 VIENI PASTATO, KITI ATEINA GRIAUTI
SPAUDA

čia minimos

Are your U. S. Savlngs Bonds maturing this month ?

You con more than double your
original interest1

■uui busit: $20,000.

stiprėjo tremty, nes abeji pasi
juto panašiose sąlygose — daž-

' gyveno, ’ tuose pačiuose uhi- 
• versitetuose. mokėsi, tose pa

čiose draugijose dalyvavo; su- 
sidarinėjo tas pačias politines 
ir socialines pažiūras. Ir šitoje 
kartoje skirtumo tarp mažlie- 
tuvių ir didlietuvių beveik tiek 
pat, kaip ir tarp čia augusio 
jaunimo, kurių tėvai dar buvo 
skirtingi — žemaičiai, aukštai
čiai, suvalkiečiai.

Nelaimė tykojo to žmogaus 
prie Kauno. Kai vokiečiai 
1914 ėmė Kauną, tai pirmose 
vokiečių kariuomenės linijose 
kovojo ir Viktoras Gailius. 
Vokiečiai jau skaičiavo, kad 
Kaunas ir Lietuva bus pa
imta, reikės okupacinės val
džios aparato, kuris susikal
bėtų su krašto gyventojais. 
Kuopos vadas gavo iš aukš
čiau Įsakymą, kad iš jo žinios 
išimami du tokie lietuviškai 
kalbą kariai — D. Zaunius ir 
V. Gailius ir perkeliami į civi
linę administraciją. Bet vadas 
negalėjo Įsakymo įvykdyti ir 
Gailiaus atšaukti, nes jis bu
vo kautynių linijose. Kai jos 
baigėsi, Gailitį parnešė su

žeistą rankinės granatos ir

Aštuntame ^* ^lės atr&ips- ■ 
nyje buvo iškelta eOS M. Lietu
vos žmonių būrų, kurie dau
giau pasireiškė-ryšium su M. 
Lietuvos sukilimu. Sustota prie 
Viktoro Gailiaus.

BRIG. GEN. K. E. FIELDS 
(Elkhart, Ind.) paskirtas Ato
minės Energijos Komisijos me
nedžeriu.

Keep your future in mind when yrmr 
Bonds mature. Hold on to them. And in- 
vest in more at your bank or througb ll»e 
convenient PayroU Savings Plan where 
you vrork.

Prancūzijoje bepročių ligoni
nėse 1946 buvo 64.000 ligonių, 

stemą Lietuvoje (V. Vaitiekų- Dabar jų yra 105.000. Iki 1957 
metų reikia padidinti lovų skai
čių dar 40.000. Tvirtinama, kad 
Prancūzijoje daugiausia klien
tų bepročių namam duoda al
koholis. Prancūzas yra laimė
jęs pasauly gėrimo rekordą. Jis 
daugiausia suvartoja alkoholio. 
Buvęs min. pirm. Mendes-Fran- 
ce buvo suvaržęs alkoholio var
tojimą. Dabar parlamentas vėl 
rankų pakėlimu panaikino jo 
įvestus suvaržymus ir grąžino 
laisvę alkoholio prekybai, tuo 
pad.dindamas kandidatų .skai
čių į bepročių namus. Karika-

of $500 to $10,000. Rcdceaable at par after 
6raonths and on one tnonth’s norite. Mature 
in 9 years, 8 nonths and pay an average of

nas), Estijoje priverčiamuosius 
darbus (J. Klesmenti, Spaudos 

■-laisvę carinėj ir sovietinėj Ru-

jį žurnale The Baltic Revievv Nr. 
4; Game rašoma apie priverčia
muosius darbus S. S-goje (A. 
-Trimakas), priverčiamųjų dar- 

' bų teisę (A. Rusis), Darbo si-

* Karaliaučiaus sričiai atsto
viu ja Sovietų aukščiausioje 
'taryboje 6 rusiškom pavardėm 
asmens.

Išleista graži knyga, vardu 
_ “Assembiy of Captive Europ- 

įp' ' can Nations”
lĮL į . < • Tai Pavergtų Jungtinių Tau- 
|||r ?- tų pirmosios sesijos darbai — 
E ^.raportai, rezoliucijos, atsišau- 
£. -lamai, pareiškimai debatuose 
K .s(iėl Šovietų agresijos prieš ry- 

i -ir vidurio Europą', agresijos 
fe -užtarimo, prievartos darbų,, re- 
Kr K. ligi jos persekiojimo, moterų 

...padėties, darbininkų profesinės 
sąjungų, rytų — vakarų preky- 

ggį - bos santykių ir kt.
Ra? . Tai dokumentinė medžiaga, 

u;rūpestingai apsvarstyta ir ro- 
- danti pavergtųjų nusistatymą 
-tais klausimais. Ji tinka specia- 
listui, kuris turi laiko pastudi- 
jiioti. Kad ir praktikui leng- 

g? viau būtų ja pasinaudoti • —
■į būtų reikalingos dalykinės ir
f vardinės rodyklės.J“.........

♦ Amerikos radijo siųstuvo 
Kias Berlin vieną bendradarbį 
komunistai mėgino nunuodyti, 
paskui pagrobti. Eilę kitų ben
dradarbių mėgino įsivilioti į 
rytinį Berlyną.

Klaipėdos kraštui įsijungus Į 
Lietuvą, ėjo didelis, nors lėtas 
procesas —

politinio Ir kultūrinio galvo-
ROHERT FF.L(X. direktorių* •‘National Institute o» Mentul - .»_»-_t_,
Health". Senato komisijai Wa»h)ngtdne jredinSja, kad neuveiko ifiazo-
proto Įmonėm gydyti ir prižiūriti reikia iii aidas padidinti 40 proc. skm ir DkH^onios I JrtuVOR ŽNto-

’ 'būdais galima padidinti žmonių 
gailestingumą; kur ir kada yra 

■ Haudlcs šokiai, kuriuose galima 
'“'tcletą pinigėlių laimėti.

Mažiausia ialkra.ščių turįs Ti. 
;?<beto kraštas. Trim milijonam jcy- 
k Vcntojų yra tik vienas laikraštis, 

kurio spausdina 50 egzempliorių. 
Jo skaitytojai veik išimtinai Ti
beto vienuoliai.

'■ Nedidelis tiražas yra ir Londone 
*?The Londoh Gazette”. skirto tik 
karaliaus rūmam,'Jame skelbiama 
apie priėmimus, titulų ir ordenų 
suteikimus, viešus karaliaus šei-

Nuo mirties išsipirko

nių jau vienoje bendroje vals* 
tyoėje.
LMugiausia tas procesas reiš

kėsi per mokyklas.
Anksčiau M. Lietuvoj nebu

vo populiaru leisti vaikus į 
aukštąjį mokslą. Inteligentų 
dėl to buvo nedaug. Jei kuris 
išsiverždavo į gimnaziją, uni
versitetą, tai paskui nueidavo į 
įstaigas — vokiškas kaizerines, 
demokratines, ar lietuviškas, ir 
vėl nacines — ir jų atmosfero
je gyveno, negrįždama.s prie 
kaimo. M. Lietuvoj kaimas ne
sulaukė tokio artimo ryšio su 
intelektualais, kaip tai buvo D. 
Lietuvoje.

Kai M. Lietuvos Tarybos lei
diny “Krivūlėj” skaitai sąra
šą mažlietuvių, nukentėjusių 
nuo sovietinio ar nacinio kace- 
to — sušaudytus, pakartus, 
kalintus — tai krinta į akis, 

dar pervertą kulkos per krū- kad jų daugumas tai ūkininkai, 
tinę...

Vis dėlto nuo mirties išsi
pirko... Kai karas baigėsi, 
nusilpusios sveikatos Gailius 
studijavo teises Berlyne, pe
rėjo į susikūrusios Lietuvos 
diplomatinę tarnybą. Tuo 
metu, kai įvyko Klaipėdos 
krašto sukilimas, jis buvo 
Lietuvos atstovas Estijoje.

Darydamas nuolaidas ąlian- 
tam po sukilimo, Simonaitis 
sutiko iš direktorijos pirmi- 

‘ninkų pasitraukti, kad gali
ma būtų kitą išrinkti, kuris 
formaliai būtų sutartas ir su 
aliantais. Buvo du kandida
tai — D. Zaunius ir V. Gai
lius. Zaunius buvo atmestas, 
nes jis iš kairiojo Nemuno 
kranto; Gailius buvo iš Klai- 

- pėdos krašto. Taip jis buvo 
paskirtas direktorijos pirmi
ninku. Pas' 
bernaterius. 
ir kitas jo gyvenimo lapas, 
kai jis įsijungė į Lietuvos lais- . 
vinimo organizaciją, būdamas 
Vliko nariu... Tai šviesus san
tūrus, tylus, bet krištolinės 
sielos tas M. Lietuvos žmogus.

....'..D®111*)08 vyriausybė, - kurios ži- 
? ,Jik>je yra Grenlandija, paruošė 

eskimam laikrašti. Laikraštis ei- 
na du kartu per mėnesĮ. Bet mė- 

£ ‘ neštus trunka, iki jis vargingais
? ’ takais pasiekia eskimų gyvena-
įį? '°n?as vietas. Jose mokantieji skai- 
-? 'C!fytt pasikeisdami -perskaito laik- 

"’raštj visiems susirinkusiem.
į “Nepaprastas laikraštis yra Pran- 
tc. "’Hiz.iJoje —- ‘'Jotimal des Cioch- 

v4i’ds’’, benamių, elgetų, valkatų 
" laikraštis, čia paskelbiama, kur 
"'papigintom kainom galima gauti 

g -‘Hhedinių kojų ar kriukių; kokiais

sijoje (A. Musteikis) ir kt.
Tai tinka tam, kuris nori ne 

studijuoti, bet trumpai ir grei
tai informuotis.

Į kitokį skaitytoją taiko Lie
tuvių Studentų S-gos išleistas 
Lituanus Nr. 2 — akademiniam pripažinimas 
jaunimui jis informuoja apie 
Lietuvą nuo 1795 iki 1940, apie 
Lietuvos sovietinę ir nacinę 
okupaciją. Gražiai sutvarkytas 
leidinys yra privačios ir jaunos 
iniciatyvos duoklė informacijai 
apie Lietuvą. Nors autoriai 
daugumas jauni ir neprasilen
kia su bendra politinė linija, 
kuri buvo aiški iš 
pirmosios knygos.

NEPAPRASTI LAIKRAŠČIAI
mos narių pareiškimus. Gatvėse 
laikraštis nepardavinėjamas

Rusijos carui buvo leidžiamas 
laikraštis, tik jam vienam skirtas. 
Taigi vienas egzempliorius. Pasku
tiniam carui tai buvo daroma kas
dien per 20 metu. Tam dirbo vi
sas štabas specialistų.

Paryžiuje taip pat esąs laikraš
tis skU/.as naujai i V k i.usiom 
moterim, o Connecticut valstybė
je su pasi: ek:n>u leidžiamas laik
raštis uošvėm. 

lankėsi pas J. Paleckį, pasako
jo, kad ir kiti taip darė; kad 
lietuviai nesmerkė koliaboran- 
tų ir pas Paleckį ėjo “delegaci
jų delegacijos”.

Tuo tvirtinimu jis davė pro
gą komunistinei Laisvei bal. 28 
pasidžiaugti: “Tai netiesioginis 

to, jog melavo 
tie, kurie pasakojo mums, kad 
Lietuvos tarybinė vyriausybė 
neturėjusi žmonėse įtakos ir 
pasitikėjimo”.

Daug žalingiau, kad R. Ski
pitis iškreipė faktinę padėtį, 
nes lietuvių visuomenę sutap- 
dino su savim-ir su Kauno pa
reigūnais. Lietuvos visuomenės 
pagrindas ūkininkai, akademi
nis ir darbininkų jaunimas, iš 
karto žiūrėjo su nepasitikėji
mu, pasipriešinimu, ir jie buvo 
tie,, kurie pareiškė tikrąją vi
suomenės valią, sukildami prieš 

turistai piešia, kad alkoholiui 
turint tokią parlamento globą, 
teks bepročiam užleisti ir par
lamento rūmus.

Nesidžiaugia ir Amerika. Jo
je kas dvyliktas gyventojas 
laikomas kandidatu į “institu- 
tion”, t. y. bepročių namus. Jų 
reikalui biudžetas nori didinti 
didesniu procentu nei mokyk
lom.

Amerikos penkmetis 
vandens gamybai

Amerikoje nustatytas penk- nesižinojo, ar jiem eiti su vo- 
metis surasti geriausius būdus 
l>ašalinti druskai iš jūrų van
dens. Ligšioliniai būdai dar per 
brangūs. Pašalinti druskai iš 
1000 galonų (3780 litrų) van
dens atsieina apie pusantro 
dol. Tikimasi, kad penkmečio tinės Tarybos atsišaukimą da- 
gale bus surastas būdas, kuris nų spaudai... Prieš pat suki- 
kaštuos tik 30 c. Kongresas limą jis buvo parašęs straips- 
tam reikalui yra paskyręs 2 
mil. dol.

Ar airiai nutarė išmirti?
Žaliojoj AirĮjoj prieš 110 mė

tų buvo 8 mil. gyventojų. Šian
dien joje tik keturi su puse. 
Anglijoje paskelbta knyga 
“The Vanishing Irish“ tvirtina, 
kad airiai išmiršta. Vaikų la
bai negausu. Airijos vyriausy- jungti Lietuvą prie Lenkijos, 
bė labai tuo susirūpinusi.

amatininkai, smulkūs valdinin
kai; vyriausias inteligentas — 
mokytojas. Tuo tarpu iš Didžio
sios Lietuvos buvo išgabenti į 
kacetus kaip tik labiausiai in
telektualai.

Gauni įspūdį, kad
M. Lietuvoj pasipriešinimą 

germanizacijai ant savo pečių 
nešė, daugiausia tas pats smul
kusis žmogus, artimas “būrui”. 
Iš intelektualų, kurie buvo visą 
laiką visuomenės prieky, akis 
nukrypsta tik į Vidūną.

Prie Lietuvos prisijungus, 
Klaipėdos krašto padėtis kito— 
žmonės leido vaikus į Vytaute 
gimnaziją; toliau — stipendi
jos kilusiem iš Klaipėdos kraš
to aukštosiose Lietuvos moky
klose, tarnavimas tose pačiose 
Lietuvos įstaigose veikė klai
pėdiečių jaunimą ta kryptimi, 

buvo gu- kad nyko skirtumas tarp vie- 
i atsidarė nes Lietuvos dalies ir kitos.

Šitas procesas dar labiau

Iš eilės M. Lietuvos žmonių 
teko iškelta bent kelis veidus, 
kurie pasireiškė šiuo nerimo, 
sukilimo metu, kada reikia ri
zikos ir drąsos. Buvo šiaip la
bai gerų žmonių, tinkamų 
ramiam laikui. Bet iš jų ne 
vienas išsigando sukilimo dėl 
savęs ir dėl savo turto.

Buvo ir tokių, kurie patys 

kiečiais ar su lietuviais, ar 
ten, , kur : jiem asmeniškai 
naudingiau. Vienas iš tokių 
buvo Aukštuolaitis — tas pats, 
kuris su J. Vanagaičiu buvo 
gabenę Prūsų Lietuvos Tau- 

nį į Liet. -Zeitungą, lietuviš
kai rašančią, bet provokiškas 
mintis skleidžiančią, pasisa
kydamas aiškiai už freistatą. 
Vokiečiai triumfavo, kad lie
tuvis taip pasisakė. J. Bud
rio pastangom tada buvo su
rastas sencacingas dalykas— 
— peoviakų, kurie rengė su
kilimą Kaune, norėdami pri- 

atsišaukifnas, kuriame buvo 
ir parašas... Aukštuolaičio. To 
atsišaukimo fotokopija buvo 
paskelbta lietuvių spaudoje, 
ir tokiu būdu parodyta, kas 
tas Aukštuolaitis ir keno 
naudai jis dirba. Vokiečių tar_ 
pe nebuvo populiarūs lenkai, 
ir Aukštuolaitis turėjo sku
biai nešdintis iš Klaipėdos į 
Danzigą...

Vienodėjimo procesas ir da
bar eina. Iš Kitos pusės jausti 
ir “skilimo’* procesas — “ski
limo** tarp mažlietuvių kartu. 
Kai 1946 Fuldoje buvo suda
ryta Mažosios Lietuvos Tary
ba, joje vadovaujamą rolę tu
rėjo žmonės tos kartos, kuri 
reiškėsi dar sukilime ir kuri 
davė savo kankinių duoklę ka- 
cetam. Jos priekyje iškilo vėl 
Erdmonas Simonaitis. Emigra
cijos eigoje daugumas naujo
sios kartos iškeliavo į Ameriką 
ar Kanadą. Natūralus dviejų 
kartų bendravimas, kuriame 
galėjo kartų skirtumai nusišli
fuoti ir išsilyginti, nutrūko. To 
rezultatas netruko pasireikšti. 
Kanadoje ir JAV ėmė organi
zuotis nebe į MLT, bet į atski
rą organizaciją — M. Lietu
vos Rezistencinį Sąjūdį. Jos 
priekyje iškilo jau naujosios 
kartos žmonės, intelektualai — 
(M. Brakas, pirmininkas, M. 
Anysas, vicepirmininkas). Su
siorganizavo tada, kai mažlie- 
tuvių atstovas jau buvo Vlike. 
Toną davus tautininkų spaudai 
(Dirva 1955 sausio 13) M. L. 
Rezistencinis Sąjūdis “sukilo“ 
prieš MLT pirmininką E. Si
monaitį “dėl’ valdžios” — rei
kalaudamas. kad jis vykdytų 
sąjūdžio liniją Vlike. MLT laik
raštyje “Keleivyje“ buvo atsa
kyta, kad vyriausias rezisten
cinis organas yra MLT ir jos 
pirmininkas yra Simonaitis, 
kol jis gyvas. Išėjo tada į

N0W your U. S. Savings Bondn eara 
more money ihan ever before. They 

can pay you bark a$ much as 11.80 for 
each $1.00 you originallyjnvested. And 
all you have to do is šit bade and let the 
exlra money pilė up.

l’nder the present Bond late. the earn* 
ing pouer of U. 5. Series E Bonds ū 

' e.vtended ten years post the original ma»
turity dale. So a Bond purchased for 
$37.50 in 1945 is worth $50.00 today, 
būt in ten more years it uiti be worth 
$67*34 -a net return of $29*84.

Of cburse, you may. štili redeem your 
Bonds whcnever you wish. Būt if you want 
ihcm to go right on eaming for you, just 
hold on to thern. There’s nothing to nign, 
nb visit to the Bank reųuircd.

į

spaudą Anysas (Dirvoje) aiš
kinti, kad Simonaitis prisilaiko 
vadizmo ir tt Išėjo kiti peikti 
Simonaičio... (V. Peteraitis 
“N. Lietuvoj”).

Šitie sakymai ir pasisakymai 
dar nebaigti. Bet atrodo, kad 
jie yra diriguojami ne tiek M. 
Lietuvos, kiek atskirų D. Lie
tuvoj išaugusių grupių intere
sų.

Pasiliekant šalia tos kovos, 
tenka dėti tašką šiai straips
nių eilei ir tik apgailestauti, 
kad dideli M. Lietuvos veiklos 
plotai dar nenudirbti. Iš tų, ku
rie prisiima rezistencijos užda
vinius, lauktum pagaminant 
bent dokumentinį veikalą, kuris 
pateisintų M. Lietuvos preten
zijas, dėl kurių kovojama; ar
ba veikalą, iš kurio ir lietuviš
kas skaitytojas patirtų M. Lie
tuvos praeitį ir aspiracijas.

