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ARABAI SKYLA

Irako ir Saudi Arabijos ka*

s ■■

tiem

Infliacijos šaltinis

naftos.

-4

j grupė gegu- 
vyriausybę ne

rio, kad dėl infliacijos per ket
verius metus tiem patiem rei-

Amerika pereitos savaitės

Egipto karo attache buvo išva
rytas iš Saudi Arabijos.

Atstovu Rūmų užsienių ko
misijos studijinė 
žio 16 kaltino i 
veiklumu Venai 
metu. Jos neįfl 
žuvęs ir Jungi 
veiklumas, salo

Tą pat dieną Popiežius pa
skelbė encikliką, vardu “Invic- 
ti athletae Cnristi” (Nenuvei-

Ant kunigo Kučingio stalo 
yra taip pat egzemplioriai lis* 
tavišky laikraščių, spausdintų 
rytų Berlyne. Juos gauna I*-- 
tuviai visoje Amerikoje.

Jų visų bendras šauksmas: 
“Grįžkite į tėvynę.“ Viskas yra 
užmiršta, ir kiekvienas čia

kovotojai). En- 
įa 17 amžiaus 

kada Rusijos 
ptalikus unitus 
įviją. Iš tų lai- 
įs ^BoboU, ka- 
Įnukankintas ir

Nautillus”, 265 pėdų ilgio,

kištis į kitos arabų valstybės 
reikalus. Tuo buvo pasmerk
tas Egipto kišimasis į Jordani-

Bobolą pavyzdžiu mūsų laikam. 
Kai krikščionybės priešai Baž
nyčią stengiasi nukovoti- reikia 
tikėjimą ginti žodžiu, raštu, 
pavyzdžiu, derinant savo gyve
nimą su. tikėjimu Enciklika 
ragino tikinčiuosius melstis už 
katalikus prispaudime ir ypa
čiai už vyskupus, kurie kenčia 
vardan Kristaus.

riausybę kaltina neveiklumu

(ir jie yra) aprūpinami popie? 
riu bei spausdinimo priemo
nėm, reikalingom religinėm 
knygom ir bažnytiniam laik
raščiam spausdinti”. -

O? Kas tokią propagandą 
angliškai spausdina? Tai Rusi
jos atstovybė, 1706. 18th Sl 
NW. Washington, D. S. Štai

Miege* |awiyetų išlaiko
Sovietų "Uteraturnaja ganė

te” sn
šunim, kuris buvo 15 metų ir 
buvo arti savo galo. A buvo 
užmigdytas dirbtiniu būdu ir 
ffieftyia* taip tris mėnesius 

o Austrijoje prie Vienos Ite miegąs frąžtop lustai

Popiežius Pijus XII gegužio 
18 priėmė Lenkijos kardinolą 
St Wyszynskį. Klūpodamas 
kardinolas priėmė iš Pijaus 
XII rankii kardinotišką skrybė-

kiami Kristaus, 
ciklikoje prias 
Lenkijos laikai 
kazokai vertė ■ 
priimti pravosl 
kų yra Andrej 
zokų žiaurųjį
Bažnyčios {■Blbtas šventuo
ju. Ėnciklika-5tatė Andriejų

Kalifornijos “Los Ange- ginėee apeigose draugi 
lės Times” gegužio 9 d. pa- susegti įkongregaeijas 
skelbė istoriją, kaip lietuvių 
parapijos klebonas kun. J. 
Kučingis siuntė knygas į Lietu-

Lietuvių delegacijos prie 
Jungt. Pavergtų Tautų pirmi
ninkas V. Sidzikauskas grįžo

RYTŲ VOKIETIJOJE 
STUDENTŲ NERAMUMAI (9,5 milijardų dol.).

POTVYNIAI
Oklahomos valstybės didžią

ją dalį palietė ilgi lytūs. Nuo 
ištvinusių upių kilo potvyniai. 
Devyni žmonės prigėrė. Bixhy 
miestelio gatvėse vanduo buvo 
per 3—5 pėdas. Beveik visi 
2300 miestelio gyventojai tu
rėjo būti iševakuoti. Oklaho
mos sostinėje Tulsa iš 240,000 
gyventojų teko evakuoti apie 
8000. Tačiau dieną ir naktį 
dirbdami, miesto gyventojai 
apklojo Arkansas upės krantus 
smėlio maišais ir apsaugojo jį 
nuo didesnio potvynio. Jie su
krovė 240,000 maišų.

Į laidotuves buvo atvykęs iš 
Lozoraitis, 
su abiem 

ir Stašins-

Sen. dem. Byrd paskelbė- 
kad jis ims tirti infliacijos 
Amerikoje reiškinius. O juos 
labiausiai nurodė apsaugos se
kretorius Wilsonas. Jis tvirti-

Prabilo apie 
infliaciją

Prieš kelis mėnesius — ra
šo laikraštis — kunigas Kučin
gis pasiuntė oro paštu du 
siuntiniu religinio turinio kny
gų į Lietuvą kunigam, kurie 
tokių knvgų buvo prašę. Va
kar jos grįžo iš Maskvos su 
užrašu: “Admission to Count- 
ry Refused“.

Siuntiny — tęsia laikraštis 
— buvo keturi tomai Brevia- 
rium Romanum, vienas Ritua
le Romanum- vienas Missale 
Romanum ir nauja pataisytų 
instrukcijų laida kaip ,švęsti mielai laukiamas” 
Didžiąją Savaitę. Visos knygos 
lotyniškos, visos religinės ir 
negali turėti jokios dabartinės 
prooaganios prieš komunizmą.

Kas labiausiai jaudina kun. 
Kučing*, tai tas, kad tuo pačiu 
metu sovietinei propagandai 
laisvai leidžiama užolūsti ši 
krasta. Tos propagandos krū
va. buvo sukrautą ant io stalo.

Vienas tos pronagandos žur
nalas yra pavadintas “U. S. 
S. R.”. kurio šis numeris skir
tas Ukr2inai su užrašu “Reli
gijos laisvė”. Jis iliustruotas 
paveikslais iš religiniu apeigų, 
kurios laisvai praktikuojamos 
Ukrainoje rusų ortodoksų- mu- 
zulmonų. baptistų, žydų ir ka
talikų bažnyčiose. Jo tekste 
sakoma:

Bet kurio tikėjimo išpažin
tojai, kurie nori dalyvauti reli-

PFTautaš. Ne
ima raporte,

Ministerio Povilo žadoikio Trivers, protokolo šefo pava- 
laidotuvės ketvirtadienį buvo duotojas ir kt; - -
tylios ir sykiu iškilmingos. Ty
lios, nes apsiėjo be kalbų prie 
jo kapo. Iškilmingos, nes daly
vavo labai gausiai žmonių, 
ir buvo parodyta tinkama 
Amerikos valdžios ir diploma
tinio korpuso pagarba velio
niui.