P. S. Pora atitaisymų: 
Komisaras Petsinė iš Klaipėdos 
išvyko ne vasario 20, bet sau
sio 20; Sukilimo “Manifestą” 
spausdino J. Šaulinskas su sa
vo pavaduotoju Tramišiu (ne 
Stramišium).
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Atėjo gegužės dienos... Tai

nuo, žiedais pasipuošęs, nauju
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akį ir šiltu jausmu užlieja šir
dį, dainos posmus-į lūpas deda. 
Kuris iš poetų nėra apie tas pa
vasario dienas eilių sudėjęs ir 
kas iš rašytojų yra aplenkęs 
jas savo kūriniuose?» Antai 
mūsų* poetas Jonas Aistis savo 
“Lopšinėje” tokiais švelniais 
žodžiais niūnuoja:

“Žiūrėk, kaip ten vyšnios 
ir obelys miega, 
praregėjo naktis.
Kaip sidabro akim

Šviesus ir niūrus gegužis
Gegužės 13 -— maldos ir atgailos diena už Lietuvos laisvę

Tai buvo pasakyta 1920 ge
gužės 15 pirmajame St. Seimo 
posėdyje. Įr nuo tada prasidė
jo kūrybinis Lietuvos gyveni
mas— visa pynė gegužių, ku
rie subarė nevystantį vainiką 
mūsų tautos istorijoje. Tik 
užėjusi šalna pakando "mūsų 
augines laisvės žiedus.

Jos trypia jį ir šiandieną. Jau 
15 metų lietuvių tauta telaukia 
laisvo, ramaus, šviesaus gegu
žės ...
Išgelbėk nuo priešo balsaus...

Visi skaudžiai išgyvename tą 
sunkią Lietuvos nedalią. Sunki 
ji taip pat kitom tautom. Net 
laisvuosius žmones dažnai ne-

Anas slopus gegužės mėnuo viltis apima nežinant, kaip ta 
buvo 1940 metais. Paskutinėm 
jo dienoih pasigirdo iš Maskvos 
grėsmingi žodžiai: esą lietu
viai tą ir tą padarę, rusam nu
sikaltę, kaž kokius ten jų ka
rius pasigavę... žinojome —
priekabių ieško; visą kraštą, Motina ir kalbėjo pasauliui: 
vos tiktai pavasario želmeniu Dievo rūstinti toliau negalima, 
apsidengusį, nori nutrypti prie- nes ištiks dar didesnė nelaimę . 
šo kojos. Bus greitai jau 40 metų tai

Gražiausias titulas pasaulyje
Žmonės turi vardus ir prie jų turi dar titulus. Titulai nu

sako žmogaus darbą, jo profesiją, išsilavinimą, einamąsias 
pareigas, užimamąją vietą visuomenėje. Titulų yra įvairiau
sių, bet juo aukštesni jie, juo labiau vertinami. Juk maloniai 
kutena tokie titulai, kaip ministerio, gubernatoriaus, generolo, 
senatoriaus, daktaro, advokato, mokslininko, menininko ir ne
suskaitoma daugybe kitų.

Vieni lieka kuklūs po tais savo titulais, kurių išvengti ne
gali, jei kurį darbą dirba ar kurias aukštas pareigas vykdo; kiti 
savo titulais gėrisi ir jais dabinasi, tarytum čia būtų visa žmo
gaus esmė. Žmogus tiek tevertas, kiek, vertas jo asmuo. Jis 
gali1 būti labai aukšto titulo ir gali jį nevertai turėti. Tada 
gerbiame jau nebe tituluotą asmenį, o tiktai jo einamąsias parei
gas.

Vienas tačiau titulas visus pralenkia ir niekada savo ver
tės nepraranda — tai titulas motinos.

Popiežius Pijus XI, kalbėdamas gausių šeimų motinoms,

“Jūs esate motinos; už tą jūsų titulą nėra pasaulyje gra- 
, žesnio, kuriuo žmogus galėtų didžiuotis. Pats gražiausias garbės 

titulas, kuris buvo suteiktas Nekaltajai Mergelei, yra Dievo 
Motinos, ir mūsų Motinos. Jūs esate įgijusios motinos vardą 
dideliame.sau pavojuje; dėl to priklauso jums didelė visų pa
garba ... Kai Viešpats pašaukia moterį aukščiausiajai motinys
tės pareigai, Jis parenka ją savo bendradarbe dideliam ir šven
tam veiksmui: gyvybe apgaubti naują sielą, naują gyvenimą”.

Su nauja gyvybe motina išsiskiria mirties grėsmėje, bet 
išsiskiria tiktai mūsų akims, o savo siela ir munų nematomais 
ryšiais ji lieka su savo kūdikiu suaugusi visą gyvenimą. Kar
tais tai suprantame tiktai tada, kai motinos nebetenkame, ir 
tada dar jaučiame, kad ji yra su mumis ir mumyse. Tuo ne
nutrūkstamu ryšiu Dievas yra surišęs žmones į vieną šeimą. 
Ji laikosi ir gyvena motinos auka. Ir ta kilni auka motinos 
vardą daro gražiausi k kilniausi iš visų titulų žemėje.

Kai reikia aukos vaiko gyvybei pažadinti ir išlaikyti, mo
tina parodo nepaprastą, prigimties jai dovanotą jėgą, įsuptą į 
didžią jos meilę. Bet ir motina yra žmogus, toks pat trapus 
kaip kiti; jai kartais pristinga dvasinės jėgos, kai reikia ir vai
ko dvasią sustiprinti. Šis motinos vaidmuo yra dar didesnis ir 
dar svaresnis, ir čia ji reikalinga paramos iš šalies.

Motinos diena teprimena mums ne vien privąįdmą vaiko 
meilę savo motinai, bet ir visų pareigą eiti motinoms į talką 
sunkiame jų uždavinyje.

Atjos karaliunas per 
kvepiantį sniegą, — 
Jam veja ir takai 
obelų nusnigti”.
Gegužė nusninga žiedais, bet 

kartais juos dar ir šalna pa- 
kanda. Rašytoja Nelė Mazalai- 
tė tą baiminimąsi kad žiedai 
nenušaltų, savo kūrinyje “Seni 
pavasariai” nusako tokiu paš
nekesiu mergaitės su tėvu:

— Ir kai s atėjo laikas giedoti 
gegužines maldas aš sakiau: 
Kaip mes giedosim? Ar nesu
šalo gegužis?

— Ne, — pasakė tėvas, — 
žiūrėk, Dievo Motina vaikšto 
basa debesyse; žiūrėk, ir ant 
stalo gėlės nebijo nieko__

Tos gėlės buvo Dievo Moti
nai padėtos. Gegužė, tas gra
žiausias metų laikas, skiriamas 
Dievo Motinos^Marijos garbei; 
altoriai puošiami žiedais, gie-. 
damos litanijos ir giesmės. Tuo 
pat metu prisimename ir savo 
motinas, jų didžią auką savo 
vaikams. Sakytumei, gegužės 
švelniais žiedais norėtume jas 
apgaubti už švelnią jų meilę.
Švie_s ir niūrūs prisiminimai

Gegužės sulaukus, smagu 
jausti gamtos gi?ožį, o savo pri- 
simimmucse skristi į mieląją, 
tolį palikusiąją gimtąją žemę, 
kuri kaip tik dabar puošiasi 
vyšnių ir obelių žiedais. Deja, 
pro juos girdime raudą pa
vergtos šalie*; su pirmosiomis 
rasomis krinta ir ašaros mo
čiutės sengalvėlės. Tas gėlėta
sis mėnuo savo grožyje turi 
mums ir skausmingo niūrumo.

Nepaprastai gražus jis mums 
buvo tais metais, kai Lietuva 
su atbundančiu pavasariu gimė 
laisvam gyvenimui kai visos 
tautos vardu buvo paskelbta: 

“Steigiamasis Seimas, reikš
damas Lietuvos žmonių valią, 
proklamuoja esant atstatytą 
Nepriklausomą Lietuvos Vals
tybę ... laisvą nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę su 
kitom valstybėm”.

baisi bolševizmo grėsmė praeis 
ir kada ji praeis. Tačiau nevisi 
atsigręžia į praeitį ir susimąs
to, kas buvo apie tą nelaimę 
pasakyta 1917 m. gegužės 13, 
kai Fatimoje apsireiškė Dievo

pranašystei Ar ji jau pildosi 
ar reikia laukti dar sunkesnių 
dienų? r

Mes nenorime čia tuo sakyti, 
kad lietuvių tauta tik dėl ku
rios savo kaltės kenčia. Ji įej- 
na Į visds žmonijos šeimą, ir 
kas visiem sakoma, sakoma ir 
mums. Esame skatinami mels
tis, kad Dievo rūstumas atsi
leistų ir pasikeistų į Jo gailės* 
tingumą, ir kas yra. pikta, pa
sikeistų į gerą. Marijos giesmė
je mes karštai to prašome:

“Palengvink vergiją, 
Pagelbėk žmonijai

Išgelbėk nuo priešo baisaus!”
Ši Marijos giesmė, giedota ir 

anksčiau, nuo pirmojo bolševik
mečio yra virtusi tarytum an-

I truoju mūsų tautos himnu, su
jungtu su dideliu prašymu 
dangaus paspirties kovoje už 
laisvę. Jei nė .vienas nuoširdus 
žmogaus meldimas nelieka ne
išklausytas, neliks neišgirstas 
nė šis visos tautos prašymas.

Maldos ir atgailos diena 4
Dievo pagalbai išmelsti Lie

tuvos vyskupai tremtyje pada-' 
rė dar vieną aktą — 1951 ge
gužės 13 paaukojo Lietuvą Ne
kalčiausiajai Marijos Širdžiai. 
Prisimindami tas ketvirtąsias 
metines, “panaujinkime savo 
uolumą ir su vis didėjančiu pa
sitikėjimu maldaukime Marijos 
pagalbos ir malonės” — ragina 
mus Kauno arkivyskupas 3fe- 
tropolitas J. Skvireckas savo 
paskutiniame laiške.

Savo ruožtu JAV yra suda
rytas vyriausias komitetas 
maldc.3 ir atgailos dienai pra
vesti. Prašoma, kad toji diena, 
būtų atšvęsta viso pasaulio lie
tuvių artimiausį gegužės sek
madienį. Dienos intencija — iš
melsti lietuvių tautai greitesnį 

* kančių galą ir laisvės patekėji-

Taigi, gražųjį gegužės mėne
sį, kai pati gamta mūsų širdis* 
kelia nuo žemės, pakelkime jas 
maldai. Melskime Lietuvai lais
vės,-būdami patys laisvėje, nes 
tai mūsų pareiga. Išgirskime 
kenčiančios Tėvynės šauksmą, 
pakluskime mūsų Aukštojo Ga
nytojo raginimui, atsiliepkime į 
vyriausiojo komiteto skatini
mą. Mūsų bendros nuoširdžios 
maldos daug padės, nes nūdien 
laisvei atgauti nepakanka tik 
žemiškųjų ginklų. Ginkluoki- 
mės Dievo šarvais, kad galėtu
me laisvai džiaugtis kiekvienu 
pavasariu, gegužės žiedais be- 
sipuošiančiu, ypač gražiu pava
sariu laisvoje Nemuno šalyje.

Pr. AL

LIETUVOS LAUKŲ MADONA Lietuvių liaudies skulptūra

DIRBTINIO LIETAUS 
IŠRADĖJAS PASAKOJA 
Dr. Irwing Langmuir sugal- 

vojo dirbtinį lietų, buvo apdo- -4 
vanotas Nobelio premija. Dfcj 
bar jis ėmė kritikuoti savo iš
radimą. Girdi, vienoj vietoj pa
darydamas lietų, sausrą gali 
padaryti kitoj vietoj. Jo eks
perimentas. kuriuo jis padarė 
dirbtinį lietų, netrukus parodė 
savo žalą: Esą liepos 2 nusto
jo darę eksperimentą, o jau 
liepos 7 ištiko Mississippi po
tvyniai. kurie pridarė didžiau
sių nuostolių.

Lietų jis padaro cheminiu 
būdu. Chemikalų mažo kiekio, 
tik tiek kaip pieštukas, pakan
ka orui paveikti visoje kvad
ratinėje mylioje, kurioje oras 
sveria 10(T milijonų tonų.

AMBROSE BIERCE

CHICKAMAGUA

stabtelėdamas kartkartėmis 
saulėtos girios aikštėse, jis, 
kiek perdėdamas, čia puldavo, 
čia gindavosi, kaip buvo išmo-

šios novelės autorius Ambro
se Bierce, gfanęs 1842 m. Ohio 
valstybėje, pffietinio karo me
ta įstojo į uaijos kariuomenę ir

rą Meksikoje, Mieidęs keletą

Vieną saulėtą rudens popie; 
tę nuo savo primityvią narnų 
mažame lauke nuklydo berniu
kas ir nepastebėtas įėjo i gi
rią. Jis buvo laimingu, apim
tas naujo nevaržomos laisvės

tomų savo raštų, kuriuose dau
giausia aprašoma karas. Chi- 
ckamagua” yra paimta iš jo 
pirmojo rinkinio (Talės of 
Soldiers and Civilkins; ten įvy-' 
ko vienas iš žiauriausių Ameri
kos pilietinio karo mūšių.

Berniukas buvo kokių šeše- 
rių metų amžiaus, neturtingo 
plantatoriaus sūnus. Savo jau
nystėje berniuko tėvas buvo 
kareivis, buvo kovęsis su nuo
gais laukiniais ir buvo sekęs 
paskui savo tėvynės vėliavą į 
civilizuotos tautos sostinę toli, 
pietuose. Taikingame plantato-

progą tyrinėti ir ieškoti naujų 
nuotykių. Mat, Šio berniuko 
dvasia per jo prosenelių kū- riaus gyvenime ta karžygio 
nūs buvo daug tūkstančių me
tų lavinama atmintiniems atra
dimo ir užkariavimo žygiams— 
laimėjimams mušiuosi. Nuo 
savo lopšio ta nugalėtojų pa
dermė buvo skynusi sau kelią 
per du žemynus ir, persikėlusi 
per didžią jūrą, buvo įsibrovu
si į trečiąjį, kur iš paveldėjimo 
gimė kariauti ir viešpatauti.

ugnis buvo išsilaikiusi: kartą 
uždegta, ji niekada neužgęsta. 
Tėvas mėgo karines knygas ir 
paveikslus, ir berniukas buvo 
tiek supratęs, kad buvo sau 
pasidirbęs medinį kardelį, nors 
tėvo akis vargiai tokį ginklą 
būtų atpažinusi. Tą kardelį jis 
dabar narsiai nešė, kaip pritiko 
didvyriškos padermės sūnui, ir,

nauju ir baugesniu priešu; ke
lyje, kuriuo jis traukė, stačias, 
pastatytomis ausimis ir prie
šais nuleistomis lopomis, tupė- 

kęs daryti iš graverio paveiks- jo zuikis, šūktelėjęs iš išgąs- 
lų. Per daug įdrąsintas to leng- čio, berniukas atsisuko ir lei- 

■ vumo, su kuriuo įveikė neregi- dosi tekinas, pats nežinodamas 
mus priešus, mėginusius užkirs- kur, šaukdamasis neaiškiais 
ti jam kelią, jis padarė tą gana garsais motutės, verkdamas, 
paprastą karinę klaidą — vy
damasis per daug pavojingai 
užsivarė, kol atsidūrė ant 
kranto plataus, bet seklaus 
upelio, kurio sraunūs vandenys 
užkirto jam tiesioginį kelią į 
bėgantį priešą, kuris buvo per 
sikėlęs nelogiškai lengvai. Bet 
tai negalėjo įveikti mažojo nu
galėtojo. Radęs vietą, kur keli 
rieduoliai gulėjo upelio vagoje 
už kokio žingsnio ar šuolio vie
nas nuo kito, jis persikėlė ir 
vėl puolė savo įsivaizduoto 
priešo užpakalinę dangą, iška
podamas visus .kardus.

Dabar, kai mūšis buvo lai
mėtas, apdairumas reikalavo, 
kad jis pasitrauktų į savo ope
racinę bazę. Deja, kaip nevie
nas galingesnis pergalėtojas ir 
kaip vienas, pats galingiausias, 
jis negalėjo sutramdyti karo 
troškulio, nei išmokti, kad gun
domas likimas apleidžia iškilu
sią žvaigždę, v 

žygiuodamas nuo upelio 
kranto, jis staiga susidūrė su

klūpčiodamas, erškėčiams nuož
miai draskant jo švelnią odą, 
mažai širdelei smarkiai mušant 
iš siaubo, — uždusęs, ašarų 
apakintas, — paklydęs ’ girioje? 
Paskui daugiau kaip valandą 
jis klaidžiomis kojomis takavo 
po raizgius tankynus, kol, pa
galiau, nuovargio įveiktas, at
sigulė siaurame tarpe tarp 
dviejų akmenų, už kelių žings
nių nuo upelio, ir, vis nusitvė
ręs savo žaislinį kardą, jau ne-, 
be ginklą, bet draugą, kukčio
damas užmigo. Girios paukš
čiai linksmai čiulbėjo jam ties 
galva; voveraitės, pasiviksno- 
damos savo šauniomis uode
gaitėmis, bėgo lodamos iš me
džio prie medžio, nejausdamos 
viso to gailumo, ir kažkur toli 
grumėjo keista, prislopinta per
kūnija, lyg kurapkos būgnytų, 
švęsdamos, kad gamta nugalė
jo jos pavergėjų nuo neatme
namų laikų vaiką. O mažoje 
plantacijoje, kur balti ir juodi 
vyrai paskubomis, išsigandę, 
ieškojo laukuose ir ežiose, mo-

tinos širdis plyšo dėl savo din- I 
gūsio vaiko.

Praslinko valandos, ir maža- ! 
sis miegotojas atsistojo ant 
kojų. Vakaro vėsuma buvo įsi
brovusi į jo sąnarius, ir klaiki 
baimė į jo širdį. Bet jis buvo 
pasilsėjęs ir nebeverkė. Kaž
kokiu aklu instinktu, kuris ver
tė jį veikti, jis veržėsi pro ap
linkinius brūzgynus ir prisivarė 
prie aukštesnės žemės, iš deši
nės buvo upelis, iš kairės — re
tais medžiais nusėta švelni 
atšlaitė, o viršuje visko — tirš
tėjanti prieblandos niaurumą. 
Pagal vandenį kilo skystas 
vaiduokliškas rūkas. Jis gąsdi
no ir atstūmė jį; užuot persi
kėlęs per upelį ir nuėjęs ta 
kryptimi, iš kur jis buvo atka
ręs, jis atsuko nugarą ir leidosi 
į prieki tamsios, visa supan
čios girios link. Staiga jis prieš 
save pamatė keistą judantį 
daiktą, kurį jis palaikė kokiu 
dideliu gyvuliu,—šunimi, kiau
le; jis negalėjo jo įvardyti — 
gal tai buvo lokys. Jis buvo 
matęs lokių atvaizdų, bet nie
ko pikto apie juos nežinojo, ir 
neaiškiai buvo norėjęs su vie
nu susitikti. Bet kažkas to daik
to pavidale ar judesiuose, — 
kažkas jo artinimosi nerangu
me, jam sakyte sakė, kad tai 
ne lokys, ir smalsumas sulaikė

baimę. Jis stovėjo kaip įrem
tas, ir, tam daiktui pamažu 
slenkant pirmyn, kas akimirką 
darėsi drąsesnis, nes matė, kid 
daiktas bent neturi ilgų, gra
sinančių zuikio ausų. Galimas 
dalykas, jo įspūdingas protas 
nuvokė kažką, pažįstamo toje 
ropojamoje, nerangioje eise
noje. Kai daiktas prisiartino 
tiek, kad galėtų išsisklaidyti jo 
abejojimai, berniukas pamatė, 
kad paskui jį seka kitas ir dar 
kitas. Dešinėje ir kairėje jų bu
vo, daug daugiau; visa aikštė 
aplinkui knibždėjo jų — visi 
jie slinko pirmyn, prie upelio.