Ketvirtadienį velionies kū
nas buvo atlydėtas į St. Ma- 
thevvs katedrą, kur gedulingas 
pamaldas atlaikė Msgr. John 
K. Cartvvright, dalyvaujant 
Washingtono arkivyskupui O’ 
Boyle ir vyskupui augziliarui 
McNara. AsEtoje iš lietuvių 
kunigų dalyvavo kun. Tėv. 
Bagdonas ir kun. Znotinas.

Po religinių apeigų vysk. 
V. Brizgys šeimos ir tautos 
vardu padėkojo aukštiesiem

Romos min. St. 
gen. kons. Budrys 
konsulais šimučiu 
ku. iš Chicagos kon. P. Dauž- 
vardis. E Chicagos taip pat bu
vo Alto pirmininkas L šimu
tis, inž. Rudis, Bačiūnus. E 
New Yorko visas Vliko prezi
diumas, visas Laisvės Komite
tas, prel. J. Balkūnas, J. Tys- 
liava, Devenienė, J. Ginkus, V. 
Rastenis ir kt.

Kapuose tarp gėlių ir vaini
kų min. Žadeikis buvo palai
dotas šalia savo brolio.

Kate voktoBai rofltalauia
Vokietijoje Kasselio miesto 

valdžia paskelbė boikotuosianti 
visokį bendradarbiavimą su 
amerikiečiais pastarųjų laiko
muose Amerikos namuose. Į 
juose rengiamas pramogas jie 
neisią, ir tai bus ženklas pro
testo prieš tai, kad amerfltie- 

Aptiofo bo Sueso? čiai vis dar laiko sekvestruo- 
Londono posėdžiavo 17 Ame- tus vokiečių narnos, nors jų 

rikos ir Anglijos naftos bend- savininkai ir gerą nuomą gau- 
rovių. Svarstė naujų naftos 
vamzdžių tiesimą — iš Persi
jos įlankos- per Iraką, Turkiją 
į Viduržemių jūrą. Viso bus 
1500 mylių. Atsieis 840 mil. 
dol. Per dieną pristatys vamz
džiais po 1.400,000 barelių

nalo naujos painiavos. Mano- rybos nutarimų ir pastaroji 
kad Prancūzijos vyriausybė no- nesiima jokių priemonių. Jei 
rėjo tuo skundu savo nepasi- Jungt. Tautos padarys kokius 
tenkinusių piliečių akis nu- sprendimus Alžiro klausimu, 
kreipti į Jungtines Tautas. 0 bus pagrindas ir Prancūzijai 
nepasitenkinę esą laivų kom- jų nevykdyti.
panijos. Jos norinčios kanalu _______

ITALUOS NAUJA 
VYRIAUSYBĖ

Giuseppe Pella. Vyriausybėje kalam turejo bflu padidintas 
tik vienos krikščionių demo- apsaugos biudžetas 5 milijar- 
kratų partijos žmonės, išsky- dais. šiais metais jis turi Elei- 
rus finansus, kuriem pakvies- 38,200,000,000

Italijos nauja vyriausybė 
sudaryta gegužio 19. Pirmi
ninkas Adone Zoli. Jo pava
duotojas ir užsienių reikalų

si į Saudi Arabijos reikalus. 
Prieš porą savaičių už tai

pasipriešinti. . . . Komisija ne
siūlo trečio karo. Ji sako, kad 
yra konstruktyvių kelių tarp 
karinės akcijos ir apleidimo. 
Tarp jų siūlo nepripažinti 
Vengrijos kom. Kadaro atstovo 
Jungt Tautose, pavartoti ūki-

taip pat naudotis, kaip ir An
glijos pirkliai. Nepatenkinta

rių prieky su diplomatinio 
korpuso dekanu Norvegijos 
atstovu Morgensterne. E vaE- 
tybės departamento dalyvavo 
sekretoriaus pavaduotojas Her- Karaliai taip pat pasisakė 
dersen su žmona, Europos sky- prieš neutralumą. Tai ženklas, 
riaus direktorius Beam, rytų kad Saudi Arabijos karalius 

Prancūzijos padėtis sunkėja, masė dėl vyriausybės žadamų Europos skyriaus viršininkas dar labiau pakrypo į Vakarus.
Ji liko viena Sueso kanalo mokesčių pakėlimo. Nepasi- 
klausimu. Pirmadienį ji kėlė tenkinimo daug dėl Alžiro. Ma- 
Sueso klausimą Saugumo Tary- noma, kad Prancūzija nori pa- g ; ' \
boję. Labiausiai to nelaukė rodyti Saugumo Taryboje, kad I į /
Amerika, kuri nenori dėl ka- Egiptas nevykdo Saugumo Ta-

gale daugiausia kalbėjo apie 
septynerių metų Benjamin 
Hooper, E Manorville. N. Y.- 
kuris žaisdamas prie tėvo iš
gręžto šulinio, su smėliu įčiuo- 
žė į 21 pėdos gylio ir 12 colių 
skersmens skylę. Joje Ebuvo 
smėlio užpiltas arti 24 valan
dų. Jis tebeguli ligoninėje de-

Sovietiniai piratai
Bostoną chemijos profeso

riai Zuffanti ir Luder viešai 
paskelbė, kad Maskva išsiver
tė jų vadovėlius ir persispaus
dino jų aet nėatiklausus. Pro
fesoriai pavadino tai Maskvos 
piratiniais darbais. Jie pareiš- 

taikom. Jis sakęsis pajutęs sa- kė savo protestus per valsty- 
vo širdyje balsą, kad turi eiti bes departamentą.
gelbėti. Ir jis laikąs tą Egelbė- 

kos, ir gydytojai pareEkė, jjmą Dievo parodytu stebuk- 
kad toliau pavojaus nesą. So- ]U. '
vaitę dar turėsiąs praleisti Ii- o Benjaminas ligoninėje sa-
goninėje. kėši slaugei, kad tėvas jam

išleido 40 milijardų markių Nuostabiausia visoje vaiko buvo draudęs žaisti prie šuli- 
Pernai istorijoje yra tai, kad žmogus nio, bet jis neklausęs. Dau-

reikalam, už kuriuos 1954 mo- Berlyno universitete suim- P^^ino apie vaiko nelai- giau jis taip nedarysiąs,
kėjo tik 33400,000 000. Jis tas profesorius, kinis pasisakė "lu- į'J/,0 Įk[’rdinti, mę telefono operatorei ir pa
skelbia, kad norint toliau in- pneš komunistus. Studentai 211SrnUOt^W8.n,a'

bę parems iš dešinės monar- augim0 išvengti tada paskelbė streiką, Apie J" Visų P^^
chistai, iš kairės Nenni soda- kia mažinti biudžetą, o tada 130 studentų buvo pašalinta 
listaL Pažymėtina, kad Nenni mažinti bus galima ir mokės- & universiteto. Paskui dalis n^;. N.°” P?1181 J? išgirdo’ ^’v0 Patvenkta. Ji

« J ’ vėl nriimti Jenos universitete P®statė 55°’000 nau^ bu* buv0 t0 vaiko
sodalistai nori užimti Saraga- *us. P - tačiau dar 400>000 tremti- Ugniagesiai numetė vaikui AK n'u Iriuose. pumpavo deguonį

Žemsemės kasė smėlį, bet pa- 
Neteinte paraduose štangos ištraukti vaiką tik la- 

Amcrikos kariuomenės para- biau jį lakiojo, nes nuo judini- 
do dieną gegužio 18 Salem, mo smėlis vis labiau biro ant 
Mass., nukrito pasienio sargy- vaiko. Jau buvo paskelbta* kad

va Jis bus 25% mažesnte už tų atlyginimo vidurkis pakilo bos amfiMnis lėktuvas; du už- nėra daugiau vilties. Kai atėjo ... . ___
61%, o tuo tarpu darbo pro- Vokietija nuo 1949 išvary- mušti, keturi sužeisti. Danisvi- mintis kasti paralelų šulinį, greitojo tranMnip, kuris eina jėgas Ir jis ji 
duktyvumas pakilo tik 26%. tiem vokiečiam iš Sudetų kra- lle, R. I., tą pat dieną taip pat Sam Woodson pirmasis juo nu* ttfp Vienos ir Paryžiaus* du jaunas. Daro

2400 tonų. Atsieis per 30 miL Tajgj prekės pagaminimas pa- što bei iŠ šiapus Oderio-Nda- nukrito lėktuvas, ir lakūnas stteido, mėgino tada pr * *i vagonai nušoko nuo bėglų, ga nsma Ir i _
dol brango, tai ir veda į infliadją. sės tingės šalpti bei pturdtati žuvs tpHtaH tuneli | aną šaltai, Sušeioti 47. g būdu BAyti j—

Laikraštis primena, kad ku
nigo Kučingio viena parapijie
tė siuntė tokių pat knygų sa
vo dėdei- pagyvenusiam kuni
gui, bet likimo susilaukė tokio 
pat kaip kun. Kučingio siunti
niai. Bet ji prašė pavardės 
neskelbti, nes bijo represija 
savo artimiesiem, likusiem Lie
tuvoje.

Laikraštis. įsidęjp kun. Kut 
čingio foto su sugųžusiu siun
tiniu ir su propagandine sovie
tine literatūra, kurioje matyti 
aEkiai anas užrašas: “Free- 
dom of Religion”. Priminė 
taip pat vieno amerikiečio, ki
lusio E Vengrijos, karštesnį 
reagavimą, kad jis rašys apie 
tuos įvykius valstybės departa
mentui ir savo senatoriui 
Knowlandui — tegul pasaulis 
žino.

to sodališta vietą; dėl pastarų
jų pasitraukimo buvo kaip vy- ........ kuris pareiškė savo pritarimą
riausybė sugriuvusi. Darbo departamentas paskel- Vengrijos studentam ir profe-

bė raportą, kad kainų kilimas
• Aimrika pradėjo statyti yra tiesioginis algų kėlimo pa-

trečią povandeninį atominį lai- • VOKIEČIAI TREMTINIAI

tas specialistas nepriklausoma
sis. Zoli tikisi, kad jo vyriausy-

joti laisvojo pasaulio įsikišimo, tuo ja J. Tautų sprendimus, su- parodytą dėmesį ir palankumą.
Dėl pasiteisinimo, kad Ame- daryti nuolatinę komisiją Ven- Pamaldose vienoje bažnyčios 

rika vengė sukelti trečią karą, grijos klausimui sekti. pusėje buvo diplomatai ir kiti
raportas atsako: jei niekas ne- Studijų grupės prieky yra pareigūnai, antroje pusėje lie- rejkajus Netiesiomai na- 
sitiki, kad Jungt Valstybės atstovė Edna Kelly E Brookly- tuviska visuomene. Tarp diplo- . P
siųs kariuomenę ar ginklų į no; raportą pasirašę taip pat matų buvo apie 15 ambasado- Ir k’šimą-
Vengriją, bijodamos! išprova- A I. Selden, Alabamos dem., 
kuoti trečią karą* tai mes lie- F. M. Soffin, Maine dem., A 
kame be priemonių tai krizei M. Bentley, Michigano resp.

E Europos sekmadienį. Jo ver
tinimu, sesija Strasbourge ten
ka laikytį pavykus ypačiai 
tuo, kad sukėlė daugiau susi
domėjimo Europos politikų 
tarpe. Atsakingų Europos poli
tikų dalyvavimas, pareiškimai 
pakėlė JPT svori ir suaktuali
no pavergtųjų kraštų reikalą 
daugiau, nei tai buvo ankstes
nėje sesijoje Europoje. (Pažy
mėtina tuo tarpu- kad Ameri
kos didžioji:. spauda nutylėjo 
net pąjį.toš sesijos faktą).

Pabaltiečių aktyvus dalyva
vimas sesijoje tinkamai išryš
kino jų rolę bendrame paverg
tųjų kolektyve.