Tai buvo vyrai. Jie šliaužė 
ropomis. Naudojo tik rankas, 
vilkdami kojas. Naudojo tik 
kelius, nes rankos karojo ša
lia šonų nenaudingos. Mėgin
davo atsikelti, bet-griūdavo
kniūbsti. Nieko natūraliai ne
darė, taip pat nieko panašiai 
nedarė, tik tai kad I*to už 
pėdos šliaužė į tą pašą pusę. 
Pavieniui, ppromis, mažais bū
reliais jie slinko prietemiu: vie
ni kartkartėmis stabtelėdavo, 
kiti pamažu pro juos prašliauž
davo, paskui pirmieji vėl suju
dėdavo. Jie ropojo tuzinais ir 
šimtais, kiek buvo galima aki
mis užmesti tirštėjančioje prie
blandoje, jie tysojo, ir tamsi 
giria už jų atrodė neišsemiami. 
Pati žemė, rodėsi, slinko upe- ,

lio link. Kartais vienas, kuris 
sustodavo, toliau nepasivers- 
davo, bet palikdavo gulėti ne
judėdamas. Jis buvo negyvas. 
Kaikurie, stabtelėję, darydavo 
keistus mostus, iškeldavo ir vėl 
nuleisdavo kojas, apsikabinda
vo galvas, tiesdavo delnus į 
viršų, kaip kad kartais tenka 
matyti žmones darant, kai vie-

Ne visa tai berniukas įsidė- 
mėjo; tai būtų pamatęs senas \ 
stebėtojas, jis tik tiek matė, 
kad tai vyrai, bet šliaužia kaip 
kūdikiai Būdami vyrai jk ne" 
buvo baisūs, nors kai kurie 
buvo nepažįstamai apsidarę. 
Jis zujo laisvai tarpe jų, nuo 
vieno prie kito, ir žvilgčiojo ?
jiems į veidus su vaikišku 
smalsumu. Visi jų veidai buvo 
keistai balti ir daugelis buvo |
išmarginti ir iškeršinti rando-

zose ir judesiuose, — jam pri
minė dažytą klouną, kurį jis 
buvo matęs praėjusią vasarą 
cirke, ir jis juokėsi, žiūrėda
mas į juos. Bet jie vis slinko ; 
pirmyn, tie sužaloti ir sukru- 
vinti vyrai, tiek pat nepaisyto- .. 
ml kiek ir jis, to dramatinio ‘ 
kontrasto tarp jo ir jų pačių 
siaubingo rimtumo.

(Bus daugiau
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M. Labuckas.

gražiai

įsigykite naujai išleista

Ji bus tyli, kaip šitos uolos. 
Ir kaip saulėlydis graudi. 
Jos niekas negirdės iš tolo, 
Jos niekas nepajus arti.

tų pats lengvai paskambinti 
pianinu ir išmokti meliodijos.

Savo dainų parinktam ir har
monija dainynas taikytas viso

Atodūsiai pripildys jūrą, 
Ir bus labai graudu tada, 
Kad viskas vėl pavirsti turi 
Be galo didele rauda. Gana tau visą laiką niekinti 

mane ir mano mažą tautą,
Gana ją šaukt į baisią - 

dvikovą be priežasties —
Atėjo paskutinė valanda 

puikybės huodėmę 
krauju nuplauti

Ir tavo kūną Terebintų 
slėnio dulkėse ištiest.

kad būtų lengviau jaunimui 
prieinama ir kad nebūtų iš
kreipta liaudies dvasia.

Harmonija tiek prastinta, 
kad kiekvienas jaunuolis galė-

Iš jūrų šoks laimingos žuvys, 
Jų žvynai sidabru švitės, 
Grįš vakaras, atneš lauktu- 
Atodūsius nakties. [vių—

ti. Dažnai susieinant su Pabal
tijo tautom, čia Įdėta ir Latvi
jos bei'Estijos tautiniai him
nai. Tuo ir baigiamas didžiulis 
dainynas. / 1
. Pašos dainos 90% liaudiškos.

Prie kiekvienos pažymėta ir 
kilmės vieta. Liaudiškumas iš
laikytas. ir pritarime. *Įeko at
sisakyti naujos harmonijos,

Prof. J. Žilevičius, kuris da
bar gyvena Ehzabethe ir var- 
goninkauja šv. Petro ir Povilo 
lietuvių bažnyčioje, balandžio 
23 d. Į savo butą buvo sukvie
tęs spaudos atstovus ir dr. A. 
Musteikį, Lietuvybės Komisi
jos prie Loko pirmininką, ku
riam įteikė pilnai paruoštą

“lietuvišką dainyną”, skirtą 
šeimai, lietuviškai mokyklai ir

Amerikos lietuviškas jauni
mas, kuris lanko parapijines 
mokyklas, — kaip pabrėžė J. 
lietuviškų liaudies dainų, jomis 
Žilevičius, — jau nebesupranta 
nebesidžiaugia ir jų nebemegs- 
ta. Senoji lietuviška liaudies 
daina gali būti gyva tik trem
tinių jaunime, kuris dar turi 
gyvą tėvynės prisiminimą.

Šis didelis dainynas Įteiktas 
dr. A. Mūsteikiui, kuris jį per
duos Vliko Lietuvybės Išlaiky
mo tarnybai. * ir išleis, pritai
kydama ir patį formatą prak
tiškam vartojimui.

Būtų čia tik vienas pageida
vimas, kad (as didelis prof. J. 
Žilevičiaus darbas kuo greičiau 
pasirodytų ir kad kuo plačiau 
pasklistų mūsų šeimose ir jau
nimo tarpe.

Prof. J. Žilevičius, Įteikimo 
proga, pavaišino spaudos atsto
vus ir kartu parodė savo didelį 
muzikos archyvą.

Liet, muzikos arhyvas
Atvykęs jis 1929 m į Ameri

ką specialiai rinkti medžiagą 
apie Amerikos lietuvių muziki
nę veikla, į savo spintas jau su
telkė tomų tomus. Ir ko čia nė
ra. čia Į atskiras dideles bylas 
sudėta visi Amerikos lietuvių

O be galo ir be krašto 
nuostabi,

Kai'grūdelis žemėj 
atsibunda,

Tartum vaikas motinos 
glėby!

Pavieniui nesustodami prie 
knygos skyrių, kurių yra šeši, 
tenorėtume priminti “Kryžius 
ir peisažus”. Leonardo Andrie
kaus

mišių aukos rimtis ir patsai 
Kristus, Dievas ir Žmogus. 
Reikia pripažinti, kad Bem. 
Brazdžionis yra žymiai sėmęsis 
iš liturginių apeigų. Taip pat 
tektų sutikti, kad Leonardas 
Andriekus tik keliose vietose 
pavartoja' žodžius iš mišių au
kos. Bet jame pasilieka kažkas 
šventiška, kaip kad esti pačių 
mišių maldoje. Ir dar galėtu
me pridurti, kad šį artimą 
šventiškumą savo poezijoje ga
li atspindėti tik kunigas, ku
rio lūpos praveria žodžius: 
“Introito ad altare Dei”.

Metant gi žvilgsnį į ateitį, 
gal tektų pageidauti, kad Leo
nardas Andriekus susitelktų 
ties tuo savo lyrikos šaltiniu, 
kuris “Atvirose Mariose” at
rodo tokis naujas, duotų dau
giau tokios religinės poezijos, 
kokios randame dabartiniame

PROF. J. ŽILEVIČIUS

“Atvirų Marių” poetas'. Toly
džia! jisai • ••

grįžta prie jūros
ir visa to, kas jai artima: prie 
pakrančių smėlio, sraigės, žu
vėdrų, bangų. Jei taip būtų 
galima pasakyti, tai didžioji 
autoriaus tema. Ją jisai moka 
sumegzti ir su savo paties liū
desiu bei dalia. Ir tada jisai 
rašo:

Kai vandenis ir žemę kūrei, 
Jau, Viešpatie, matei tada, 
Jog šiandien išsilies į jūrą 
Vienos širdies rauda.

240 poslapių
Gaunama:

■DARBININKAS".
680 Bushwick Avė, BroUdym 21. N. Y.

leidinyje. Čia yra itin savitas 
jo veidas ir žodis.

(Leonardas Andriekus: Atvi
ros Marios, Lyrika. Išleido Tė
vai Pranciškonai. Brooklynas. 
1955, 134 psl.)

Aug. Raginis

peisažas yra išaugęs iš 
lietuviškosios tikrovės.

Net jeigu jis rašo ir apie ben
dresnes temas, kaip mirtį, il
gesį, nerimą, jisai dažniausiai 
tai ataudžia savo žemės, savo 
laukų, savo namų ir savo le
gendų patirtimi bei jausmu.* Iš 
čia dar vienas žingsnis, ir jau 
turime patriotinę lyriką, kurio
je nuaidi ir šiandieninė Lietu
vos gėla, kada autorius sako:

AŠ prašau, kad svėrė 
neužtrokštų

Gimto kaimo laukuos.
arba kartais jo balsas prasi

veržia iššaukimu, kaip “Dviko-

Liaudies dainų, į*irių kom
pozitorių harmonizuotų, turime 
nemaža, tačiau jos visos išleis
tos atskirai, išblaškytos, daž
nai dėl sudėtingos harmonijos 
visai neprieinamos jaunimui 
Turime ir įvairių dainorelių, bet 
jiems trūksta gaidų. Taip Į 
rankas paėmęs jaunimas gali 
pasisavinti tik tekstą, bet ir 
tie dainorėliai, pritaikyti dai
giau pramogom, jau išsemti

Gerai atrinktos su gražiom 
lietuviškom dainom ir gaidom 
dainyno jau seniai reikėjo, kad 
lietuviška daina nenyktų jau
nimo tarpe. Į jos vietą skver
biasi per radiją, per plokšteles 
menka vertė šlagerinė daina.

Prieš metus pas prof. J. Žile
vičių tokį dainyną jaunimui už
sakė Vliko Lietuvybės Išlaiky
mo Tarnyba. Prof. J. Žilevičius 
apsiėmė, patariamas mokyt. V. 
Čižiūno ir kitų, parinko ir pa
rengė pats harmonizuodamas 
visą dainyną. Taip rinkinin su
dėjo 100 dainų.

Savo trumpoje Įžangoje jis 
sako:

Mielas jaunime, dainuok sa
vo džiaugsmui ir tėvynės gar
bei, nes lietuviais esame gimę, 
lietuviais norime ir būt...

Atvertus pirmą lapą, kaip tik 
ir yra ši giesmė. Už jos Lietu
vos himnas.

perdirbta J.
Paukštelio pjesė “Audra atei-

Po šios Įžangos išsitiesia vi
sas dainynas su skyriais. Pa
čioje pradžioje H dainų skiria
me priemokykliniam amžiui.

Prof. J. Eretas 
B A S E L .

Florastrasse 44 
swiss

Medžiagą prof. J. Eretas pa
naudojęs grąžins.
■ Dail. A. Rūkštclė Melbour- 

ne buvo surengęs savo kūrinių 
parodą, kurią aplankė nemaža 
lietuvių. Dailininkas su šeima 
išvyksta Į JAV.
" ■ Muz. J. Zdanavičius, dir
bęs Adelaidės radiofone, Aus
tralijoje, išvyko į JAV ir ap-

piilgio and Šiitai o
HUMORISTINI ROMANĄ

KNYGOS LIETUVOJE
J. Žiugžda redaguoja doku

mentinį bolševikinį rinkinį, pa
vadintą “Revoliucinis judėji
mas Lietuvoje 1905—1907 m.” 
Išleista A. Venclovos raštų I

Iš kitų religinių posmų no
rėtume pacituoti itin maldišką čia galėsime linksmai 
“Sopulingosios Motinos” pabai- skudučiais groti, 
gą: Į skambias* lankas žiūrėti

O meilės Motina, su Viešpa- kiaurą dieną, 
čiu ant kelių Saulei tekant, atsibunda

Ir širdyje su aštuntu 
kalaviju — *

Mes esame, lyg tos paklydu
sios laukų žvakelės,

Prie tavo begalinio skausmo 
prarajų.

kurie “Ant marių kranto” ba
lete atliko pagrindinius 'vaid
menis. Rygoje taip pat lankėsi 
ir Lietuvos baleto artistai.

Taip poetas kalba savo tau
tos priešui.

Rašydami šias kelias pasta
bas, neturėjome minties į “At
viras Marias” žvelgti iš įvai
rių pusių Tenurodėme kelias 
vadovaujančias gaires. Tačiau 
jei dar tektų tarti žodį apie Tai lengvos r nesudėtingas dai- 
formą, galima būtų pasakyti, nos (kaip “Pelėda”), už jos 
kad laikomasi daugiau klasiki
nės tradicijos, dažnokai už
griebiant ir simbolizmo laimė
jimų. Todėl bendra nuotaika 
primena klasikinio simbolizmo 
tradiciją, kaikeno puoselėtą 
svetingose literatūrose. Ritmi
koje jaučiama kiek vienodumo, 
gi sakiniuose šen ten dar pa
sitaiko bendresnių frazių (pvz. 
dainuosiu net skausme).

Patsai knygos išleidimas yra 
tikrai gražus, ir dailininkas T. 
Valius savo iliustracijose nuo
širdžiai ir stilingai pagavo 
“Atvirų Marių” poeto nuotai-

Tačiau Leonardo Andriekaus 
širdžiai artimi ir mažieji gam
tos “broliai” — svėrės, švento 
Jono vabalėliai, “saldžios sul
tys žiedų”, rugiai, “iš avilio 
atlėkusi bitelė”. Arba:

O štai atgijo net akmenėliai, 
z Linguot pradėjo visa lanka—

Sakyk, vėjeli, kodėl sukėlei 
Taip netikėtai žalias bangas? 
Panašiuose eilėraščiuose esa

ma ir daugiau žaismingumo, 
nors apskritai autorius savo 
posmus daugiau linkęs praves
ti tiesia linija. Gražią pusiau
svyrą tarp rimties ir žaismo 
randame “Saulei tekant”. Sis 
kūrinys vertas dėmesio ir tuo, 
kad jame taip grynai ir sykiu 
paprastai nuaidi poeto pasisa-

III—visi kiti dalykai. P. šar
maitis parašė 43 psl. brošiūrą, 
pavadintą “Amerikos-Anglijos 
imperialistų intervencija Lietu
voje 
dideliu tirąžu. Išleista bolševi
kinio poeto V. Mozūriūno dvi 
knygos. Vladas Vildžiūnas, se
nas komunistas, išleido “Aukš
taitijos kalvose'1, kur autorius 
giriasi partizanų veikla vok. 
okupacijos metais. Pagal jį 
Aukštaitijoje bolševikiniai par
tizanai sunaikinę 10.000 fašis
tinių kareivių ir policininkų.

epušruotai,
Saulei tekant, raudonuoja 

dobiliena.
Trumpais šios rūšies eilėraš- 

čiaisčiais įgyja tokio origina
laus įžvalgumo ir subtilumo, 

Šventas Pranciškus savo bro- kaip šitoje ištraukoje:
liūs vtdl į gamtą. Ja Žavisi ir O palaiminta ana sekundė,

pavaizduoti
knygoje “XX amžiaus tapyba” 
paskirta du puslapiai. Čiurlio
nio meno charakteristika duo
ta taip pat ir naujame “XX a. 
menininkų leksikone.”

■ Dail. Ant. Navickas Bra
zilijoje išdekoravo Jarinu pa
rapijos bažnyčią ir dabar de
koruos V. želinoje lietuvių baž
nyčią.

■ Prof. Borisas Mirkin Gu
cevičius, rusas, 1933 m. gavęs 
prancūzų pilietybę, lyginamo
sios konstitucijos teisės žino
vas, daug rašęs apie Lietj Stei
giamojo seimo išleistą konsti
tuciją ir žemės reformos įsta
tymus, mirė eidamas 63 metus, 
tis yra profesoriavęs Paryžiu
je ir New Yorke buvęs teisių 
fakulteto dekanu.

■ Apie Kristijoną Donelaitį 
straipsnį Įsidėjo didžiausias 
suomių dienraštis “Helsingin tomas, į jį sudėti Venclovos ge- 
Sanomat”, turįs 200.000 tiražo.^ riausi eilėraščiai, n tome nu- 
Straipsnyje nagrinėjama Done- matyta rbmanas “Draugystė”, 
laičio vertė lietuvių ir pasauli
nei literatyrai.

■ Dail. V. Ratas, persikėlęs į 
Sydnėjų, rengiasi grafikos kū
rinių parodai, kuri numatyta 
balandžio gale ir gegužės pra
džioje. Sydnėjuj dirba kerami
kos įmonėje kaip dailininkas 
projektuotojas. Gyvendamas 
Perthe, jis yra surengęs dvi 
.savo kūrinių parodas.

■ Rabsa Maritahi, garsaus 
prancūzų Jaųues Maritain žmo
na, parašė knygą “Didžiosios 
draugystės”, kurioj aprašo sa

vo pažintis su Prancūzijos gar
senybėm — Bergson, Bloy, Pe- 
guy, Rouault, Psichari ir kitais. 
Su savo vyru ši žymioji mote
ris yra prisidėjusi prie Pran
cūzijos katalikiško gyvenimo 
atnaujinimo. Visa tai aprašo 
savo knygoje, kuri yra lyg 
Prancūzijos dvasinio gyvenimo 
veidrodis.

na”. Kaimo Jaunojo Žiūrovo V. 
Liubimovo pjesę “Akmeninė šir
dis”, rašyta pagal Haufo pasakų 
motyvus; režisavo E. Žalinke- 
vičaitė-Petrauskienė, dekoraci
jas piešė dail.
Lietuvoje lankėsi latvių ope
ros ir baleto teatro solistai,

■ Vilniaus katedra, kaip ba
landžio 13 pranešė Vilniaus ra
dijas, pradėta remontuoti. Ji 
laikoma tik istoriniu architek
to L. Stuokos-Gucevičiaus pa
minklu. Bus restauruotos pas
tato išorėje esančios skulptū
ros, jų detalės, po to bus at
likti tinkavimo ir dažymo dar
bai, vėliau numatyta restauruo
ti vidaus skulptūras ir archi
tektūrinės detalės.

■ Prof. J. Eretas rašo veika
lą apie prof. Stasį Šalkauskį, 
paskutinį Vytauto Didžiojo 
Universiteto rektorių. Visi, ku
rie galėtų apie prof. St. Šal
kauskį suteikti kokios nors me
džiagos (atsiminimų, laikraš
čių, fotografijų ir kit.), prašo
mi ją .siųsti prof. u. Eretui šiuo 
adresu:

Haftmanno ... .. ..komišką operą Zaporožietis 
už Dunojaus”. Panevėžyje pa
statyta premjera J. Grušo dra
ma “Dūmai’

Imant į rankas dar vieną 
mūsų poezijos knygą, savaime 
kyla klausimas: ką naujo ji 
prideda prie lietuvių lyrikos?

Leonardo Andriekaus atsi- 
neštasai poezijos lobis 

naujai nuteikia savo 
religine dvasia.

Bet čia reikia išskirti: juk ir 
paskiausioje mūsų literatūroje 
turime itin gausių religinių 
posmų (B. Brazdžionis ir kiti). 
“Atvirų Marių” lyrika čia sa
vita tuo, kad joje atsispindi 
švento Pranciškaus Asyžiečio 
nuotaikos, jo įtaka, net ir jo 
žodžiai. Tiesa, L. Andriekus 
nėra pirmas mūsų poetas pran
ciškonas. Prieš jį jau rašė Pa
brėža. Tačiau “Atvirų Marių” 
lakštuose pirmą kartą alsuoja 
gyva didžiojo Asyžiečio dvasia, 
mišių aukos rimtis ir patsai 
Taip yra ne vien dėl to, kad 
Leonardas Andriekus kalba 
apie Saulės Giesmę, Alvemo 
kalną ar Sasso Spicco, bet ir 
dėl to, kad beveik per visą 
knygą nusidriekia pranciško- 
niškoji esmė — tylus džiaugs
mas, nuolankumas, gamtos 
meilė, ištikimybė Kristaus nu
žymėtam keliui. Net ir pro liū
desį, kurio čia apstu, prasi
skverbia kažkoks giedrus ir 
gailus sutikimas, lyg iš toly
bės tavo veidą nušvietęs spin
dulėlis.