Pabaltiečių delegacijų visi 
trys pinpįnihkai pakeliui su
stojo Londone, ir buvo pada
rytas bendras pasitarimas su 
Londone esančiais Baltijos val
stybių diplomatais.kuriame buvo vaikas užgriū

tas. Grabaliodamas smėlį, jE 
aptikęs šaltą ranką, bet pas
kui Egirdęs tylius sudejavi
mus. JE. jautęsE laimingiau
sias žmogus, kai vaiką ištrau
kęs ir laikęs savo glėbyje. 
Kai pasakojo apie tai per tele
viziją, buvo matyt E jo veido, 
kad jE tebegyvena tom nuo-

guonies kameroje, karštis pa
kilęs, turi lengvą plaučių už
degimą, bet yra geros nuotai-



Vatikano vardas vis dažniau DIPLOMATŲ Y) 
nuskambą, ryšium su politi
niais įvykiais. Ne tik dėl to- 
kad Pijus XII sąvo kalbose pa
liečia dienos politinius įvykius 
ir kalba apie dėsnius, pagal

,. kuriuos jie teisingiau gali būti 
. išsprendžiami. Rašo apie Vati

kaną ir dėl to, kad pasaulinės 
politikos vairuotojai stengiasi 
gauti Pijaus XII audiencijas.

Lankėsi Vatikane Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius Dag 
Hammarskjoldas, kuriam buvo 
pavestas Egipto, Izraelio, Ang-

. lijos, Prancūzijos santykių
* klausimas. Privačioje audien-
- rijoje-kalbėjosUsų_ popiežium dovam teduodama dažniausiai
-■ arti valandos. Spauda tuojau žOTSnūSų. '------ - —~~~~—
... pastebėjo: esą tai ar tik nebus 

ilgiausias pasikalbėjimas su 
pasauliečiu ir dar protestantu.

Nuvyko į Vatikaną ir Pran-
cūzijos prezidentas Renė Coty. taip pat, ko tie politiniai atsto-
Tai jau beveik perversmas 
Prancūzijos santykiuose su 
Vatikanu. Prancūzijos valdovai 
nedarė popiežiui vizitų dau-

’ giau kaip per 1000 mėtų, nuo
• to laiko, kai 800 metais per 

Kalėdas popiežius * Leonas ~HI 
suteikė karaliaus vainiką Ka
roliui Didžiajam. Paskui tarp 
Prancūzijos ir
nemalonumai ir nemalonumai. 
O ir naujaisiais laikais.
1905 metų- kada Prancūzija 
oficialiai nutraukė konkordatą

- su Vatikanu, santykiai tarp 
Vatikano ir Prancūzijos buvo 
sausi, net šalti, nors diploma
tiniai ryšiai ir veikė. Dabar 
staiga gegužio 13 prezidentas 
Coty buvo priimtas Vatikane 
su didele iškilme. Vatikano 
orkestras sugrojo marselietę.

IfĄTlKANASUkMl GE
INFORMACIJĄ AMB POLITlNfUS
MOKA JUOS RŪPESTINGAI ĮVERTINTI MATO VATIKANO ja. Svetimieji atstovai laiko 
MORALIU ĮTAKĄ, BE KURIOS NEIŠSPRENDŽIAMOS IR PO- naudingu sau reikalu, gauda- 
LITINĖS PROBLEMOS,

Prancūzijos himną,' buvusią re
voliucijos giesmę, kuri buvo 
laikoma ir kovos prieš bažny
čią ženklu. Vatikano teritorijo
je marselietės garsai tur būt 
pirmu kartu nuskambėjo. 0 
spauda ir vėl skaičiuoja minu
lėm vizito ilgį. Priskaičiuoja, 
kad vizitas trukęs 45 minutes 
ir daro išvadą, kad kitiem val-

Šitokį smulkūs protokoliniai 
faktai stebimi šiandien spau
dos.

vai lankosi Vatikane.

arabų tautiniam siekimam, ži
no taip pat, kaip Paryžiuje ku
nigai griežtai pasisakė prieš 
Prancūzijos kariuomenės me
todus, vartojamus Alžire. 
Prancūzijos vyriausybei rūpi 
atitiesti Įspūdį Vatikane, o tuo 
pačiu ir laimėti daugiau pa
lankumo sau pačioje Prancūzi
joje ir gal Afrikoje.

To palankumo Vatikane ne
ieškotu, -Vatikantt-opinifos-po^ 
litiniais klausimais nesiteirau- 
tų ir Vatikanui savo siekimų 
nemėgintų Barškinti, jei negal
votu, jog Vatikanas yra jėga, 
turinti reikšmingos Įtakos pa
saulyje. f

nai sykį per savaitę pasikeisti 
informacijom su Vatikano šal
tiniais. Tai informacijai dabar
tinis popiežius nuo pat savo 
išrinkimo (1939) įtaisė visas 
moderniąsias priemones —; ra
diją, teietipus, . televiziją. Jis 
turi savo oficialius atstovus 41 
valstybėje, o 15 ' valstybių 
(tarp jų ir Jungt Valstybėse), 
su kuriom nėra diplomatinių 
santykių, turi savo apaštališ
kuosius delegatus. Per juos 
eina informacijos į centrą. _ ,

• Dtdelfc spalvų Ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geniausios rūšys. prieinamos kainos.
- 'Atsinešk šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas*

SAMLTL BBCKENSTEIN. INC.
TRYS DIDELĖS KRAUTUVES 

ltS Orehard St- 125 Orchard SL 1M Orchard SU N. Y. C.
GBvuerey 5-4525

Closed Saturday. opėn Sunday 9 A. M. to 6 P. M. 
l*rivaaiavima»: S Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.
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FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkas

U. S. New$ a. WorW Report 
atmeta prielaidą- kad tai buvo 
tik mandagumo vizitai. Grįž
damas prie Hammarskjoldo vi
zito; žtfrnai®-sako, 'kadnebu- čiai iŠkeira^Vatikanodipiorna- 
vo smulkiau paskelbta, kas 
buvo tarp Pijaus XII ir Ham
marskjoldo kalbėta. Bet esą 
nesunku susivokti. Esą Vatika
no sluoksniai sako, kad buvo 
kalbama apie pasaulio politi
kos problemas — tokias kaip 
Sueso kanalo klausimas, Jor
danijos krizė. nusiginklavi
mas, šaltasis karas, tarptauti
nis komunizmas.

Ir Prancūzijos prezidentą 
čia atvedė politiniai interesai. 
NYT korespondentas iš Romos 
rašo, kad Coty vienas iš svar
biausių rūpesčių tai Alžiras. 
Coty žino- kad daugelis kunigų 

KRIKŠČIONIŲ D E MOK RA- gaurės Afrikoje simpatizuoja

Vatikano patirtis gali būti 
naudinga diplomatam spren
džiant politinius klausimus. N. 
S. News a. World Report ypa-

Užsienio informacijas labai ■ ~-----
rūpestingai išsijoja apie šim- ■
tas jaunų žmonių, parinktų iš I?; -A >.>
įvairių seminarijų bei kolegijų ■ 
Romoje. Vatikano ekspertai 
stebi savo studentus, kurie jų 
geriau -tinka pastoracijos dar- g|||l
bui, kurie diplomatiniam. Pa- IjĮSil
staruosius atrenka ir paskui -
specialiai treniruoja, kad pas- COTY, Prancūzijos prezidentas 
kiltu darbui Vatikane.

VESTUVIŲ albumai (mažas, — M M nuotraukų__J__
5x6 inč. dydžio—46 doL, didelis — 36 nuotraukos 8x 10 < 
inč. dydžio — 60 doL; abu tik 85 dol ), PORTRETAI, VAI- J 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir į 
pigiau nei kitur. <

*BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

TeL VI 6-2164

Vatikano vis

nuo

tinės tarnybos sugebėjimus. 
Esą bažnyčios diplomatinė tar
nyba dabartiniais laikais esan
ti didesnė nei bet kada anks
čiau per paskutinius 200 me
tų. Vatikanas turis informaci
jų apie daugelį kraštų, kai 
juose įvykiai dar tik planuoja
mi. Nurodo pavyzdį, kad Vati
kanas per savus šaltinius tu
rėjęs informacijų apie prama- 
tomą Egipto
užimti Sueso kanalą, 
nas taip pat žinojęs 
karo metu

Hitlerio planą pulti 
ziją- apeinant Maginot

Savo atstovybes prie

Užsienio diplomatai dėl to 
labai vertina Vatikano infor
macinių šaltinių stebėjimą, į- 
vykių analizę. Tokio tikslumo

ir vertinimo Vatikanas pasiekė 
ne iš karto. Nuo 1870 metų, 
kada buvo panaikinta bažnyti-

(Nukelta į 3 psl.)

pasikėsinimą 
Vatika- 
antrojo

Prancū- 
liniją. 
Vatika-

AMERIKA NEPAVEJA INDIJOS
A marikes farmeriai vartoja 

moderniausias mašinas žemei 
įdirbti ir javam suvalyti. Ta
riau javam matuoti tebevarto
ja senųjų frankų matus — bu
šelius. Tai matas, kuriame tel
pa 2150.42 kubiniai coiiai. Ta 
čiau dabar javo niekas nebepi- 
!a į bušelius, o sveria — sve- - 
ria centneriais ir svarais Kai

fa, meris pristato javus į san- 
ciėFus, javus ten pasveria, ta 
čia:: kvitą jam išrašo vis tiek 
bušeliais. Jei kviečius pristato, 
tai 60 svarų priskaito už vie- 
ną bušelį. Jei pristato rugius 
ar kukurūzus, tai už viena bu
šelį priskaito 56 svarus, už

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.



prieš
ženklu

Tos, 
Dievo

galvos, 
visi tie

įspėjama- 
kuri pri- 
pakeltąją

40 metų, 
apsireiš-

KAZIMIERO bažnyčia

BAŽNYTINĖS UNIJOS
SKLEIDĖJAS

iki pat antrojo padalinius 
(1793).

Tose senose Lietuvos žemė-

k Prieš 300 metų Lietuvos
PubHM 8em*-w«kty_««wt Mk valstybę buvo užplūdę švedai 
day - wuh, when ’ Maued weeWy ir rusai. VBn&B <ayWin-

vargšam ir slaugydamas ligo
nius- ypač epidemijų metu; o 
jų tada nestigo dėl karų ir 
pasitaikančio bado. Artimas 
ryšys su žmonėmis kum And-

je pastogėje gulėdamas ant 
šiaudų kūlio. Tai buvo grynos 
sielos ir didelio uolumo vyras, 
kurį nelauktai ištiko žiauri ka
zoko ranka. (B.d.)

Apokalipsės knygose Avinė- kiek ir bolševikinei revoliuci- 
lio ir žvėries ženklais vaizduo- jai. 
jama gėrio su piktu kova žmo- ★ / ’
nijos istorijoje. Tie du ženk- Marijos apsireiškimų Fati- 
lai, kaip Kristaus ir Antikristo moję 40 metų sukaktį minė- 
įvaizdžiai, lieka visą laiką. At- damas Brooklvno diecezijos

VILNIAUS 
PAMOKSLININKAS

Kun. Andrius Bobola* S.

priėjęs Gediminas, bet Bob- žymėjo jautria širdimi ir gai- 
ruiską užėmė -Algirdas. Kai lestingais darbais, padėdamas 
kun. A. Bobola čia atvyko* dėl 
tos srities ėjo kovos tarp Lie
tuvos ir Maskvos. Su Maskva 
dėjosi daugumas provoslavų, 
priešingų ir Lietuvai ir bažny-
tinei Brastos unijai (1596). Jie rių Bobolą išgarsino kaip liąu-

. .. _ ■dies''n^jdniMią:'W)*T^ų“"ni6:r
tų iš Bobruisko vienuolyno 
viršininko pareigų buvo atleis
tas grynai misijų darbut Dau
giausia keliavo po Pinsko apy
linkes.

O PRIEŠ 300 METŲ GEGUŽĖS 16 JANAVOJE, BRASTOS VAIVADIJOJE, KAZOKŲ 
ŽIAURIAI NUKANKINTAS KUN. ANDRIUS BOBOLA, S. K VILNIAUS IŠKALBIN
GAS PAMOKSLININKAS IR BOBRUISKO-P1NSKO SRIČIŲ UOLUS LIAUDIES MISIO
NIERIUS • ŠVENTUOJU PASKELBTAS PO M EŽĮ AUS PUAUS XI PER 1938 METŲ VE
LYKAS • JO ŠVENTĖ YRA GEGUŽĖS 21.

- ------------ --------------------------------— SIMAS SUŽIEDĖLIS --------- --------------------------------------•6.00 
•&S0 
•3J0

talavo apie 20 metų, glausda
masis Pinsko vienuolyne. Apaš
talavimo darbas jam sekėsi: 
daug žmonių gra£no į katali
kų tikėjimą, sustiprino unitus* 
kaimuose praskleidė šviesos. 
Kas buvo likęs provoslavų ir 
dairėsi į Maskvos dvasinę vy
resnybę, nebuvo patenkintas 
to uolaus jėzuito darbu. Jis 
buvo užsipuolamas ir pravar 
ažiuojamas “dūšių grobiku” 
(“dušechvat”). Bet žmogaus 
sielą išganyti jam kaip tik la
biausiai rūpėjo: dėlto buvo pa 
sidaręs amžinu pakeleiviu,

PRENUMERATOS KAINA 
v Vlik ISįJ ji - oa ė.