Šio pranciškoniškojo balso 
sinteze gal tektų laikyti eilė
raštį “Transitus”:
z Išveskž iš kalėjimo, o Dieve, 

mano sielą
Ir leisk pakilti jai į tolimo 

dangaus erdves,—
Mylėjau kalnus, jūrą, saulę, 

debesėlį— j
Mylėjau, bet visad ilgėjausi 

Tavęs. -
Tas ilgesys dabar mane be 

gailesio kankina,
Kalėjimą gi — šaltą kūną — 

varsto šiurpuliai:
Giedokite, giedokite, o 

broliai, saulės himną,—
Štai jau sesuo mirtis ateina 

Vmbrijos keliais!
Bet Tu, o Dieve, jau iš čia 

vediesi mano sielą,
Plačiai atidarai jai tolimo 

dangaus erdves —
AŠ palieku tuos kalnus, 

jūrą, saulę, debesėlį,
Aš palieku džiaugsmingai 

viską dėl Tavęs.
Ir taip, po septynių šimtų 

metų, gyvas ir tikras prabyla 
Asyžiaus Šventojo balsas lietu
vių literatūroje.

Tačiau jis neužpildo visų 
knygos rėmų, net turint gal
voje ir religinę sritį. Čia dvel
kia ir kita gyva dvasia, taip 
pat atrodanti nauja lietuvių., kymas. 
raštuose: tai Tik pasiskaitykimc:

Saulei tekant, ant kalnelio 
atsisėdę,

Pažiūrėkim, kai 
- poruoja lanko 
Pažiūrėkim į rugių 

miegūstus pėdus, 
į naujos dienos plačiai 

atvertą angą.
Sužinosim, ką sapnavo šiąnakt 

smilgos,
Ir kodėl aušrinės pusėn 

gubos linko,
\ Sužinosim, kaip tavęs aš 

pasiilgau
IŠ'"mažųjų epušruotų 
’ giesmininkų.

chorai, jų koncertai, įvertini
mai, atidrirų muzikų paąirody- 
mai, spaudos iškarpos; mūsų 
kompozitoriai, dainininkai. 
Kaip jis kad sako, — į bylas 
sutelkta visa lietuviškos muzi
kos istorijaz nuo Mažvydo lai
kų. šią medžiagą reikia aptvar
kyti. Iš jos didelių aruodų sem
damas, jis rašo straipsnius 
Lietį. Enciklopedijai apie lietu
vių muziką ir jos atstovus. Di
džiulis dviejų ,tomų veikalas 
apie Amerikos lietuvių muziki- 
nį gyvenimą jau baigiamas.

Parodė jis ir savo 
arhyvo unikumų, 

iš Dresdeno bombardavimo 
atsitiktinai išgelbėtas Kauno 
valstybinio radiofono apdegu
sias gaidas su radiofono ants
paudais. (šalia jų įspaustas ir 
vokiškas antspaudas — T^n- 
dessender Kauen). Prie uniku
mų priklauso ir kadaise veiku
sio “Aušrinės” choro Vokieti
joje visa archyvinė medžiaga, 
su programomis, plakatais, 
nuotraukomis. Visas šis archy
vas buvo išmestas į šiukles, ki
ti suradęs išsaugojo ir perleido 
jo archyvui.

Visa tai sulasė prof. J. Ži
levičius, įdėdamas ir lėšų ir di
delį darbą, rodydamas meilę 
lietuviškai muzikai. Pačiam ar
chyvui jis neatidavė viso savęs, 
rado laiko ir kompoziciniam 
darbui. Jis nuolat rašo Į lietu
višką spaudą, puoselėdamas 
lietuviškąją muziką.

P. J-kus

vaikų darželio dainos. Toliau 
skirstosi pagal įvairios jaunimo 
amžius, šventes (Motinos die
nai skirtos 6 dainos). Platus 
tėvynės dainų skyrius (Mairo
nio, Baranausko dainos). Prie 
jų pridėta ir partizanų dainos, 
kad jos palaikytų gyvą ryšį su 
kraštu. /

Išeidamas iš dainypo paskir
ties, kompozitorius įdėjo ir ke
liolika populiarių giesmių — 
Pulkim ant kelių, kalėdines, ve
lykines, Marijos giesmes, kad 
per savo pamaldas jaunimas 
galėtų išmokti ir kartu giedo-

sigyveno Chicagoje. Australi
joje yra išleidęs lietuvišką gies
myną, tautinių šokių ir žaidi
mų rinkinį su gaidomis, pava
dinęs “Suk į ratą”, ir surinkęs 
nemaža senovinių dainų.

■ Prosper Merimee “Lokį”, 
kurio prancūzišką laidą gra
žiai iliustravo K. Jonynas, iš
leido atskira knyga “Australi- 
jos Lietuvis". Knygoje apra- UCTUVOJE
soma žamaiujos grafo šerne- 
tos seimos tragedija.
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NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERŲ RĖMĖJŲ S UVAitAVIMAS BROCKTONE. Virtoje prez diumas. 
B. Milerienė, prel. f»r.- Juras, J. Jakavonytė ir E. Vasyliūnienė. A pačioje: suvažiavimo dalyviai prie 

kryžiaus ties vienuolyno namais.

Šiuo metu gyvena Providen- 
ce, R. I., lietuvių parapijoje, 
kur pas kleb. kun. J. Vaitekū
ną eina vikaro pareigas.

Neturint galimybių Vasario liaudies šokių, kurie visi žiūro- 
16 proga padaryti kokį didesnį . vams labai patiko, 
minėjimą, vietas Balfo ir Alto 
skyriai kartu suruošė gražų 
parengimą balandžio 17 Ukesų 
Gedimino klubo patalpose. Pa
rengimo tikslas buvo prisiminti 
Lietuvos nelaimę bei gauti au
kų jos laisvinimo reikalams. 
Minėjimo vedėjas P. Svirskas 
pakvietė tarti žodį kun. J. Ber- 
natonį, kuris ragino visus vie
ningai darbuotis tautinėj ir 
lietuviškoj veikloj. Iš svečių 
kalbas pasakė kun. A. Klimas 
ir E. Vasyliūnienė, abu iš Law- 
rence. Mass. •

Meninę programos dalį išpil-' 
dė pianu Vytenis ir Rasa, bro
lis su sesute, Vasyliūnai. Tau
tiniais drabužiais apsirengusios 
vietos mergaitės, vad. Z. Sprin
džiu kaitei, pašoko ' lietuviškų

M. Vembrė, kun. <J. Petraus
kas, kun. A. Kneižys, kun. A. 
Janiūnas. Iš Putųamo buvo at
vykęs kun. St. Yla ir dail. K. 
Varnelis.

Suvažiavimas praėjo nuošir
džioje ir. jaukioje nuotaikoje, 
palikęs visiems gražių įspūdžių, 
o seserim suteikęs akstiną dirb
ti ir vilties susilaukti erdvios 
koplyčios. S.

KUN. J. ŠVAGŽDŽIO ŽOpŽIU, 
kuriame jis pasidžiaugė, kad 
lietuvių susipratimas ne mažė
ja, kaip kas pranašavo, bet di
dėja. Tai rodo, jog; gerai su
prantama, kad ir turtingame 
krašte žmogus ne viena duona 
yra gyvas. Rėmimas seserų 
krikščioniško ir lietuviško dar
bo rodo'mūsų visuomenės ide
alistinį nusiteikimą. Linkėjo, 
kad toks nusistatymas stiprėtų 
ir plistų.

Suvažiavimui užsibaigus, visi 
dalyviai nusifotografavo, prie 
kryžiaus ir paskui seserų buvo 
pavaišinti popiečio užkandžiais 
— rūgusiu pienu iš vienuolyno 
ūkio.

Dalyvių tarpe matėsi nema
žai kunigų iš N. Anglijos: jfrel. 
Pr. Strakauskas, kun. V. Vol- 
kavičius, kun. J. Svirskas, kun.

ir E. Vasyliūnienė iš Lavvrence, 
suvažiavimo paskaitininke.

Posėdžiam -prasidėjus, su
laukta garbingo svečio—Brock
tono miesto majoro.

Kun. Vaclovas Martinkus, 
kuriam balandžio 20 d. suėjo 
20 metų kunigystės, priklauso 
tai kunigų kartai, kuri išsi
mokslino ir susiformavo lietu
viškoje mokykloje ir savame 
krašte pradėjo, pastoracinį dar
bą. Būdinga šiai kartai tradi
cinis idealistinis nusiteikimas. 
Tačiau šis idealizmas nėra pa
kibęs ore, — jis remiasi į gy
venimo reikalavimus, šie mo
mentai ir skatino jaunuosius i- 
dealistus praktiškai veikti, for
muoti aplinkumą.

Kun. V. Martinkus baigė Tel
šių kunigų seminariją. Jo pri
micijos, atlaikytos mažame 
Žemaitijos bažnytkaimyje, vir
to tikra ateitininkų švente, į 
kurią suvažiavo studentai, 
moksleiviai, iš Kauno buvo spe
cialiai atvykęs prof. Pr. Dovy
daitis. Tai ir nužymėjo, kad 
kun. V. Martinkus, pats au- 

paprašytas ir toliau .suvažia vi- kuris kasmet darosi vis gra- linskienė ir A. Sužiedėlienė. gęs ir brendęs ateitininkuose, 
mą vesti. Prezidinman dar iš- žesnis. Seserys atlieka trejopą Suvažiavimas baigtas vienuo- šiai organizacijai šalia tiesiog* 

nio kunigiško darbo skirs daug 
dėmesio.

Pirmiausia pateko į Mažei
kius vikarauti.. Čia ėmėsi visų 
degančių darbų ir organizavo 
jaunimą: angelaičius, pavasa-

PHILADELPHIA, Pa. .
Elžbieta Vengraitis, daug pa

dėjusi naujiems ateiviams įsi
kurti, gyvenanti 2546 East On- 
tario St., gydosi po sunkios 
operacijos Episcopal ligoninė
je. Linkime tuojau gražiai pa
sveikti.

Ona Clieledin, "Lietuvių Ban
ko” prezidento žmona ir žino
ma Philadelphijoje lietuviškojo 
veikimo dirvoje, bėk rišdama 
nuo laiptų, išsinarino ranką it 
peties. Gydosi namie.

Juozas Žekas, gyv. 8005 Ly- 
nes Avė., Philadelphija, mirė 
balandžio 22 d. Buvo veiklus, 
.susipratęs lietuvis, priklausė 
visai eilei organizacijų.

Ona Vakinienė, gyv. 5300 
Tacony St., mirė balandžio 20. 
d. Buvo veikli šv. Jurgio para
pijietė,

šv. Jurgio šventę balandžio 
23, Philadelphijos skautai gra
žiai paminėjo šv. Andriejaus 
parapijos salėje. A. K.

rininkus, moksleivius ateitinin
kus. Per organizaciją auklėjo 
jaunimą, kartu dėdamas tvirtus 
pagrindus parapijai.

Ateitininkams čia jis ypač 
daug nuveikė. Dar būdamas 
klieriku, pradėjo organizuoti

roite su. šeima persikėlė į nau- 
jai yngytns nuosavus namus— 
12926 Sorrento St, Detroit 27,' :d|| 
Mich.

■ Prof. dr. Vytautas Pavjž-^M 
lainis Montrealio universitete 
veda polio virusines laborato- 
rijas, kuriose bus gaminami -H 
skiepai prieš polio.

■ Montrealyje “Aušros Var-
tų” parapija gegužės 1 d. per- 
sikėlė į naujai pastatytą baž- 
nyčią ir atlaikė pirmas iškil- 
mingas pamaldas. ''II

■ Skaudi nelaimė. Naktį iš 
balandžio 23 į 24 d. automobilio į|! 
katastrofoje žuvo skautas vy-
tis Algis Zdancevičius, sužeis- 
tas Vladas Plečkaitis, irgi skau- ''Į| 
tas vytis, New Britam lietuvis-* 
ko jo radijo vedėjas. .

■ Jonas Vedrhiaitis, 72 m., 
nuskendo jūroje prie Sydnė- 
jaus, Australijoje. Kilęs buvo . 
iš Kudirkos Naumiesčio, pra- 
eito amžiaus pabaigoje dar vi-.- 
sai jaunas emigravo į Škotiją,
o 1912 persikėlė Australijon. 
Ten turėjo didelę siuvyklą, bu- * 
vo susipratęs lietuvis, rėmė lie- 
tuvišką spaudą r įsikūrus Aus- 
tralijos Lietuvių Draugijai, ”1 
buvo jos pirmasis pirmininkas. %

■ Lux Christi — nr. 1—16, 
kovo mėn. Leidžia ALRK Kuni
gų Vienybė, redaguoja kun. V.' "fSI 
Rimšelis, MIC. Storam 112 psl. į 
numeryje įdėta gana daug 
medžiagos ir iliustracijų.

■ The Baltic Review, nr. 4, y 
leidžia Lietuvos, Latvijos, Es- >• 
tijos Laisvės Komitetai prie 
Laisvosios Europos komiteto. J 
Pasirodo tris kart per metus. -jg 
Numeryje yra liet, straipsniai: 
dr. A. Trimako, V. Vaitiekūno, Ji 
dr. A. Musteikio, V Sidzikaus-

vadovauja mokykloms 9 para-, 
pijose su arti 1200 mokinių, 
dar keliose parapijose turi ka- 
techizacijos pamokas, padeda 
bažnyčias puošti ir prižiūrėti, 
išlaiko dvi prieglaudas sene
liam (Brocktone 65 asmenys, 
Elmhurste 75), ruošia rekolek
cijas mergaitėm ir moterim ir 
k. Visa tai reikalauja nemaža 
lėšų, dažnai tenka paremti ir 
seseris mokytojas, kurios dir
ba už labai mažą atlyginimą ir 
ligoje turi šauktis motiniškojo 
namo paramos. O šiame name 
yra daug tvarkytinų reikalų: 
reikia būtinai koplyčios, nes 
dabartinėje, įrengtoje iš vieno 
kambario, seserys ir seneliai 
nesutelpa; tvarkomi senelių 
namai ir kapinės, bet reikėtų 
dar aptvarkyti kai kurie pa
statai — įrengti rekolekcijų 
namus ir noviciatą, nes dabarti
niuose kambariuose yra per 
ankšta; verktinai reikia skal
byklos ryšium su senelių prie
glaudos išlaikymu ir kai kurių 
ūkio padargų (pav., traktorių), 
kad galima būtų pakelti našu
mą ūkio, iš kurio seserys ver
čiasi. Motina M. Anunciata 
nuoširdžiai dėkojo visiems vie
nuolyno rėmėjam ir aukoto
jam, kurių seserys niekada ne
pamiršta savo maldose.

Motinos M. Anunciatos žodį 
gražiai papildė Brocktorio vie
nuolyno ūkvedžio agronomo

PROF. BALIO VITKAUS 
kalba apie seserų ir jų rėmėjų 
triūsą, kurį jis palygino su 
darbščiomis bitėmis. Kaip šios 
medaus rinkėjos sultingus ko
rius pripildo tik savo darbštu
mu ir daugumu, nešdamos po 
mažą kiekį, taip ir lietuvių ka
talikų daug kas padaryta iš 
nedidelių aukų. Jomis laikosi 
bei auga ir šis vienuolynas, 
kuris kasmet darosi vis gra-

DAF( GALIMA JSIGYTI pavieniams pirkėjams 
<platintojam* neaiiiinėiamc <lėl mažo turimo kiekio, 

V AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMU
Puiki dovana avctimtaučiama (vairioms progom*, tiem*, kurie 
IJetuvoa nėra matę, be to. ir mačiusiems graftu* prisdminimaa 

KAINA $VO0 

•DARBININKAS”
$80 BUSMWICK AVĖ. BROOKLYN 21. R. V.

Pertraukos metu aukas rin
ko A. šaukis, A. Muzik, B. Juš
kevičius ir B. Jankauskas. Po 
S5 aukojo kun. J. Bernatonis, 
po $3 — P. Svirskų šeima ir A. 
Buitkų. po $2 — kun. A. Kli
mas ir Jankauskai. Kiti aukoju 
po mažiau. Viso surinkta $39. 
Iš šalies žiūrint, tai nedaug, 
bet reikia atsiminti, kad ir mū
sų kolonijoje teesame tik sau- 
jalė lietuvių. Ir mažesnės su
mos naudingos ir reikalingos 
tėvynei laisvinti.

Balfo ir Alto skyrių valdybos 
nuoširdžiai dėkoja visiems atsi
lankiusiems, programos daly
viams ir aukotojams. P. M. Y.

rio rėmėjų darbšti pirmininkė, kus pasiūlė suaktyvinti rėmėjų 
skyrių veiklą, steigti naujus 
skyrius, sustiprinti informaciją 
apie seserų darbą, ieškoti jų 
darbam paremti geradarių. Ry
šium su iškeltomis mintimis 
buvo sudaryta komisija, į ku
rią įėjo prof. B. Vitkus, P. Ku
bilius, J. Cakavonytė, K. Keb- 
linskienė ir B. Milerienė.

Apie vienuolynų kultūrinį 
įnašą praeityje ir jų reikšmę 
dabartyje kalbėjo

ELENA VASYLIŪNIENĖ 
nurodžiusi, kiek daug kultūri
nio darbo vienuolynai yra atli
kę seniau ir kaip tą darbą te
betęsia švietimo, labdaros, mi
sijų ir k. srityse.

moksleivių ateitininkų stovyk
las, kurias rengė beveik kas 
metai. Stovyklos sutraukė ne
maža jaunimo iš vi?o krašto. 
Mokėjo jis prie jaunimo prieiti 
ir jį auklėti.

Po penkerių metų iš Mažei
kių jis nukeliavo į Židikus kle
bonauti. Čia jo organizaciniai 
gabumai dar labiau išsiskleidė. 
Griebėsi statyti apleistas para
pijos trobesius. Naujų pastatė 
bene penkis, iš jų didžiausias— 
mūrinė klebonija, kurią baigė 
vokiečių okupacijos metais. 
Buvo pradėjęs statyti vienam 
užkampyje ir bažnyčią, kad 
žmonėm nereiktų taip toli ke
liauti sekmadieniais, bet. jos

PRANEŠIMAI IŠ SKYRIŲ 
rodė, kad veikliaūm yra Bos
tone ir Worcesteryje. Bostono 
skyriaus pranešimą x darė ir 
sveikino p. Nevierienė, kurios 
dvi dukterys yra įstojusios į šį 
vienuolyną. Ji bostoniečių var
du įteikė 1.030 doL auką. Wor- 
cesterio moterų gildąs pirmi
ninkė B. Milerienė nupasakojo 
gana judrų skyriausdarbą ir 
pasveikino suvažiavimą su 500 
dol. auka. Norwoodo skyriaus 
vardu kalbėjo kun. J. Svirskas, 
nurodęs, kad šiuo metu Nor- 
woode baigiami jau įrengti se
serim gyventi namai; ligi šiol 
seserys atvažinėjo vaikų moky
ti iš kitų vietų. Lavvrence sky
riaus vardu pranešimą padarė 
pirmininkė M. Pilypienė, įtei
kusi 200 dol. auką. Brocktono 
rėmėjų vardu kalbėjo pirm. 
P. Kubilius, įteikęs 300 dol. au
ką, ir Ciužienė, aukojusi 50- 
dol., kuriuos surinko savo bu
te padariusi pobūvį. Prel. Pr. 
Strakauskas, Brocktono lietu
vių par. klebonas, seimelio pro
ga prisiuntė 50 dol. Iš Cam- 
bridge skyriaus gauta 250 dol. 
Iš toliausiai (iš Girardville, 
Pa.) sveikino atvykę Visockiai, 
aukoję 100 dol. Salėje surinkta 
280 dol. (Smulkesnis aukų są
rašas bus paskelbtas kitam nr.).