1657 gegužės 16 kazokai už
puolė ir mirtinai sumušė jėzui
tų vienuolį. Sukruvintą jį pri
rišo dar prie arklio balino ir, 
tempte nusitempė į Jonavos 
miestelį už 20 klm. Tenai, pa
korę už rankų, jam degino pa
dus, badė iešmais, danžė per 
galvą ir smaugė, kol netekusį

o prie bažnyčios buvusiam vie- niai klausimai, ir išvestų iš 
nuolyna gyveno. akligatvio, į kurį įstūmė pa-

Dabar ši bažnyčia bolševiku šaulio likimą diplomatai. Jie 
yra desakrfrata. H jos norėta pritaria tiem Vatikano skelbia

mieji principam gairėm.
tai r.epavyko. taikai per laisvės, teisingu-

Caro laikais bažnyčia iš ka- mo* artimo meilės vykdymą.
talikę buvo atimta ir atiduota Tik visa bėda diplomatam, 
pravoslavam. Buvo atimta taip ir valstybės vyram, kai tuos

THE By FRANCMCAM FATHERB
Ele* art tMS aMhkNši aujuagi AMERIKĄ, UOS 

ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUV»V ŽINIAS.

BrooUyn. N. Y. 
HMf yaar ....—
Forcion __________ A4O UžHanyJt___________________ OMO

LaHoraCU tvarto REDAKCiNt KOMISIJA. Vyr. rto. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipaniua ir toraapotoancijaa redakcija taiso aavo attoMSra. Nenaudoti atndpa-

“pinčiukus”, kaip juos lenkai 
vadino pastaraisiais laikais, 
nežiemos metu sunku buvo 
patekti nežinant kelio: galėjai 
prasmegti liūliuojančioje mar
malynėje.

Pinsko sritis lietuvių buvo 
tvirtai valdoma jau nuo jGedk 
mino laikų: pačiame Pinske ir 
artimam Turove tvarkėsi jo 
sūnus Narimantas, o gretimo
je Voluinėje (Lucke) valdė ki
tas sūnus Liubartas. Pinsko 
sritis Lietuvos valdžioje išliko

vės. Jėzuitę statyba 1604-*-. (3) Tik dalis diplomatų no-
1615 metais. Šioje bažnyčioj-' retų Vatikano pažiūras lakyti 
šv. Andrius Bobola sakė pa- gairėm, pagal kurias būtų 
mokslus 1623—1633 metais, sprendžiami konkretūs politi-

sąmtmesnukBlokmaviju." .^^n^ntėTataliku irunitų. Tuo
Kas buvo tasai jėzuitas vie- tarpu ^un Bobola savo už

puolis ir kodėl kazokai taip daviniu k^p tik laikė plėsti 
žiauriai jį nukankino? Rytu ir Vakaru Bažnyčių vie-

nantį rudenį, apie tai bus Dievas sako”. Reikiamai įsi- Vilniuje pamoks-
stambiom raidėm rašoma vi- klausyti ir atitinkamai veikti apie 10 metų buv0 pa.
suose laikraščiuose. Peikiant yra išminties dalykas. Nuo skirtas Bobruisko vienuolyno
ar giriant, dėmesys vis tiek tos išminties priklauso, kiek vyresnjUOjU (1633). 
Ims nukreiptas į mūsų laikų dabartinė žmonių karta, į ku- 
pikto ženklus daugiau, negu rios rankas yra sudėtas jos 
jis kreipiamas į gėrio ženklą, pačios vienoks ar kitoks liki-
O tam gėrio ženklui, apreikš- mas, pajėgs savyje nugalėti Bobruiskas yra prie Beržū- 
tam mūsų dienom įspūdingu žvėrį, kad bausmė nekristų nės upės, į pietryčius nuo 
stebuklu, yra tiek pat metų, pakeltoji Dievo ranka. Minsko. Ugi tos srities buvo

los klaidas. Protestantizmui
* „ , _ . . .. . . kiek atsiūgstant, jėzuitai savo
laikų faktus su Apokalipses Fatimos apsireiškimai ska- dėmesi nukreipė j rytinius Lie- 
pastebėjimu: “kūne tik žve- tina gerai įsižiūrėti į mūsų tuvos * valstybės pakraščias, 

Paveiksl° negarbins bus laikų ženklus ir suprasti, ką kuriuos€ vyrav0 provoslavija.
užmušami”. jie sako. Apokalipsėje taip pat Ten steigė vienuoIynus> misi.

Vis dėlto, kai bolševikų re- dažnai pabrėžiama: “kas turi jas k mokyklaSr pirmąsias to- 
voliucijai sueis 40 metų atei- ausis klausyti, tesiklauso*

kreipiasi diplo- 
kurtuazijos su

SIELŲ MEDŽIOTOJAS
Pinsko sritis yra Nemuno, 

Būgo ir Pripeties upių tako
skyroje, senoje jotvingių že-

daviniu kaip tik laikė plėsti 
Rytų ir Vakarų Bažnyčių vie
nybę ir katalikybę.

Jisai atsidėjęs studijavo Ry
tų Bažnyčios liturgiją, papro
čius, Rytų Bažnyčios tėvų raš
tus, kaip Bazilijaus, Grigaliaus, 
Chrisostomo ir k. Juos gretino 
su Vakarų Bažnyčios tėvais ir 
rodė, kad tie vyrai yra vieno mėje, pažliugusioje neišbren- 
tikėjimo ir vieno šventumo. damomis pelkėmis. Pas tos

Be to, kun. A. Bobola pasi- srities kai kuriuos gyventojus,

(Atkelta iš 2 psl ) 
nė valstybė ir jos žemes nusa
vino Italija, turėjo praeiti dau
gel metų, iki Vatikanas įsigijo 
tokį autoritetą tarp diplomatų. 
Jei anksčiau diplomatinius rei
kalus tvarkydavo popiežiaus 
sekretorius, tai dabar tokio 
sekretoriaus Pijus XII neskyrė 
ir diplomatinius reikalus pasi 
liko savo tiesioginėje žinioje.

Po šitokios informacijos 
apie Vatikano diplomatiją žur
nalas primena, kad

į Vatikaną 
matai ne tik 
metimais.