Motinai M. Anunciatai nuo
širdžiai padėjus už gausias au
kas, buvo

REZOLIUCIJŲ KOMISIJOS 
priimti pasiūlymai: pagyvinti 
seserų rėmėjų skyrius; atkreip
ti lietuvių dėmesį, kad jie rink
tųsi savo pašaukimui lietuviš
kus vienuolynus; palaikyti ar
timesnį ryšį tarp seserų moky
tojų ir tėvų; išreikšti padėką 
visiems aukotojams ir rėmė
jams. Rezoliucijų komisiją su-* 
darė prof. B. Vitkus, K. Keb- 
linskienė ir A. Sužiedėlienė.

GERALD C. LUCEY, 
kurį pristatė miesto tarybos 
narys Hipolitas Monkevičius. 
Miesto majoras, prisiminęs 30 
metų kongregacijos sukaktį ir 
10 metų, kai vienuolyno cent
ras yra atkeltas į Erocktoną, 
išreiškė pasitenkinimą, kad 
Brocktonui teko lailnė turėti 
seseris savo tarpe. “Mūsų mies
tui yra palaima, — kalbėjo Ge- 
rald C. Lucey, — kad Nukry
žiuotojo Jėzaus seserys čia sa
vo pastogę surado”. Jis linkė
jo geriausios sėkmės tolimes
niam seserų darbui. Po miesto 
majoro kalbėjo dar H, Monke
vičius pažadėdamas paramą, 
|ciek ir kur galės.

Priėmus dar ir kitų svečių 
sveikinimus, Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų viršininkė

MOTINA M. ANUNCIATA 
supažindino rėmėjus su seserų 
darbų ir jų rūpesčiais. Seserys

Ndcalčiamios Marijos Širdies stovylą sutikti, suprasti ir 
persiimt Jos pageidavimais, įsigykite knygą

MARIJĄ KALBA PASAULIUI
DR. L. Da FON’SEKA KNYGĄ.

Ją galima gauti “Darbininko” administracijoje. "Sudavus*' 
knygyne, 4434 So. Fairfield Avė., Chicago 32, III. ir 122 
Canton St., Stoughton, Mass. Kaina 2 dol.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjai .žiemett buvo suvažia
vę į Brocktoną balandžio 24, 
antro sekmadienį po Velykų. 
Bažnyčios liturgijoje tasai sek
madienis stato mums prieš akis 
Gerojo Ganytojo ir samdinio 
paveikslus. Gerasis Ganytojas 
aukojasi už savuosius, samdi
nys visa palieka ir bėga, nes 
jis samdinys.

Tie du paveikslai, paimti iš 
Evang&ijos, tinka visiems lai
kam, kur tik mes susiduriame 
su^ auka ir samdomu darbu. 
Kas aukojasi, savęs nepaiso; 
kas tiktai uždarbiui, dirba, te
dirba sau. Aukai, be to, remia
si aukštesniu tikslu. Tokia au
ka, sakysime, yra motinos vai
kui, ir tokia auka yra tikinčio
jo dėl Dievo. \
- Vienuoliai tai aukai paskiria 
visą savo gyvenimą, ir ten, kur 
jie dirba, yra Gerojo Ganytojo 
paveikslu, nes seka patį Kristų. 
Pasauliečiai taip pat gali į tą 
aukos darbą įsijungti, remda
mi vienuolių darbą. Reikia 
džiaugtis, kad jų turi visos 
mūsų vienuolių kongregacijos. 
Turi jų ir Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys. Yra simboliška, kad 
tie jų rėmėjai kaip tik buvo 
ęusirinkę Gerojo Ganytojo sek
madienį.

PAMALDOS SALĖJE
Suvažiavimas prasidėjo 10 

vai. ryto mišiomis, kurias at
laikė rėmėjų pirmininkas prel. 
Pr. Juras, pasakęs ir pritaiky
tą suvažiavimui pamokslą. Pa
maldos įvyko gražiai atnau jin- 

. toje ir pertvarkytoje salėje, į- 
rengtoje iš buvusio sandėlio.

Po pertraukos ir bendrų pie
tų, toje pat salėje, sceną per
tvarkius, vyko’ posėdžiai, pra
dėti rėmėjų pirmininko prel. 
Pr. Juro žodžiu. Prelatas buvo

rinkti: uoli vienuolyno rėmėja naudingą darbą: jos talkina lyno kapeliono 
ir rėmėjų draugijos sekretorė kunigam, gelbsti vaikus auklė- 
JuKja Jakavonytė, Brocktono ti tėvams ir padeda valstybei, 
miesto mokesčių skyriaus va- Reikia padėti dėl to ir seserims 
dovė; B. Milerienė, Worceste- JU kilniam darbe. Prof. B. Vit- * Heidelbergo universitete 

Vokietijoje, šiemet studijuoja 
7 lietuviai studentai. Iš jų 4 
atvykę tęsti studijų iš JAV — 
V. Rockauskas — medic., V. t 
Kepalas — filos., P. Sutkus — 
medic.. Ged. Čekas — med. 
Trys yra iš Vokietijos: A. 
Venclauskienė ir dr. K. Pemp- 
kus — soc.. Alg. Černius — fi- 
losof. f ak.

■ Tarptautinė vasaros meno g 
akademija šiemet rengiama 
Austrijoje. Salzburge nuo be- ; 
pos 18 iki rugpjūčio 20 d. Ta- . 
pybai vadovaus Oskar Ko- 
koschka, skulptūrai — Giaco- 
mo Manzu, architektūrai švei
carų ir vokiečių architektai. 
šalia dėstomų kursų bus su- | 
rengta ir visų profesorių dar- . 
bų paroda.

* Tarptautinė foto paroda ] 
įvyksta Braziu joje spalio mėn. * 
Rio de Janeire. Į Lietuvos afa- 
tovą dr. F. Meierį kreipėsi Bra
zilijos fotografų sąjunga, 
kviesdami parodoje dalyvauti 
ir lietuvius.

Balandžio 5 d. (>o trum|K>s Ii- 
gc'i mirė Ona Aleknavičienė. 
Velionė, gimusi Girkalnio para- 
pijoje, atvyko į šį kraštą prieš 
pirmąjį didįjį karą ir visą lai- 
ką gyveno Baltimorėje. Laido- ~f
tuvių įstaigoje buvo gausiai 
lankoma giminių bei j>ažįsta- 
mų, kurių ji daug įsigijo savo .
gražiu charakteriu. Laidotuvės 
įvyko balandžio 11 Pet- 
ro parapijos bažnyčios.
VeIS!!tV^raSPHILAOELPMUOJe «trenK«ml prfto aklepM. kuriuo, samlno 
IT Benjaminas, duktė vozeiina K>hfornlJ»Jo MCutter* laboratorija, nca nuo tų Oklepv vaikai »u- 
bei broliai Antanas ir Matas. oirgo. Jie utsintl toliau naudoti.

baigti neteko.
Židikuose atsidūręs prieš pat 

bolševikų okupaciją, jis neišsi
gando naujųjų šeimininkų, bet 
kaip tik tuo metu pastatė vie
ną svarbiausių savo statinių.

Židikuose kadaise gyveno ir 
mirė šviesi ir tauri rašytoja 
Marija Pečkauskaitė—Šatrijos 
Ragana.
Jos kapas buvo apleistas, ma
žas kryželis nublukęs, cementi
niai rentiniai išgriuvę. Bolše- 
vikmečiu kun. V. Martinkus 
specialiai nuvyko į Kauną ir 
gavo iš ano meto valdžios lei
dimą pastatyti paminklinę. Pla
nus greit padarė inž. J. Mulo- 
kas. Taip tą pačią vasarą pra
sidėjo statyba. Vietiniai ko
munistai niršo, bet prikibti ne
galėjo. Koplyčia buvo baigta 
kaip tik tuo laiku, kai prasidė
jo vokiečių-sovietų karas. (Ta 
pačia proga jis aptvarkė* ir vi- 

VAC- MARTINKUS ąas Židikų apleistas lapinės) 
Atsidūręs Vokietijoje, kun.

V. Martinkus kurį laiką gyve
no amerikiečių zonoje. Iš ten 
buvo perkeltas į britų zoną, kur 
gyvenimo sąlygos buvo sunkes
nės ir kur trūko kunigų, Taip 
Liubecke įsitvirtinęs jis keletą 
metų suko visą gyvenimą, kol 
atvyko į Ameriką.

Amerikoje šalia tiesioginio 
darbo parapijoje daugiausia 
laiko skiria jaunimui. Jis kas
met organizuoja moksleivių at- 
kų stovyklas . Marianapolyje. 
negailėdamas nei laiko, nei lė-

Baltųjų mfeiemerių 
tikslas dirbti Afrikoj. Tam dar- 
bui reikalinga gerai pasiniočti 
įvairaus amato, profesijos bei 
susipažino su Afrikos papro- : 
čiais ir kalba, nes tik tada įma- <3 
noma prieiti prie vietinių ir pa-' sš 
ti Afrika prabyla savo negalė- 
mis ir šaukiasi pagalbos. Jau-* ’ 
nos mergaitės, norinčios pari- j 
švęsti sielų išganymui, tesi- 
kreipia į šios vienuolijos virM» 
ninkes. Bus suteiktos smulkios 
informacijos. Dirbti misijose 
yra ne tik šventa, bet ir įdomu. 'įf 

(Skelbi



Clevelando sąjungiečių sukaktis

kruta?

LIETUVIŲ R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 36 KUOPA CLEVELAND, OHIO.

DEDE ATV AŽIAVO NEWARKAN
ir žmonių

340 RIDGEWOOD AVĖ.
Lietuvei Motina
LIETUVIŠKA DOVANA

ASK FOR AD TAKER

W’T BELECKAS o»vin*nlra-

Baras, SALE vestuvėms.

H. TRUMANO ANTRININKAS 
— Mr. A. Pooleon, vienos Hol- 
lywoodo kavinės padavėjas

Po vaidinimo veiks gausus 
bufetas. Šokiams gros puikus 
orkestras.

to menininkus Clevelande. Šis 
Detroito garsus lietuvių meni
ninkų sambūris pas mus at
vyksta dar tik pirmą kartą. 
Netenka abejoti, kad jų vaidi
nimais mes visi busim sužavėti..

- atsakė 
baltai- ir 
Ar tams-

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atitekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto. New Yorke.

Darbo ualaadaa: k—iflea * vaL ryto U 8 vnL rak-

LRK Moterų Sąjungos 36 
kuopa šių metų gegužės 8 d., 
5 vaL p. p. lietuvių salėje minės 
25 metų jubilėjų.

Norėtųsi tikėti, kad lietuvių 
visuomenė gausiai atsilankys į 
šią lietuvių moterų šventę ir 
tuo jas pagerbs už jų nuveik
tus didžius mūsų tautos labui 
darbus.

Meninėje programos dalyje 
trijų veiksmų komedija “Ner
vai” suvaidins Detroit “Alkos” 
vaidintojų sambūris, vadovau
jamas Pusdešrio. Taigi, ir vėl 
matysime ir girdėsime Detroi-

Jaukioje ir vaišingoje šv. An
tano par. klebonijoje balandžio 
24 įvyko ALRK Federacijos 
Centro Valdybos posėdis. Posė
dyje dalyvavo Federacijos dva
sios vadas prel. J. Balkūnas, 
pirm. dr. A. Darnusis, vicepirm. 
D K. Kaminskienė, ižd. prel. I. 
Albavičius, sekr. dr. A. Juška, 
iždo globėjai — M. Rudienė ir 
J. Kavaliūnas, jaunimo direk. 
kun. J. Borevičius S. U. ir gar
bės svečias vysk V. Brizgys.

Pasitarime buvo plačiai ap
žvelgta Maldos žygio į Fatimą 
vajus už Lietuvos ir pavergtų 
tautų išlaisvinimą. Federacijos 
tam tikslui išleista tūkstančiai

Užsisakyk “§v. Pranciškaus 
VARPELĮ”. Įdomus, naudin
gas, iliustruotas, mėnesinis re
liginis žurnaliukas. Metams tik 
$2.00. Rašyk:

VARPELIS
Kennebunk Port, Maine

“Darbininke” Nr. 30 balan
džio 22 d. St. B. straipsnyje: 
“Tokių vakarų reikia daugiau”, 
buvo apibudintas lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto su
rengtas vakaras.

Iš visų pasirodžiusiųjų to va
karo programos dalyvių, dvi
prasmiškai buvo nuneigta 11 
metų mergaitė, kuri padainavo 
pora lietuviškų liaudies daine
lių. (St. B. visiškai nepaminė
jo, nei ką ji dainavo, nei kas jai 
akompanavo. Priešingai, buvo 
su kitais.)

Atrodo, kad ir pats, to vaka
ro apibudintojas negalėtų pa
aiškinti, ką jis tuomi norėjo pa
sakyti, nes savo tikrą nuomo
nę pasiliko sau, būtent :

“D. Bružaitė padainavo (ne
galiu nusikratyti įspūdžio, jog 
ši mergaitė įstatyta į tą kelią, 
kuris jai pavojingas — gera 
būtų jei klysčiau).”

Kiek buvo girdėta iš to 
straipsnio skaitytojų niekas ne
galėjo suprasti, kas buvo nori
ma pasakyti. Tik faktas, kad 
ji buvo jam įrankis įžeidimui jos

būsimam naujų narių vajui, 
padėti “Eglutei” ir ateityje au
koms, kad ji žaliuotų.
Federacijos vadovybė nuošir

džiai sveikina seseris, parapinių 
mokyklų mokytojas, kurių at
stovės iš visų lietuviškų vienuo
lynų šią vasarą susirinks gim
tosios kalbos kursams, kuriuo
se numatoma išdirbti bendrą 
lituanistinių dalykų programą. 
Tai įvyks Brockton, Mass. Mes 
raginam katalikišką visuomenę 
tą jų sumanymą visais būdais 
remti, ypač aukoms, o iš savo 
kuklių ALRK Federacijos iš
teklių skiriame 100 dol.

Mūsų skyriai vajuje lenkty- 
niuoja. Rimtas konkurentas 
Detroitui bus Clevelandas, kur 
nutarta su aukų lapais aplan
kyti kiekvienus namus. Viskas 
jau suskirstyta rajonais, su
rinkti adresai, atsirado jau virš 
20 savanorių rinkėjų.

Vasaros jaunimo stovyklai 
vietą aprinkti sudaryta komisi
ja, į kurią įeina prel. I. Albavi
čius, kun. J. Borevičius S. J. ir 
Marija Rudienė. Komisija yra 
įpareigota kuo greičiau savo 
uždavinį atlikti.

Kun. Dr. A. Juška
* ALRK Federacijos sek.

Iš didelio rašto išėjo iš krašto
tėvų/ mokytojų ar galų gale 
vakaaro rengėjų, nekalbant 
apie pačią mergaitę.

Kiek žinoma, St B. yra vi
siškai nenusimanantis muzikos 
bei dainavimo mene, ir, būda
mas netikras savo pasisakymu, 
pridėjo pabaigoje: “gera būtų, 
jei klysčiau”.

Jei galvojama apie tai, kad 
galėtų būti suklysta, jeigu api
budintojas yra netikras už sa
vo pasisakymą, tai, tokiu atve
ju geriau leisti.pasireikšti tiem, 
kurie toje srityje daugiau nusi
mano.

Pabaigoje savo koresponden
cijos jis rašo:

“Ar tik nepasitvirtins įtari
mas, kad tie, kurie taip garsiai 
apie lietuvybę šaukia, konkre
čiai nieko nedaro jai išlaikyti?”

Gaila, kad mūsų tautiečiai — 
pedagogai tik taip sugeba ska
tinti bei moraliai įdiegti jau
nuolius lietuvybės pasirody
mams bei jos ugdymui.

B. Bružienė.

— Nieko, nič nieko. Ir ko 
aš galiu norėti atėjęs kruta- 
muių žiūrėti? Kad matyčiau 
ir žinočiau, kad visada maty-

Balandžio 16 Netvarko Lie
tuvių Bendruomenės vaidin
tojai suvaidino yieno veiksmo 
komedija '"Dėdė atvažiavo“. 
Veikaliukas geras, nes publi
ką iš karto sudomina. Mėgė
jiška vaidyba gera. Tik iš 
Vytauto Kvedaro buvo lauk
ta natūralesnių veiksmų. Pu
blika dar prisimena, kad 
“Amerika Pirtyje“ jis vaidino 
geriau ir už kitus profesiona
lus. Andrius Trečiokas Spur- 
gio rolėje pasigėrėtinas, Ona 
Saveikytė ponios rolėje jautė
si kiek nedrąsiai. Matyt, vei
kalas statytas skubotai, tad 
nebesuspėjo įaugti į visas 
Vilniaus poniučių manieras. 
Danguolė Venckutė tarnaitės 
rolėje pasigėrėtinai gera. 
Geriausiai dvarininko rolėje 
vaidino Vladas Audėnas. Iš 
jo lauktina tikrai gero ar
tisto.

Kas patingėjo vakaran at
silankyti, tikrai save nus
kriaudė. La ūkti ha, kad su to 
kiu geru dalykėliu trupė pa- 
simdvtu ir gastrolėse.

Henrikas Kačinskas skaitė 
du feljetonus: A. Gustaičio 
"Va tai šitaip, va tai taip

onas Naikelis. 
seserų rėmėjų 
balandžio 24 d.

Moterų Gildos

gerinusia 
duonas, py- 

pngnl visu

Bilietus iš anksto galima įsi
gyti bei užsisakyti pas kuopos 
pirm. M. Cicėnienę, gyv. 17614 
Harland Avė. TeL: KE 1-6342 
“Spaudas” kioske ir “Moterų 
Dirvoje”. » E. M.

laiškų, išdalinti aukų lapai, pa
raginta bažnyčiose, susirinki
muose. Visą tą sudėtingą dar
bą atliko Federacijos skyriai. 
Rezultatai yra patenkinami. 
Pageidaujant klebonams, sky
riams bei atskiriems veikėjam, 
nutarta vajų pratęsti iki bir
želio 15 d. Kas ir iki to laiko 
nesuspėtų įsirašyti, galės savo 
pareiškimus bei ąuką ir vėliau 
pasiųsti. Už visus Maldos žy
gio dalyvius, pradedant gegu
žės 13 d., kas mėnesį Fatimoje 
bus aukojamos mišios, uždega

mos žvakės. Tą pareigą pirmą 
kartą atlikti yra įprašytas kun. 
Sabas; salezietis, gyvenąs Por
tugalijoje, Lisabonoje. Už pri
siuntusius savo pareiškimus ir 
-bent dviejų dolerių auką po 
gegužės 1 d. žvakutės Fatimo
je bus uždegtos birželio 15, 
skaudžių jų išvežimų dieną, ir 
nuo tos dienos kas mėnesį jų 
intencijos bus prisimenamos 
mišiose.

Išsiųstuose laiškuose mes 
sutikome, Mėlynosios armijos 
vadovybės prašomi, įdėti ir jų 
pareiškimus. Mes laikome, kad 
šis sąjūdis yra gražus, jo la
peliai supažindins su juo. Ta
čiau norime priminti, kad Mė
lynoji armija turi skirtingus 
tikslus, yra skirtinga organi
zacija. Kas liks Federacijos, o 
kartu ir Maldos žygio dalyviu, 
tas nėra priverstas į Mėlynąją 
armiją įsirašyti, likti jos nariu. 
Tai yra laisvas dalykas.