Anksčiau Alžiro nacionalis
tai kreipėsi į Vatikaną, prašy
dami patarpininkauti ieškant

VATIKANE SKAMBĖJO MARSELIETE
susipratimo su Prancūzija. Lai
kraštis neabejoja, kad prezi
dentas Coty bus svarstęs su 
popiežium ir Alžiro klausimą. 
Neabejoja taip pat, kad Ham- 
maskjoldui bus rūpėję popie
žiaus pažiūros dėl vidurinių 
rytų.

Marijos apsireiškimų Fati- 
moje 40 metų sukaktį minė
damas Brooklyno diecezijos 

skiri istorijos laikotarpiai pa- savaitraštis “The Tablet” tei- 
brėžia tuos pačius ženklus sa
vais simboliais. Kokie yra mū
sų laikų gėrio ir pikto ženk
lai? Kuo jie yra išreiškiami?

f Tokios pažiūros į Vatikano 
reikšmę diplomatijoje leidžia 
padaryti šias išvadas:

(1) Daugumas diplomatų į- 
žvelgia Vatikano didelę mora
linę reikšmę. Ji reiškiasi žmo- ' 
nių galvojimui ir veiklai, ar 
jie būtų laisvuose ar paverg
tuose kraštuose.

(2) Vieni iš diplomatų norė
tų pasinaudoti Vatikano įta
ka — kad ji paremtų jų pačių 
idėjas ir siekimus, kad jų idė
jos virstų Vatikano skelbia- 
mom idėjom.

J-, 
kilimo buvo* čekas, bet su Lie
tuva suaugęs ir ją pamilęs. Jo 
giminės lizdas buvo Silezijoje, 
paskui tėvai gyveno Sandomi- 
re, Mažojoje Lenkijoje. And
rius Bobola čia lankė jėzuitų 
kolegiją. Pažintis su Lietuvos 
jėzuitais jį atvedė į Vilnių. 
Vilniuje, teturėdamas apie 18 
metų, įstojo į_ jėzuitų ordiną, 
atliko noviciatą (1611). prie 
Vilniaus akademijos išėjo teo- į 
logijos mokslus ir buvo įšven
tintas į kunigus (1622). Vil
niuje priėmė ir amžinuosius 
jėzuito vienuolio įžadus (1630).

Dar tiktai įšventintas į kuni
gus, gabus ir iškalbingas, bu
vo paskirtas šv. Kazimiero baž
nyčios pamokslininku. Si baž
nyčia buvo neseniai dar staty
ta* o prie jos — susidaręs jė
zuitų veikios centras. Iš pra
džių daug dėmesio skirta ko
vai su protestantizmu, tad ir 
kun. Andrius Bobola savo pa
moksluose kedeno šios atska-

ringai pastebėjo:
“Mūsų laikų ženklai... nė

ra blankūs pasaulio politikos 
ir pramogų įvaizdžiai. Tai nė
ra nei dramblys ar asilas, nei 
kūjis ir piautuvas ar erelis, 

yra prasidėję nei televizijos antenos ar erd
vūs vaidinimų ekranai. Tikra
sis mūsų laikų ženklas yra Fa- 
timoje besisukusi*, šokusi sau
lė; dangiškos Viešnios pasiro
dymas trim vaikam; 
sis pranešimas 
laiko įžeistojo 
ranką”.

Tai atsitiko 
pirmą kartą Marijai 
kus gegužės 13. Apie tai stam
bioji pasaulio spauda mažai 
arba nieko neužsiminė. Kiek ji 
užsimins spalių 13, saulės ste
buklo sukakties proga, galima 
bus spręsti, kur žmonės savo 
dėmesį labiau nukreipia: į 
Marijos saulę, spindinčią gė-

Musę laikai yra prasidėję 
M ūsę laikai ;

^pirmojo Didžiojo karo pabai
ga,kuri nutolo jau už 40 me
tų. Vadinasi, toji karta žmo
nių, kuri gimė pirmojo Didžio
jo karo metu, yra jau pasie
kusi savo amžiaus ir minties 
pajėgumo. Dabar pats jos gy
venimas, ir ji vis daugiau 
sprendžia savo krašto ir pasau
lio įvykius. Po kokiu 
ji gimė ir veikia?

Nereikia daug sukti 
kad suprastum, jog 
40 metų yra paženklinti bolše
vikinės revoliucijos kūju ir 
piautuvu. Tai du žvėries ženk
lai* susiviję į vieną, iškilo prie 
Nevos krantų 1917 metų pa
baigoje. 'Kad tai yra tikri žvė- 91 i saulę Stalino pikto

TURTINGI

gurno nesirūpinote padaryti šo į kišenę ranką, vildamasis kaip čia už keturis kraicarus. jos vilkėti, nes no to laiko ge- komis sudėliosime, neprašysi-
per penkiasdešimt metų. Ei- iš jos ištraukti popierinį gul- Juk mes jau esame šito mėgi- rokai nutukau; bet tamstai me niekieno malonės. Nieko
kitę pas kleboną ir tuokitės. deną, bet nerado tenai nieko nę. Tuo būdu mes sutaupysi- kaip tik tiks, jeigu tik panelė nesibijokite, tetule Zuze! Visi

— Tiesa! — šaukė iš visų daugiau, tiktai vieną papiros- me guldeną. Imkis jį, dėde Lidija ją šiek tiek pataisys. susirinksime ir trauksime gat-
šalių, apsiausdami Adomą ir galį. — Keistas dalykas, kad Adomai, imkis! Jis jau tams- _ - . . _ ve, o čia muzika kad grieš, tai
Zuzaną. — Didi tiesa! šv. Jurgio dien kažkaip akyse tos. Galite eiti į bažnyčią __n0iA liaiin L>ciiicin

— Tiesa! tiesa! didi tiesa!— nyksta popieriniai guldenai! tuoktis.
pakartojo tėvas Adomas visų Visa draugija turėjo sutikti, — Mano Dieve! — atsiduso si f bažnyčią eiti Viskuo kitu dar ^irdėjuri.
nuomones. — Kad man reikia kad trūko kiekvienam guldeno senis, — neįstengiame net žie- pirštinėmis ir kurpelėmis aš ~ dėde Adomai, — ska-
šitai padaryti, aš be kalbų ži- aplink kurį pasaulis sukasi. dų nusipirkti. LjD Dat DasirfiOinsfa Tai tau tino senį Pranas, baksėdamas
nau. Šitaip visi kalbate, tary- — Kas? — sušuko pagaliau Cia prašneko Ripkė: mano dalykas ^ ji alkūne. — Reikia tiktai