Centro Valdyba, apsvarsčiu
si vaikų laikraštėlio “Eglutės” 
sunkią medžiaginę padėtį, nu
tarė paskirti bent šiuo tarpu 
250 dol. auką, išdirbti planus

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

aguonėles sėjam“ ir V. Braž- 
viiiaus "Epidemiją“. Publika 
leipo juokais.

Talintingieji skautai — 
Audronė Butvydaitė, Aldona 
Gvazdaitytė, . Genė Paškevi
čiūtė, Irena Stankūnaitė ir 
Vladas Audėnas — išpildė 
meninį šiupinį. Publika savo 
karštomis katutėmis pripaži
no. kad tai ne talentingieji, 
bot patys talen tingiausieji 
skautai New Jersėje.

J. Prapuolenis

ROGER UOH (Stockton, Cal.) 
stebi*!. netikėtai radęs radiju- 
mo akmenėliu*, kuriui* prie* 
10 metų pristatė imoęu* labo- 
raterilai iltlrtl ir paskui dingo. 
O būtu buvę* turtinga*, jei ta
da ka* būtu atkreipę* dėmesį.

Tautinių šokių Festivalin
Worce.3ter ateitininkai jau pa-

DEARBORN 2 0819 
TOPLACE 

HELP WANTED ADS.

TEATRO ALMANACHAS 
apie 500 puslapiu gausiai ilius
truota ir įrišta knyga, pasieks 
prenumeratorius apie gegulės 
mėn. vidurį. Bendradarbiaujant 
įkt 200 plunksnos ir scenos 
žmonių. Almanachą sudarė 
Stasys Pilka.

■ Hamiltone l’etuvių “Tal
kos" kooperatyvas pradėjo sa
vo veiklą. Dabar turi 57 na
rius. !

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

Tel. EVcrgrccn
LletuvISka duona 

duona. Mos kepamo 
ragus ir pyragaičius 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms. krikštynoms ir kito
kioms Iškilmingoms progoms Už
sakymai Išpildomi kogei iausiai.

Kvrtiojame j krautuves 
privačius namus.

531 Gr»nd St„ Rrnoklyn. N.
•i-ssn2

siruošę. Vadovė — Izabelė Sa
vickaitė.

Ateitininkai smarkiai ruošia
si šventei, kuri bus gegužės 29. 
Jau sudaryta šventės progra
ma, įvairios komisijos, siunti
nėjami kvietimai.

S&uo Genovaitė dalyvaus 
Katalikų Studentų Federacijos 
seime Washingtone.

Įrengta svetainė viename 
Aušros Vartų salės kambary
je. Dirbta sudėtinai. Daugiau
sia pasidarbavo

Brocktono 
suvažiaviman 
buvo nuvykęs 
pilnas autobusas. Seserims nu
vežė $500. Gildos pirm. Bronė 
Milerienė tikisi, kad Gūdą gaus 
kokį dalyką seserų statomai 
koplyčiai įtaisyti. Gildą, už
jausdama mokytoją seselę Kon- 
ceptą dėl motinos mirties, už
prašytų šv. Mišių metu “in 
corpore” eis prie Šv. Komuni-

1883 MADVSON ST
Trt FV a.9!W Forwn

)! cph en B rodos J r.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Jaunieji, Br. Kvedaraitei va
dovaujant, apžiūrėjo Higgins 
karo muzėjų. Ta pati B. Kve- 
daraitė juos moko tautinių šo
kių. Sporto vadovas — J. Ši
monis su visa sporto sekcija 
dalyvavo jaunimo kėgliavimo 
turnyre.

Naujų lietuviškų dainų mo
kosi bendrasis choras, vado
vaujamas V. Burdulio.

Atsižymėjimo ir pagyrimo la
pus gavo skautų 40 trupė už 
gerai ir stropiai atliktus dar
bus. Šiuo metu skautai iškylau
ja, ekskursuoja ir žuvauja at
liekamomis valandomis. Savo 
kapelioną vardinių proga apdo
vanojo iškylos stalo parengi
mu. Įsisteigė ketvirta vilkiukų 
skiltis. Vadovė — p. Garbaus- 
kienė.

parengimams, susirin
kimam*. etr.

J. Drake 
Dragūnas

KARALIAUS RŪMAI 
MODERNCJA

Anglai yra žinomi savo kon
servatyvumu. Tačiau dabar ka
ralienės vyras gyvenimą labai 
modemina. Nenaujiena, jei rū
mų pievelėje nusileidžia heli
kopteris. O hercogo Pilypo 
sportiniame automobilyje yra 
įtaisytas telefonas, kad jis ga
lėtų pasikalbėti sū namais. Lig 
šiol telefonas veikė tik 25 my
lių atstumu. Dabar taiso ge
resnį. Labiausiai iš to džiau
giasi vaikai, kada jie per tele
foną pakeistą balsą staiga pa
žįsta ir gali šaukti: tėte. Her
cogui taiso ir moderniausią 
lėktuvą.

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

ORAFTSMEN 
DETAILERS STOCK BILLERS WIT1I 

STORE FDCTURE EXPERIENCE
Escellent opportunity with thc aklcrt and largest store fixture 
manufacUiring compnny on the west coast. Year roitnd employment 
for thcw who can cpiailfy.

Rate up to $2.30 per heur. Paid Holidays. Paid Slck'lx*ave 
after One Year. Vacatlon after one year. Transportation wtll be 
ronsidered. Repiles held confidentlal.

Write VVeber today stating qualif;cationa. condltiona of health. 
erperience and ere wlll serui you detalia.

WERER RHOWCASE A FIXTURE CO., INC.
5700 AVALON ■OULEVARD, LOS ANGELES 11, CALIF.

už tamstos pečių, 
visai ramus, kad 
tysiu.
• — Na, ir matyk 
be reikalo nešnekink!

— O tamsta žiūrėk, kur 
reikia, ne į mano kaktą. Joje 
nieko krutančio nematysi.

Ponas Toks patogiai Įsitai
sė kėdėje ir gėrėjosi, kaip pa
veikslai kruta. Kai išvydo 
krutant nedrabužingas artis
tes, neiškentęs panosėje dar 
sumurmėjo:

— Va, Balfui pasireikšti 
dirva. Tik reikėtų plačiai pra
vesti drabužių vajų. Skrybė
laičių galima būtų ir neau
koti.

Nuėjęs žiūrėti krutamųjų 
paveikslų, ponas Toks nera
miai krustelėjo savo kėdėje ir 
sėdinčiai prieš jį poniutei pa
tapšnojo per petį.

v — Ar paveikslai 
užklausė

— Žinia, kruta, 
grįžtelėjęs veidas, 
raudonai dažytas. - 
ta nematai?

— Nevisada, — sušnibždėjo 
ponas Toks patylom, — pa
vyzdžiui, per kepurę aš nič 
nieko nematau. Ar tamsta 
dar nepatyrei, kad sėdįs užnu-’ 
gary negali gerai matyti, jei 
kas priekyje pupsi su kepure?

— Bet, atsiprašau, — mos
telėjo žodį ponia, — aš juk 
be kepurės. Ar tamsta to ne
pastebi?
■ Q, labai gerai įžiūriu, — 
postringavo ponas Toks, —ir 
džiaugiuosi, kad tamstos lai
kysena . krutamųjų paveikslų 
teatre atitinka pagarbos ki
tam principus. Aš nuoširdžiai 
dėkoju už kepurės nusiėmi- 
mą...

— Nėra už ką, — atšovė 
ponia, truktelėjusi pečiais, — 
kepurės aš nesiėmiau, aš jos 
visai nedėviu.

— Negali būti, — pabrėžė 
ponas Toks, negi tamsta eini 
į bažnyčią be kepurės, arba 
žiemą šaldai savo viršugalvį?

— Bažnyčioje prisidengiu 
nosinaite, — atkirto piktai 
kalbinamoji. — Ir man ne
kliudyk žiūrėti... žiemą, aišku, 
užsidedu.

— Taigi, kas už tamstos 
sėdi tada nieko ir nemato.

— Mato. Žiemą aš kepurę 
nusiimu, kai čia sėdžiu. Pa- 

. galiau, ko tamsta nori iš 
manęs?

Vyčiai pavasariop. 116 kuo
pa, besidžiaugdama savo dvie
jų narių — D. Vaško ir T. Kas- 
paraitės — gražiomis sutuok
tuvėmis, labai gausiai dalyvavo 
N. Anglijos Vyčių suvažiavime 
Providence, R. L Kuopos pir
mininkas Pr. Giras spaudžia 
savuosius ir kitas kuopas pasi
puošt gerai programai Vyčių 
pikniko, kuris įvyks Mariana- 
polyje, gegužės 22 d.

Nauja aikštė automobiliams 
pastatyta ir nauji takai apie 
Aušros Vartų bažnyčią, Prela
to rūpesčiu įrengti, žmonėms 
teikia daug patogumo ir Gedi
mino kalną daro dar patrauk
lesniu.

“Garniai užskrido” padidin
dami šeimas Alberto-Albinos 
Barisas ir Antano-Anelės Svik-

siu. Man dabar ramu, kad 
tamsta žiemą kepurę nusiimi. 
Ūkimui lėmus atsirasti žiemą 

aš būsiu 
viską ma-



GRKENWICH VtLLAGE.

Joseph Garszva

CALL LO 3-7291DISPLAY

TO PLACE,

CANCEL OR CHANGE

YOUR AD

CAMPS

BOSTON, MASS.
oro

ČINČILOS, 4 POROS (lizdai ir

GI 7-3209, po 8 p. m.

VACATIONS

J. M.

SUMMER RENTALS Tonikas viduriam

B

Alevander

K. T. FREDERICK, 8 metų berniukas, sunkiai sužeis
tas jam važiuojant motociklu, su dirbtina koja įsten
gia ir sviedinį spirti.

HlDEO MŪRA, Japonas, Bostono surengtose maratono Mgtyntse 
laimėjo pirmųjų vist*. Jisai 28 mylias ir 385 jardus nuMfo per 
2 vai. 18 min. 22 sek. Suomis Cino Pirtkinnen atbėgo antruoju.

HASTINGS-ON-HUDSON. Puiki so
dyba, ehalet tipo namas, 4 miegam., 
didelis valgomasis, kamb. voniai. 
3 uždari balkonai, akmeninis židinys, 
šildymas gazu su elektra, 25 kub. 
Amana šaldytuvas, Apex automatišk. 
skalbtuvas, ploto 100 x 200, geros ap
link mokyklos, nedideli mokesčiai, 
arti kat. bendruomene, parduodama 
su nuostoliais už $15,000, Skambinti: 
HAstings 5-4482.

narveliai), prašo §1,500.

Catskill—Moderniai užlaikomas bun- 
galovas, netoli Leeds, N. Y. Arti kat 
bažnyčia, plaukiojimas, pramogos, 4 
kambariai, vonia, visi patogumai, tin
ka vaikams. BiržeUa-rugsėjis, priei
nama kaina. Specialios kainos liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais.

FO 4-6388.

senienos — Jst prieš 15 metų. — La
bai žema nuoma. Gera sutartis. Savi 
aptinka — Veikia 5H Otonas nuo 11 
A. M. iki 8 P. lt ~ Parduodama su 
nuostoliais už $3500. 345 Bleecker St, 
N. Y. C. WAM784. , .

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

duodama už geresni pasiūlymą.

GARDEN City Cape Cod, years 
old, immediate cccupancy, 4% GI 
mortgage available, 4 bedrooms, 2 
baths, large screened porch, full base- 
ment, w/w carpeting; near Catholic 
schools and churches; asking $19,950. 
Owner. PI 1-1499. t

ROCKVILLE CENTRE — Šv. Agnietės 
par.. 5 metų senumo ranch tipo namas.’ 
55 x 100 dydis. 3 miegamieji, spinduliuo
janti aliejum šiluma, langų ir durų kom
binacija. naujas 16 x 20 pėdų garažas. S 
dideli medžiai, uždara' gatvė, arti- kat. 
mokyklos ir bažnyčios. Betarpiai. $13.990. 
Pirmad.- penktad. 7-10 p. m., visų diena 
savaitgaliais: RO 4-0832.

GARDEN CITY — 3 blokai ligi kat. 
bažnyčios, pusantro ligi Stewart Ma- 
nor RR stoties. Baltų plytų ir shinglc 
Cape Cod. 6 kamb.. 1’4 vonios, su
jungtas garažas, aptvertas patio, 25 
pėdų gyvenamasis su malkom kūre
namu židiniu. Kilimai, komižai, daug 
kitų priedų. $21,900.

FLoral Park 2-7827
BALDWIN NORTH

GI pardavimas, specialus plytinis 
Cape Cod, 4 miegamieji, 2 vonios, 
erdvus gyvenamasis kambarys, židi
nys, patio, garažas, labai didelis su
tvarkytas kiemas, priedai. Arti kat. 
mokyklos Ir bažnyčios. $23,000. Tik 
betarpiai. IV 9-0423.

ARTCRAFT SPEC1ALTIES 
116 Cedar St., N. Y- C. BE 3-9230

WHERE ELSE BŪT 
ON FIRE ISLAND

FORDO DARBAI 
IR SKAIČIAI

CINČLLOS. Geriausios rūšies — $300 
pora ir daugiau. Pirm* pasiteirauk 
pas mus — N-CJB-A. narys. Nemoka
mai pristatėm oro siunta!! Rašyk ar 
kreipkis: ANDES CHINCHILLAS '

231 Bedford Avė. 
Brookiyn, N. Y.

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

WHITE PLAINS, Haviland Manor, 
Cape Cod, naujai dekoruota. 5 kamb.. 
vonia w/w apmušalai, aliuminijaus 
langinės, sieteliai, veneciškos užuo
laidos, žaidimo kambarys rūsyje, 
įrengta pastogė, katal. bendruome
nėje. Prašo $22,000. WH 6-2847

NEW HYDE PARK
Kolonlnis užsakant akmenų ir shinglc 
prie* 5 m. statytas, 6 dideli kamb., 
1 *4 vežike, kampinis 80 x 100, netoli 
eiti ligi stoties, krautuvių, kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Daug priedų. 
$24,500. FL 4-2852.

bėrimo, 
plaučių 
Fuosavimo, pūslės ligų, Sinties 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, remens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
NortH Haledon, N. J.

Mergaitėm tarp 6-14 met;. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 doL 

Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 
659-723 Belmont^ve^ No. -Haledon, 
N. J. HAwtbome 7-0452.

EVA'S 0KIS
130 myl. lig Purling (Cairo). N. Y. Rip 
Van tinkle žemė. Arti katalikų bažnyčia. 
Išlaikymas. ping jmngas. rateliais čiuo
žykla. p»Klvažinėjimas.'Jau dabar atida
ryta! Eva's povrdybinis katedžius.

JAUNAJAI DOVANOS NEMOKAMAI!
Dienai $7. savaitei $36-40. įskaitant šilu*, 
ma ir šilta vandeni. Long Island teleftH 
nas: AXtel 7-0265.

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

CAMP STARRUCCA
Mergaitėm, ir bem. 5-15, prie Pro- 
cons. Plaukymas,. pramogos lauke, 
televizija, menas,'amatai, rūpestinga 
priežiūra, labai geras maistas, priei
namos kainos. Knygelės informaci
jai. Mrs. B. Morath, 1250 White 
Plains Rd. TA 85530.

QUEEN OF THE APOSTLES 
RETRREAT HOUSE

SAG HARBOR. LONG ISLAND, NEW YORK 
Conducted by the PaUottine Fathers 
for Reservations or Information Apply to 

D1RECTVR of RETREATS or csfl SAg Harbor 5-6124
INOIVIOUAL ROGMB

(įkūrėja, šv. Marija Juozapa Rosello. 
kanonizuota 1949) 

MERGAITES! PADEKIT JĖZUI 
skleisti Jo karalystę žemėje. mokydamos. 
slaugydamos. dirbdamos misijų -arba so
cialinį darbę.
Rašykite: Rev. Mother Provincial, Vilią 
Rossello. Newfield, N. J.

Visame krašte Fordas turi 
6.600 pardavėjų, kurie per pir
muosius tris šių metų mėne
sius pardavė 1.017.773 įvairias 
Fordo gamybos mašinas, kas 
sudaro 176,427 vienetų daugiau 
nei praeitais metais per tą patį 
laikotarpį. Praktiškai imant, 
Fordo mašinos išėjo visos, ku
rios tik ligi to laiko pagamin
tos ir dar jų reikalauja dau
giau iš visų 16 dirbtuvių, išdės
tytų po visą Ameriką.

Kas mėnesį mašinų ir sunk
vežimių pareikalavhnas didėja. 
Nors kasdienė produkcija da
bartiniu metu yra padidinta 10 
kartų, nei buvo tuoj po pasku
tinio karo, tačiau nespėja pa
klausos patenkinti ir jau yra 
užsakytų mašinų, kurių gamy
ba užtruks du mėnesiu.

Labiausiai visuomenę sudo
mino Fordo Thunderbirdas. Iš 
pirmojo pasirodymo jų išpirko 
5,925. Pasisekimas pralenkė 
net pačius didžiausius tos ma
šinos optimistus bei jų numa
tymus laimėjimus. (Skelb.j

CRESTW00D — 6 yrs. — Near 
Annisciata School — Custom Brick 
— Comer plot — Center Hali—Large 
Liviiig Rocm with Fire place — Din- 
ing Room — oversized kitehen —3^4 
Bed Rooms — 1^4 bath — Low texas 
extras — Near Catholic Schools and 
Churches — Asking $29,900 būt will 
consider serious offer. Spencer 9-3819

MANHASSET (artumoje) (North Shore 
Hills) — Žavus Cape Cod. 4 miegam., 
gyv. kanib.. židinys, valgomasis, moder
ni virtuvė. 1’4 plytelėm klotos vonios, 
patio. prijungtas garažas, aliejaus šildy
mas, įrengtas rūsys, sieteliai. 1/5 akro 
puikios žemės, arti kat. mokyklos ir baž
nyčios. puiki aplinka, tuojau galima už
imti. $21.500. Savininkas — PI 2-7578

COLLEGE POINT — 2 ŠEIMOM 
namas 5 ir 6 kamb.ariai. abu butai lais
vi. naujas aliejaus įrengimas šiid. mui, 
variniai vamzdžiai, arti mokyklos, krau
tuvės. susisiekimas. Naujai remontuota, 
langam sieteliai ir veneciškos užuolaidos. 
Gero stovio, katalikiškoje bendruomenėje. 

' IN 3-5437

GREAT NECK \ $23,500
Numukta k$ina norint greit parduot!

Gyvenamam miestely priverstas parduo
ti madinga kolontellnį 2 aukštu mūrinį- 
akmenini narna 3 miegam, vid. salė, bal
konas. užbaigtas rūsys. 2 msšinom gara
žas. Pulki aplinka, arti kat. mokyklos ir 
bažn., krautuvės, susisiekimas.

PL 8-0232. GR 2-6821

visokios 
jodi-

MANHASSET MUNSY PARK
Atskira sodyba. 4 miegam.. 214 plytelėm 
grįstos vonios. 2 mašinom garažas. Muš
ta akmeniu ir lentelėm, sklypas 90x100, 
geras gamtovaizdi^. Principais qply. 
$35.000. Clarance E. Johnson, advokatas. 
26 Court St.. šv. Marijos parapijoje. 
Brookiyn 1. N. T. TR 5-5563 darbu vai.

CRESTWOOD PRAŠO $22,750 
NAUJI NAMAI

Gerai pastatyti, viduryje galionas, 3 
miegamieji, 2 vonios, vienas ypač di
delis kamb., labai patogi aplinka. 
Galima pažiūrėti modelio, 53 Oakland 
Avė. BUILDER. YOnkers 3-6726

MANHASSET
TOP FLIGHT EXECUTIVES

Išimtinai Strathmore-Vandorbtlt . klubas 
nnksčltni buvusiam Vand^rbllt narni'. Plau
kimam nu Instruktoriais, tenisas, vaikų 
Žaidimo aikštė, žavus Engllsh tikro au
tentiško plano, 8 kamb. — 4 ma.stor dy
džio miegamieji. 3 vonios. Kampinė vieta 
su langais i didelio sodo pusę, užtikri
nanti nuotaikingai pulkų regini bei tei
kianti tikra privatumą Ir ramuma. Kata
liku rajone. $45.000. Paskola galima 
$25.000. MA 7-0963.

MONTAOUE, N. J. — 4 kamb. katedžius 
katalikiškam rajone. Parduodami arba 
nuomojami 2 miegamieji, virtuvė, gyvč- 
naniasle. porč.iua mi aėtala, maudytis ir 
žuvauti vieta, valkų rojus, gacinia šaldy
tuvas — $42 savaitei. Kiekvienas kate
rius parduodamas žeme (4ū'x200). 
Dėl ligos parduoda su nuostoliais už 
$%00. Stella Dt Paima. R. D. 1. Port 
Jonis. N. Y. Tri. fast Mllford 6946.

JAMAICA ESTATES NORTH — 
Jaukus kamp. plytų namas su visais pa
togumais. arti kat. mokyklų ir bažnyčių, 
šv. Jono univ.. požem. traukinio ir k. 
654 dideli kamb.. 1% vonios kamb.. 18x38 
sausas užbaigtas rūsys su virtuve, atski
ra* garažas, daug kitų privalumų. $22.500. 
Pažiūrėkite ir susižavėsite. Principais 
only. REpublic 9-4761.

CRANF0RD. N. J. centrinės l‘xlės namas. 
8 kambariai, tiled vonia ir prausykla, erd
vus gyv. kambarys su židiniu, kieto me
džio grindys ir sienos, pilnas rūsys ir žai
dimų kambary’, aliejaus, šiluma. GE a'ic- 
jinis pečius. 2 auto garažas, plotis apie 
150 x 150. gera vieta, arti kat. mokyklos 
ir bažnyčios ir RR stotis. Savininkui 
skambink susitarti CRanford 6-5478 ar 

rWHitehall 4-2462.

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOntb Boston 8-2590

Keamy, N. J.
Naujosios Bažnyčios Fondas
Paskatiniame Bažnyčios Fon

do susirinkime, balandžio 5 d., 
išryškėjo, kad reikalinga pa
pildyti komitetą naujais na
riais, kurte galėtų duoti svei
kų ir gerų sumanymų, kaip 
Fonde lėšas didinti. Tam tiks
lui numatoma sušaukti parapi
jiečių susirinkimą visiems šiem 
reikalams aptarti.

Šių metų Velyk’nė rinkliava 
davė per 3000 dolerių. ’ .

T. Vencevičius. žinomas Ke- 
arny N. J. biznierius, šiomis 
dienomis paaukojo Naujos Baž
nyčios Fondui $1000.

Apie naująją bažnyčią prieš 
pašventinimą ir po pašventini
mo tilpo įvairūs aprašymai ir 
nuotraukos; “Star Ledger”, 
“Advocate”, ‘Observer”, “Ne- 
wark Evening News” “Darbi
ninkas” ir “Draugas”.

Naujosios Bažnyčios Fondo 
artimiausi parengimai įvyks 
gegužės 21 d. pavasario šokiai 
ir liepos 31 d. parapijos pikni
kas.

Paminės kunigystės sukaktį
Sopulingosios Dievo Motinos 

parapijos vii aras kun. D. Po
cius šiemet mini savo kunigys
tės dešimtmetį. Ta proga pa
rapija reng;a jam paminėjimą 
birželio mėn. 5 d. i sekmadienį) 
5:30 vai. vak )

ZALETSKAS
F U N E R A L H O M ]

564 EAST,BROADWAY 
South Boston, Mass.

AUGUST P. GUSTAS, INC.
August P. Gustas. Prezidentas 
354 Marcy Avė., Brookiyn, N. Y, 

Taipgi: 279 Marcy Avė.
(Koplyčios suteikiamos ir kitur) 

EVergreen 7-4774

THE DUCHESS' IR JOE bEWIS 
’lūlo Jū.«ų malonumui TIK NEW YORKE 

■ GYV,i PASAKA — ZOO KNYGA 
VVONDERLAND FARM ZOO

Kaip gerai prižiūrčti ir maitinti naminiu.« 
gyvulius. Atidaryta kasdien nuo 10 A. M. 
ligi pat šutomų. įžanga 30c. su taksom. 
Vaikai ligi 2 metų nemokamai.

Specialiai balandžio mėn. 
Nemokamai važinėtis su roto ar Ūkiant 
Gulbč-balionas kiekvienam vaikui. Pirmad: 
ligi šeštad.. sofcnmd. ligi 1 P.M. ’į kai-, 
nns mokykloms ir religinėm įstaigom. 
Grupės (darbo dienoms) tik susitarus. Du 
Dixies nemokamai su šia atkarpa.

Skambink OLympia 9-9022 
Kclrodis\Tarp Exit 16 ir 17 iš Beit Park- 
way. 2 blokai nuo Bmoklyno pusės Iš Van 
Wyck Expressway.

ROCKVILLE CENTER — 6 kamba
riai, vonia, denis, moderni virtuvė, 
Bendix, baigtas rūsy kambarys, užuo
laidos, sėtai ir nuo audru langai, ga
ražas ir su langais porčius. PėkSčiom 
ligi kat Sv. Agnetės bažnyčios ir 
mokyklos. Taip pat ir ligi aukštes
niosios. $14,500 RO 6-3428

Yra Vtenax skruzdžių rūšis, prie kurių instinktas 
vadinama Eciton hamatunt priaugęs, ir kitais atvejais 
Jei Žios rūšies skruzdę įdėsi į teisinga reakcija gyvį sunai- 
lefrštę, ji pradės bėgti ratu kiną. Minėtosios sknizrife? daž- 
aplininii ir bėgs tol, kol pa
vargs, nustips ir žus. Ir jei 
bent kelias skruzdėles įdėsi 
lėkštėn, bus tas pats vaizdas 
— viena paskui kita bėgs ir 
bėgs aplink, kol neliks nė 
vienos gyvos.

Kas čia atsitinka? Ar nu
stoja veikęs gyvio instinktas, 
kurio jis visada kiauso?Iš da
lies į šį klausimą galima at
sakyti — taip, nes instinktas 
nėra priaugęs prie nepapras
tų alinkybių.

Spraginę _ širšė savo gyliu 
nužudo vabzdį, iškasa duobe
lę, į ją įtempia savo auką, 
sudeda kiaušinėlius ir duobe
lę vėl užkasa, kad išsiritę 
jaunikliai rąstų sau pakan
kamai maisto. Tačiau jei šir
šei besidarbuojant su nužudy
tuoju vabzdžiu, ant duobelės 
kranto padėsi kitą nužudytą 
vabzdį, ir ji, iš duobelės iš
lipdama, pastebės jį, —jai at
rodys, kad ji savo auką už
miršusi užkasti. Ji atkas duo
belę, bet čia ras užkastąjį 
vabzdį; reiškia duobelę reikia 
vėl užkasti. Ir tai kartos tol, 
kol širšė visiškai išsisėmus, 
čia pat ras mirtį, arba kas 
antrąjį vabzdelį prašalins. Tai
gi, gamtoje yra situacijų,

MOMOWETA, Hatt'tuck, L. I.
BERNIUKAMS 5-16 

Žiivavimas. jūrų Ir gėlo vandens pramo
gos. 20 beisbolo imtynių, arkliukais joji
mas. rankdarbiai, šaudymas, fotografavi
mas. Naktimis žaidimai su . tikrais indė
nais. visoks sportas. Saugios kabinos, 
slaugė, daktaras, smaugusių priežiūra, rū
pestingas slaugymas, namie gamintas 
maistas, trim savaitėm $140. 6 sav. $270. 8 
sav. $350. Knygutei: Jame* Mulvihill, 43 
Šeiry Drive. Rahylon. N. T.

* Deer Park 2-5873

J. B. SHALINS- :
ŠALINSKAS Į

Laidotuvių Direktorius. ;
84-02 JAMAICA AVĖ. J

(prie Forest Parkvvay Station) •

VVoodhaven, N. Y. J
Suteikiam garbingas laidotuves.' 
Koplyčios nemokamai visose* 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.Į

TeL VIrginia 7-4499 !

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS) ?

Ckaborius-BalsamaotojBB- 
MODERNSKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brookiyn, N. ¥/

MANOMET HILL TAKWITA
BERNIUKAMS — MERGAITET4S 

Cape Cod, Mass.
(National Catholic Camping 

Assn. narys) 
Jūrų vandens maudynės 
pramogos {skaitant ir arkliais 
nėjimą.

ATIDARO LIEPOS 3
$25 Savaitei

MRS. ALICE D. SULLIVAN 
122 RusseH Avė.. Watertown. Mass.

Tet. Watertown 4-8389

ITHACA . ELMIRA AREA
4 Bedroom Village Home % aere 

wąlking distance to schools, shop- 
ping, churches, buses to Elmira- 
Ithaca. Steam oil heat Large garage, 
work shop and recreation area en- 
closed in bam. Ali buildings in tip 
top condition. Sacrifice for $17,500 
which is l/3rd of replacement value. 
Write: Box M 1, Room 830, 11 West 
42nd Street, New York City, N. Y.

HOTEL SANFORD
Vedybinės puotos vėsinamo 

BANKETŲ KAMBARY 
prieinamiausią kaina 

(ligi 150)
Cozy visiems privatūs kambariai.

Kreipkis į MR. VINCENT, 
banketų tvarkytoja. Flushing 3-1400 
140-40 Sanford Avė., Flushing, L. I.

nai ir be lėkštės pradeda ratu 
bėgti. ’ Kas jas paskatina. Au
galas, užmuštas vabzdys? Ne. 
Tik kvapo pėdsakai.

Šios skruzdės dideliais bū
riais — po 100.000 ir/150.000 
— ištisine srove be pertrau
kos keliauja per neįžengia
mus Amazonės miškus. Sk
ruzdėlynu jos neturi, yra am
žinos klajoklės. Tačiau jos 
eina tik anksčiau ėjusių kva
po pėdsakais. Kvapas atsiran
da iš to, kad pirmiau bėganti 
skruzdė išleidžia tam tikro 
skląsčio, kuris paskui bėgan
čias priverčia vergiškai laiky
tis pirmosios kelio.. O jei patys 
vadai pameta kelią, jie prade
da klaidžioti, vingiuoti.

Po vienos audros, ant beto
ninio tako buvo pastebėtas 
1000* skruzdžių ratas. Lietus 
buvo nuplovęs kolonos pėd
sakus; vadai, beieškodami ke
lio, rado paskui juos einančių 
skruzdžių kvapo pėdsakus ir, 
instinkto klausydami, pradėjo 
jais bėgti. Dieną, temperatū
rai kylant, pradėjo didėti ir 
jų bėgimo tempas. Nuo grei
čio padidėjo rato skersmuo. 
Po pietų iš rato pasidarė 
elipsė. Vakare ji suskilo į du 
ratus. Kitą rytą gyvų skruz
džių jau buvo maža belikusių. 
Tačiau pusgyvės vis dar tebe- 
bėgiojo ratais^ kuriuos suda
rė žuvusiųjų lavonai. Kvapo 
pėdsakų psichozė jas privertė 
žūti, nors kelias į visas puses 
buvo laisvas.

MOTINOS DIENAI DOVANA 
Tikras 
Importuotas 
Rankom drožtas 
Avino kristalas

$14.00

>Ie ynu want 
„ ............................. ...............of surround-

ings YOU srill •*njoy? And novhere 
else on Fire Island. but here at The 
LIONEI., can y<>u get 1 room house- 
kecping apartnient for a.» little as $250 
per couplc for thc season ... with 
everything you want for your v*<-*tion 
— snrimming. fishing. surf. fun and sun. 
For further Information and our un- 
beliei-ebly low weekly. monthly rate. 
Catholic Church near by. Call Day — 
UL 5-8705. Nito — HA 4-9473.
THE LIONEL. Kismet Bcach, Fire laland

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletsii 
Graboriai ir Balsanrastojal 
Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-6815

SOuth Boston 8-2669

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERALHOME i
M. P. BALLAS—Direktorius i
ALB. BALTRŪNAS-BALTON į

Reikalu Vedėjas : 

660 Grande Street 
Brookiyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

WAITKUS
FLNEKAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

bEUMATESŲ KRAUTUVE
. / SU NUOSAVYBE

Įstmgta prieš 25 m., 2 šei
mų namas, 3 auto garažas. 
Gyvenime vienkartinė proga. 

PR 4-3508^

H1CKSVILLE RANCH $13,750
l’į metų senumo. 6 kamb. plytų ir ak
menų priekio, aliejum vandenio šiluma. 
General Bronze vėtrų ir sėtai, veneciškos. 
8.5 šaldytuvas. vr.w. vilnų kilimai. 9 blo
kai ilgi šv. šeimos bažnyčios ir busų. 
aętl R.R. stotis ir krautuvės. Pėkščiom 
pasiekiamos pradinė ir aukšt. mokyklos. 
HIeksville 3-0021.

BARAS IR GRILL — gyvam rajone 
netoli Kingston, N. Y. Įsteigta prieš 
10 m., biznis visais metais, 2 akrai 
žemės, baras atskirame name — bun- 
galovas su 6 kambariais ir dvi vasa
rinės kabinos. Su nuostoliais už 
$24,000. HYX 2-5168.

DAIGYNAS IR PAKELES pardavi
mo palapinė East Tremont. Įsteigta 
prieš 24 m., geros pajamos, 3 metam 
išnuomota, labai pigi nuoma, 7 dienų 
darbas. Prašo $3000. Gera proga su
sikurti gyvenimą- į.

Skambink MO 4-4704,- po 7 p. m.

IŠNUOMOJA arba parduoda 
vienos šeijnos namą White 
Plains, N. Y., 4 miegam., arti 
kat. mokyklos ir bažn., puiki 
aplinka, tinka nedideliam biz
niui.

TA 40644 J

Brookiyn, N. Y. Restoranas ir maisto 
reikmenų krautuvė.

Gerai aprūpinta, puikiai įrengta, geroj 
vietoj, įsteigta prieš 13 m.. $50 nuoma. 
3 metam išnuomota, ketvirtadieniais už
daryta. metinių pajamų tarp $18-20,000.

Su nuostoliais atiduodu už $5000.
GL 3-8686

FISHING STATION with Bar and 
Grill; waterfront property, 380x370— 
fully bulkheaded — Price $42,000, 
good terms, by appointment only. 
Call JOHN GROS'SMAN, 133 East 
Main Street, Babylon.
TeL Mohawk 9-6257;

evenings Juniper 1-1604.

GROŽIO SALIONAS. — Parkchester.
Aukšto lygio klientūra. Įsteigta 

prieš 10 m. Sutartis 5 metams su 
teise prailginti. Labai žema nuoma. 
Geros pajamos. Veikia 5 dienas. 
Ideali 2 asmenim. Parduodama su 
didelėm nuolaidoh.

TA 3-5764

MEDŽIO" APDIRBIMO DIRBTUVE 
—• 6500 kv. pėdų. įsteigta prieš 8 m. 
Žema kaina. Gera nuomos sutartis. 
Nepaprasta proga.

Parduodama už $7000 
arba išnuomojama.

UL 7-2660

BUSS. SERVICES

Nemokamai visas namų dekoravimo 
apžiūrėjimas ir patarimai

Ypatingas dėmesys jūsų dekoravimo rei
kalų spalvotom schemom, susitarimas, 
baldai ir t.t. Jei planuojate dekoruoti ar 
perdekoruoti. prityrusių bus jum patarta. 
Ypatingai atsižvelgiama i vienuolynus ir 
*klebonijas.

WIL1.IAM PREVIDI
EL 5-7891. Anksti ar vėlai vakarais.

REAL ESTATE

PELHAM MANOR — katalikų rajo
ne, privatus busas ties durims paima 
| parapinę mokyklą. Koloninis, 7 
kamb.. 2*į vonios, moderni virtuvė, 
žaidimų katpbarys. sujungtas gara
žas, aliejum šildymas, akmenim grįs
tas priešnamls, švarus, geram stovy, 
75x135, taksos $478, prato $27,500. 
Savininkas. PE 8-0651.
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ŽINIOS

Darbininkui

65-23 GRAND AVĖ.

Tek DAvenport 6-2010

42 metų patyrimas užtikrina patenkinimą.

ROTOS DRAUGIJA - DAINOS MENO UGDYTOJA
Kun. J. Pakalniškis,

Apreiškimo par. vikaras, ge
gužės 1 <L išvyko ligoninėn.

žiai ir skoningai išpuošta gėlė
mis bei iliuminacijoms.

I Kun, Mažukna, MIC atlai
dų proga sako pamokslus, ku
rių pasiklausyti susirenka daug 
žmonių. Atlaiduose atsilanko ir 
artimesnieji kaimynai lietuviai 
kunigai.

■ Tikintieji gausiai naudoja
si ^dvasinėmis malonėmis, ado
ruoja išstatytą švenčiausiąjį 
bei artinasi prie šv. Sakramen-

Klavsykite
^LIETUVOSATSIMINIMU^

gyv. 422 Menahan Str„ Ridgevrood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tek HYacint 7-4677

lėdami vargo ir išlaidų, siunčia 
savo vaikus mokytis muzikos. 
Nors tuos dažnai reikia varu 
prie pianino pavaryti, bet už
augę jie bus savo tėvams visą 
gyvenimą dėkingi už tai, kad 
jiems leido išmokti valdyti mu
zikos instrumentą. O kas žino, 
gal iš šio koncerto dalyvių su
silauksime dar vieno Mrozinsko 
ar Kuprevičiaus.

Nors šis kvartetas dar nese
nai pradėjo dainuoti, bet jau 
gana gražiai šiame koncerte 
pasireiškė ir labai šiltai publi
kos buvo sutiktas. Kai ką tu
rėjo net pakartoti, pav. “Inka
rus aukštyn” (Laivyno daina.)

■ Krepšinio komanda, vadi
namieji "Safaits” (šv. Petro ir 
Povilo parapijos), laimėjo šio 
sezono titulą AA klasesje (Re- 
creation Class AA League). 
Komandą sudaro (žiūr. atvaiz
dą) : pirmoje eilėje — Ed. 
“Bruzzy” Fox, M. Stankevičius, 
W. KeUy; antroje eilėje — Al 
Green, Al Burke, J. Kunka, Al 
ir Bob Murauskai.

■ Šv. Petro ir Povfio lietuvių 
bažnyčioje baigiamas atnaujin-
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. f»0M.97.9ACG(FM)

MrvMvrta___________________

Apreiškimo bažnyčioje 
ateinantį penktadienį, gegužes 
6, esant pirmam menefdn penk
tadieniui Švenčiančias bus iš
statytas visą dieną, šventoji 
valanda prasidės 7 v. v., o 7:30 
v. v. laikomos šv. mišios, kurių 
metu tikintieji gali priimti šv. 
Komuniją, susilaikę prieš tai 3 
valandas nevalgę ir 1 valandą 
negėrę, išskiriant paprastą va- 
denį.

pildyta jaunos dar besiskinan
čios kelią į solistes Florence 
Schillon, kuri nors dar studijų 
kelyje, bet palyginti gerai ir 
ryžtingai valdo savo .stiprų bal-

REIKALINGAS bartenderls 
lietuvis Lithuanian Liberty 
Purk, 340 Mitchell Avė., Lin- 
den, N. J. Kreiptis asmeniškai: 
M. Prakop. koresp.

Kėlias Į geros muzikos pa- no lietuvių muzikinį gyvenimą, 
šaulį nuo mažens atidarytas Bet didžiausia padėka pnklau- 
porai dešimčių mūsų vaikų ir 
jaunuolių. Tas paaiškėjo ba
landžio 24 įvykusiame Mrozins
ko pianino studijos mokinių 
koncerte. Paauglesnių mokinių 
tarpe gražu buvo matyti ir 7—8 
metų amžiaus vaikus atliekant

ti ir dažyti didysis altorįus ir 
presbiterija. Kiti altoriai jau 
prieš metus atnaujinti. Parapie- 
Čiai džiaugias tuo darbu ir uo
liai teikia aukas jam baigti.

■ Kleb. kun. M. Kemėžio rū
pesčiu aplink bažnyčią padary
ta daug pagražinimų: naujai 
pasodinti medžiai, gėlės, žaliuo
jąs kiemas aptverta tvora. Pra
eiviui tai teikia gražų vaizdą.

■ Skautai ir skautės rengia 
Motinos dienos minė jimą gegu
žės 7 d. 6 vai. vak. Minėjimas 
įvyks šv. Petro ir Povilo para
pijos salėje. Programoje bus 
suvaidinta "Žiigonė ir GaDė”. 
Po programos pasilinksmini
mas.

■ Iškilmingi 40 valandų at
laidai prasidėjo gegužės 1 d. ir 
užsibaigs antradienio vakare, 
gegužės 3 d. iškilmingais miš
parais ir tradicine procesija. 
Atlaidų meta bažnyčia itin gra-

Birželio tragiškųjų dienų minėjimo rengėjai ir visi lietuviai 
tremtiniai!

Mes esam įpareigoti paskelbti apie Lietuvos kančias ir kan
kinius visiems, kurie tik mus sutinka. Nepagailėk kelių centų- 
ir padovanok jiems anglišką knygelę:
T.Narbuto 4 MARTYRED BISHOPS ..................................  10c,

Soviets KILL GOD IN LITHUANIA ........... 10c.
T. Angelaičio WHO IS WORSE: STALIN OR HITLER .... 75c.

Užsisakant 10 egz. ir daugiau duodama 25% nuolaida. • 
Rašyk DARBININKO Administracijai.

Jei esi neturtingas ir nori tų knygelių gauti veltui -i- rašyk 
T. Narbutui DARBININKO administracijos adresu.

REIKALINGAS LINOTIPI
NINKAS Darbininko spaustu- 
veo. Rašyti 680 Bushv/ick Avė.
Brooklyn 21, N. Y. arba skam
binti telefonu GL 5-7068

Koncerno priedai
Koncertui konferavo ir visus 

įvairių pertraukų proga juoki
no aktorius Vitalis Žukauskas. 
Jis su Alfonsu Petručiu atliko 
ir linksmųjų brolių rolę “Domi
nykas ir Motiejus.” Akt. V. Žu
kauskas vakarams konferuoti 
specialistas, nes kiekvienas jo 
žodis ir išraiška sukelia gar
daus juoko. Publika V. Žukaus
ku buvo labai patenkinta.

Dar vienas meninis pasirody
mas žavėjo žiūrovus,—tai Nor
vegų tautiniai šokiai, kuriuos 
išpildė norvegų grupė iš New 
Yorko, vadovaujant Siguard 
Solas. Gražūs šokėjų tautiniai 
drabužiai: baltos, raudonos ir 
juodos spalvos, lengva ir laisva 
šokių technika pasako, kad ši 
grupė gerai pasiruošusi savo 
tautiniam menui ir jį visur, kur 
galima, propaguoja. Pavyzdys 
mūsų jaunimui, o to jaunimo 
laukia “Rūtos” draugijos pir
mininkas Jokūbas Stukas, nes, 
anot jo, jis vienas už visus ne
atšoks ir neatidainuos. J. M.

‘Sakalai”
Gausių plojimų susilaukė ir 

vyrų kvartetas, kurio sąstatą 
sudarė Povilas Dulkė, Juozas, apjungti. 
Nakutaviehis, Klemensas Bag
donavičius ir Vincas Savuky
nas, vadovas Alg. Kačanaus-

Ansamblis
Daug rimtų ir sunkių daly

kų išpildė “Rūtos” draugijos 
ansambliečiai, kurie tikrai rim
tai, su visu atsidėjimu matomai 
dirba dainos menui. Per paly
ginti trumpą laiką (muz. Alg. 
Kačanauskui perėmus vadova
vimą) sugebėjo paruošti tiek 
daug naujų dalykų ir gražiai 
išpildyti scenoje. Tokie dalykai, 
kaip: “švinta jau graži aušre
lė (iš operetes “Už Vilnių) J. 
Žilevičiaus, “Kuomet muzika 
gaudžia (iš operetės “Pauli
na”) H. P. Danks, įžanginis 
choras (iš operos “Cavalleria 

, Rustieana”) P. Mascagni, II- 
ro jo akto įžanginė scena iš ope
ros “Aida”, Vyno Daina iš ope
ros “Cavalleria Rustieana” ir 
kt. taip greit nevyksta chorui 
suvirškinti ir juos tinkamai iš
mokti. Tai didelio ir kruopštaus 
darbo vaisius. Reikia įvertinti 
chorą, o taip pat ir jo vadovą 
muz. Alg. Kačanauską, sugebė
jusį chorą techniškai gerai pa
ruošti ir jį stipriomis jėgomis

Rapolą Krachą 
FOTOGRAFIJŲ STUDIJOJ

Solistė Carol Bowen Kon
traltu gerai išpildė ariją iš 
operos “Trubadūrai”, G. Verdi.

Duetu pirmoje koncerto da
lyje dainavo Diana Mockeliū- 
naitė, sopranas, ir Kazys Dauk
šas, tenoras; antroje dalyje — 
Diana Mockeliūnaitė ir Liudvi
kas Stukas, baritonas. Balsai 
suderinti ir gana švelnūs. Moc
keliūnaitė ypač laisvai jautėsi 
scenoje. Paskutinieji du daly
kai “nesek sau rožės” V. Pau
lausko ir “Duok ranką man (iš 
operos ‘Don Juanas) W. A. 
Mozarto — ypač patiko publi-

APDOVANOTA SENIAUSIA 
LIETUVE MOTINA

Dienraštis “Draugas” patie
kia įdomią žinią iš Detroito 
apie tai, kad šiame mieste gy
vena lietuvė Agota Oškinienė, 
kuri visai neseniai atšventė 
savo 103-jį gimtadienį.

“Lietuvių Baltic Bendrovė”, 
api etai patyrusi, nusprendė 
Motinos dienos proga šią, gra
žaus amžiaus sulaukusią lietu
vę, apdovanoti savo gaminiais 
— Birutės saldainiais. Yra pa
grindo manyti, jog Agota Oš- 
kinienė yra seniausia lietuvė 
motina, todėl ją verta pagerbti 
ir apdovanoti.

“Baltic Bendrovė” kartu su 
Birutės saldainių dovana pa
siuntė seniausiai lietuvei mo
tinai laišką, kuriame tarp kit
ko sako:

. Birutės vardas kiekvie
nai lietuvei brangus, o mūsų 
Birutės saldainių vaizdelis te
gu primena Tamstai, Brangioji 
Motinėle, gimtąjį kraštą, tas 
pieveles, tuos kelelius ir take
lius, kuriais jaunystėje bėgio
dama džiaugeis!”... (Skelb.).

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Balandžio mėn. 15 d. Ona 
Diksienė 60 m. Velionė gyveno 
21 Athens St., Nuliūdime pali
ko vyrą. Palaidota N. Kalva
rijos kapinėse.

Balandžio mėn. 16 d. Pranas 
Duova 84 m. Velionis gyveno 
33 Mercer St. Nuliūdime pali
ko dvi dukteris ir sūnų. Palai
dotas N. Kalvarijos kapinėse.

- Balandžio mėn. 25 d. Ona 
Kunevičienė 63 m. Velionė gy
veno 665 E. 8th St. Nuliūdime 
paliko tris dukteris ir sūnų. Pa
laidota šv. Benedikto kapinėse.

Balandžio mėn. 28 d. Marijo
na Sakalauskaite 62 m. Velionė 
gyveno 51 Tampa St., Mataa- 
pan. d! daug pasiaukojimo pa
rodė slaugydama prel. Kazi
mierą Urbanavičių jo paskuti
nėm gyvenimo dienom.

J. Skėriui už po 1 prel. Pr. 
Juro didįjį ir mažąjį “Ramybės 
šaltinius” bei kitas 5 religines 
knygas.

Kun. kleb. Pr. Virmauskui 
už 1 “Didysis ramybės šalti
nis” bei nuoširdžią prieglaudą.

Maldaknygės, vertingos kny
gos bei pinigai ir toliau priima
mi “Maldaknygių ir kitų kny
gų fondan”. Knygų iš viso jau 
pasiųsta 66 sv.

Kun. M. Vembrė, 
122 Canton St, 
Stoughton, Mass.

PRISIMINTI pirmajai šv. Komunijai,* Graduation, 
vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio,

NUSIFOTOGRAFUOKITE PAS

“Lietuvos Atsiminimų” radi- no balsu nuaidėjo “Sofijos 
jo valandos Rūtos draugija, ku- Malda” (iš operos Radvila- 
ri savo dainos ansambliu žavi Perkūnas) J. Karnavičiausį iš- 
ne tik Newarką ir jos apylin
kes, bet yra žinoma ir toliau, 
balandžio 24 d., duodama savo 
metinį pavasarinį * koncertą, 
tikrai parodė aukštą meninį 
pajėgumą.

Koncertas, kuris įvyko šv. 
k! urgio salėje Newarke, apėmė 
įvairią ir plačią programą. 
Klausytojui buvo patiekta ne 
tiktai taip mielų mūsų širdžiai 
lietuviškų dainų, bet ir visa ei
lė įvairių arijų iš operų, atski
rų solistų, choro ar bendrai iš
pildytų

Solistai
Negalima būtų nepaminėti 

šio koncerto solistų, savo iš
pildomomis dainomis ar operų 
arijomis taip žavėjusius klausy
tojus. Lietuvos valstybinės 
operos solistė Felicija Pupė- 
naitė-Vasiliauskienė, labai gra
žiai ir suderintai išpildžiusi lie
tuvių kompozitorių harmoni
zuotas dainas ir iš operų C. 
Gound ir P. Čaikovskio atski
ras arijas.

Gana vykusiai stipriu sopra-

ROdtRT F.WAGNER (dež.), New Yorko miesto galva, nuvykęs 
J Knc J i v/ashlngtoną, pasisakS už tai, kad JAV federalinė valdžia ne-
JUIIUS Jacyna nuimtų natūraliniam gazui kontrolės, nes gazas žymiai patrangty.

A. Benderius 
persikėlė gyventi į naują vie
tą. Dabartinis jo adresas: 226 
Logan St, Brooklyn 8, N. Y.

Maspetbo parapijoj 
gegužės 8,< sekmadienį, per 8 
vaL mišias bendros Komunijos 
eis Šv. Vardo draugijos vyrai, 
skautai ir jūrų kadetai.

Penktųjų š. Amerikos
J Lietuvių Sporto Žaidynių or
ganizacinio komiteto posėdis 
įvyko balandžio 29. Pirm. Ad. 
Dimas pranešė, kad pasiruoši
mo darbai žaidynėms eina pil
nu tempu. Laimėtojams taurių 
rinkimo vajus pratęsiamas ligi 
gegužės 15 d.

Į išsiųstus laiškus organiza
cijom ir privaliem asmenim, 
prašant paaukoti laimėtojų 
komandoms po taurę, atsaky
mai pradeda grįžti su dovano
mis nors ir negausiai. Tegau
ta tik kelios taurės. Tikimasi 
susilaukti daugiau.

Taip pat surasta vietų nak
vynėm ir svečiam sportinin
kam pas privačius asmenis. 
Tačiau dar laukiama į&šiŪiy- 
mų. Ligi žaidynių norime visus 
aprūpinti svetinga pastoge. 
Baigiamas ruošti spaudai, žai
dynių prisiminimas — p.ogia-

PADĖKA
. Nuoširdžiai dėkoju N. P. Se
serims iš Putnamo už 25 mažų
jų maldaknyges “Vardan Die
vo”, 9 kun. St. Ylos “Sveika 
Marija”, 4 prel. Bartkaus “Būk 
mums malonus”, 11 kan. J. 
Končiaus Sodaliečių vadovė-

Po 1 doL A. Mardosas — 
New York, N. Y.; O. Balzery- 
tė, A. Walaitis—Detroit, Mich. 
J. Ivanauskas, J. Sklaidantis — 
Philadelphia, Pa.; J. Lazdaus- 
kas — Bridgeport, Ccnn. J. 
Petkus — Baltimore, Md.; H. 
Trager — Elm Grove. W. Va.; 
M. Kisonis — Waukegan, III.; 
A. Urbikas — Cicero, UI.; G. 
Aleknavicus — Toronto, Ont., 
Canada; V. Stelmokas — Dor- 
chester, Mass.: E. Vazgis J 
Pittsburgh, Pa.; J. Grincevi- 
čius — Elizabeth, N. J.; P. Juš- 
kevicus—Kearny, N. J. J. Yan- 
kauskienė—E. MiUinocket,Me.; 
A. Kainauskas — Hartford, 
Conn.

Po $0.50 J. Navickas, J. Ku
činskas, I. Paukštys, J. Šal
kauskis — Brooklyn, N. Y.; K. 
Karechka — Jamaica, N. Y.; 
A. Gedraitis — Cambridge/ 
Mass.; A. Bocis, D. J. Earami- 
nas — Philadelphia, Pa.

Nuoširdžiai dėkingi
T.T. PRANCIŠKONAI, 

Darbininko leidėjai

Brahmso, Griego, Liszto, Schu- 
berto kūrinius. Jų mokytoją 
galima pagirti už pamokoms ir 
koncertui parinktus dalykus, 
kurių tarpe nesimatė menkes
nių dabartinių amerikoniškų 
dalykėlių, kuriuos taip bruka 
kiti mokytojai.

Bet ne tik programa sudarė 
gerą įspūdį — pasirodžiusių 
mokinių tarpe dažno buvo ma
lonu klausytis.

Iš jaunesniųjų gal geriausiai 
skambino Giedris, Klivečka, 
Dalia Skeivytė, kurie taip pat 
pasižymėjo gera atmintimi.

Neblogai pasirodė Dalia Ma
cijauskaitė, Ddlia Povilauskai- 
tė ir Saulius Mrozinskas. Šalia 
jų pirmoje dalyje, dar skambi
no Tomas Sodaitis, Gražina 
Klinavičiūtė ir du italai vaikau.

Antroje koncerto dalyje iš
girdome kiek vyresnes moki
nes. Bene stipriausios bus An
gelė Vištartaitė ir Daiva Au- 
dėnaitė, kurios jau bando ir 
sugeba įsijausti į savo atlieka
mų Beethoveno, Brahmso ir 
Chopino kūrinių nuotaiką. Taip 

‘pat reikėtų pažymėti Bernardą 
Kisielių, Aušrą Starolytę-Dič- 
pinigaitis ir Juditą Audėnaitę. 
Be to, Griego ir Chopino kūri
nius atliko Jūratė Jasėnąitė ir 
Eglė Povilauskaitė.

Aišku, pasiklausius tokio 
vieno koncerto, dar negalima 
tikro vaizdo susidaryti, nes kai 
kurie jaunieji koncerto daly
viai, pirmą kartą būdami sce
noje, dėl susijaudinimo negalė
jo parodyti visų .savo sugebėji- 
mų. Tačiau jiems visiems, taip 
pat ir rengėjams, dėkui už šį 
koncertą, kuris, nors ir tik pra
dedančiųjų mėgėjų atliktas, 
paįvairino apsnūdusį Brookly-

■ Prof. J. Žilevičiaus vedam.
/VT parapinis Choras -įspūdingai

KUN. M. KEM62IS, iv. Petro Ir iv. Povilo lietuvių parapijos kle- mišparus bei giesmes,
bonas, su veikliais parapijos sportininkais. e> r— o

Pagerbė keturis gydytojus
Balandžio 27 d. Carney ligo

ninėje buvo surengti iškilmin
gi pietūs, kuriais buvo pagerb
ti keturi gydyto jai, kurie il
giausiai dirba Carney ligoninė
je. Tarp tų keturių buvo ir gy- 
dytojas Povile.? Jakimavičius- 
Jakmauth, kuris šioje ligoninė
je išdirbo 42 metus. Pietuose 
dalyvavo Bostono arkivysku
pas Richard J. Cushing ir apie 
200 gydytojų.

MIRUSIEJI
Palaidota iš šv. Petro bažny

čios: balandžio 6 d. Ona Navic
kienė 67 m. Velionė gyveno 9 
Rave’n St., Dorchester. Nuliū
dime paliko seserį, dvi dukte
ris ir du sūnus. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse.

Balandžio mėn. 9 d. Kazimie
ras Ančiukaitis 70 m. Velionis 
palaidotas šv. Marijos kapinė-

Rengiama gegužinė procesija ‘
Šv. Petro parapijos gegužės 

mėn. procesija įvyks gegužės 
15 d. 2 vai. p. p. Procesija eis 
miesto- gatvėmis. Joje dalyvaus 
ir parapijos vaikučiai, kurie tą 
dieną priims savo“ Pirmąją Ko
muniją. Procesija bus užbaigia
ma Marijci statulos karūnavi
mu ir palaiminimu švč. Sakra
mentu aikštėje prie parapinės 
mokyklos.

Rengs parapijos banketą
Parapinių mokyklų remontai 

iš šv. Petro parapijos pareika
lavo didelės sumos pinigų. Su
sidariusių skolų bent daliniam 
apmokėjimui projektuojama 
surengti parapijos banketą. 
Balandžio 27 d. į parapijos sa
lę buvo susirinkę apie 30 pa
rapijos veikėjų pasitarti, kada 
tas banketas turėtų būti ren
giamas.

Pamaldos vaikams
Gegužės 7 d. Bostono arki

vyskupijoje yra paskelbta Vai
kų Maldos Diena, Tą dieną šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldos vaikams įvyks 7:30 vai. 
ryto. Pamaldų metu bus įrašo
mi nauji nariai į ^larijos Vaike
lių draugiją.

Kun. Fabijonas Kireilis, 
kuris dabar vikarauja angliš
koje parapijoje Ition, N. Y., ba
landžio 25—29 dd. aplankė sa
vo gimines ir draugus Bostone.

Bendra Komunija
Šv. Petro parapijos šv. Var

do draugijos vyrai gegužės 8 
d. 8 vai. ryto dalyvaus šv. Mi
šiose ir bendrai priims šv. Ko
muniją. Po pamaldų parapijos 
salėje po bažnyčia įvyks drau
gijos pusryčiai, kurių metu bus 
išpildoma graži Motinos Dienos 
programa.

LABAI RETA IR GERA PROGA APROPlNTI SAVO 
GYVENIMĄ VISAM AMŽIUI

Parduodamu arte ISnuomojamaa gura! įrengtas modemtlkas res
toranas, <ttdetis teras Ir sali.

Sali yra greta restorano, stėnos dekoruotos MetuvlNcaU pa- 
veikslaia Ir talpinanti ne mažiau 380 asmenų. Tinka susirinkimams, 
vestuvtms ir kitiems dideliems parengDnams. Esanti scena gali 
Mtl naudojam vaidinimams, koncertams ir orkestrui tokių metu.

Parduodant namų ar ttnuomojant tarų, restoranų ir salę pir^ 
menybi duodama lietuviams. Dil sąlygų pražom teirautis adresu: 

LFrHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
307 W. 30th 8L, New York 1, N. Y. TeL LAckamanna 4-W» 

arta Mr. •. J. tebėgau, 196 Grand BU Brooklyn IX, N. Y.
M. EVorgrun T-IML