34. juos. lYeaą dien, mums na- ± - Ai, jeigu jau Sedai kliu- _ o ai jums padaru pui- <»««*«■
Nuo tos dienos mudu ėmė- muose raudonžandžio angelė- „a-aAti-L .-L. Tai V,. _enimi va, tai aš vien* turiu jų net Hą jungtuvinę puokštę, — su- Senis nebežinojo, ar jis

me dar daugkm dZL" mZ "etoj atsirado išblyškęs suįd^‘“ _ T" Xakn Sas ^ du- Des dutot burau ®eltėju-
naktys pavirti dienomis. Tada mažutis lavonėlis Iš vestuvių pakla^ Mabir^ nad.- ^ Vienas įo™ mirė, o antras Gagijulė siekė toliau: - Taip man keistai norisi
aš pradėjau skalbėjos darbu ., k? -To, ko paprastai reikia gmd^ - Aš duosiu riestaini,, kai- ju^ tarytum km mane iš
verstis. Aš palikau skalbėja, - O, manobnmgioji bičių- „J1* mynė pienininkė atneš sėrio- 7^“
žiemų Adomas vaikščiodavo >e. kaip pultam visk, papasa- _ Tal gal pioigų? _ abe. bu ini , 2 d*®f’ ir turėsime puiki, vakarienę.
sniego kasu. Gyvenome taip, kojai! - verkiančiu balsu pra- jingal paklausė raštininkas. telėjo jam ponas Makaras. Ripkei tatai naują mintį j- *“ "“^ma?
jog dažnai savaičių mvaites ne- bUo tėvas Adomas. - žtooma, pinigų. 2 Oi, ne! Aš padirbsiu ta kvįT Zuaana pakreipė veid, į
matydavome kvota mėsos, o O ašaros^ yra užkrečiamas — o kiek gi tenai reikia tų^ guiden, iš variokui šiame _ Tai, tai! O gydė, žąsų « ranl“ nfcide,,«ė lu»“

kartais net ir Šaukšto šilto vi- daiktas. Susidarė jaudrių pinigų? maišelyje yra dvidešimt penki oerftirni i pardavinėtoja, duos mums
ralo. Pagaliau mudviem pavy- verksmų koncertas. Tiktai Jo- _ Maaų mažiausia viėno keturiacenžai pinigėliai. Tai 4 Sitai kalbėdama, gerokai į- abetoiimo Už tai
ko sutaupyti tiek, kiek reikėjo nes įriengė ištaikyti tapybinę guldeno. kaip tik guldene, kurj suris- ^tJ^^’savo sv“

kuktoms* bet žmoniškoms ves- nmį o pono Makaro Sukolio visi garsiai ėmė kvatoti. kau nuo savo draugų už ryto- gūnus.
tuvėms; galima buvo pasisiū- širdis jau seniai buvo apšar- — cha! cha! cha! Juk tai jaus nakvynę. Atiduosiu šį Jonas Pača
dinti jungtuvių suknelė ir su- vuota tikra kaučuko lupyna, menkniekis, o ne pinigai x guldeną tėvui Kaporui, o mes 0 kalėjinre), » »ca
taisyti šiokia tokia vestuvių tad jo tas v^tanai visiškai MandtoT neturi-naktį nenakv^mi malki- todrii š
vakarienė geriesiems Mčfti- nebejaudino. Jisai tarė: me kišenėje ir to menknMtiof nėję. - tevui Ad<> .. . 0 “ J? , 5
liams. Jau buvo paskirta ir — Visa tai labai gražu, ma- — atsUkmė tėvas Adomas. — Tai kur nakvosite, tu iš- muiir tetai "uei’ Nsiu spyo, kūmui Plepa
diena: pirmasis sekmadienis no mielieji, tačiau už visą šį Sitai Išgirdę*, kidcvtaUB iš- sininke? — Bet aš neturiu nė vienos mes turėsime tiek de
po Trijų Karalių... šnypščiojiiną, nosies šluostymą didžiai ir didžiadvasiškai kišo — Kur? — atšovė vyrukas* toniškos suknelės, kuria ap- kiek tik norėsime. Vyno

Cia pernelyg susijaudino h* aikčiojimų koncertą niekas savo ranką į kišenę. Viso to gudriai mirksėdamas. — Algi sivUku
vargšė moterėlė, teko jai vi* jums nė surūdijusio skatiko vaisius buvo tas, kad visi ėmė mums nėra didfiojo mūsų M- nueiti!
sos jėgos įtempti baigiant savo nemokės. Ką čia mums papa- dairytis, visiems paraudo vei- čiulio, pono policininko? Imsi- zana*
pasakojimą. " ' ’ ““ - - * - — * - - . - — v

M. JOKAJUS

— Ai* mane gėda papjaus!

ttfdafys mus į daboklę pernak* puikiai

net visas miestas norės šokti. 
Tokio triukšmo Stoties gatvė

I

SKURDŽIAI

geriesiems bičių- nebejaudino. Jisai tarė:

lė? Tiekos taurių žmonių



Juozas Bakis, skulptorius,

vaizdas, duosiu šiek tiek kon-kūrėjui teks ge vienas

jom)

yra viso pasaulio moderniojo

tada, jei
MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI

Atsiusta paminėti
Viešpaties

statulą, kuri iškelta viršum di
delės rozetės. DaiL Kazimieras 
žoromskis nupiešė vieną šoni-

Televizi- 
jos aparatai net ir pačiame 
Madride dar labai retas daly-

vienas geresnis valgis apie 53 tapybos parodą.

Kas bus, jei bus atsiųsta tik 
paprastos istorinės dramos- be 
misterimo charakterio? Vieną 
pasirinks ir statys? Tai būtų 
klaidingas sprendimas: toks 
veikalas nesiskirs nuo kitų

Misterijai reikia ir masinių 
scenų. Ar užteks Čiurlionio 
ansamblio, ar . jis pajėgs ne tik 
dainuoti, bet ir vaidinti? Sa
koma, kad bus parengti keli 
chorai, kurie sudarys kokius 
300 žmonių. Tai bus tik cho-

Kun. dr. Juozas Prunskis— 
MOTINA GAILESTINGOJI, iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas Chicagoje, 116 psl.. kaina 
1.30 dol.

Iii tome, pavadindamas “Die 
Herkunft der litauischen Kreu-

savaitę. Mokytojų algos 18000- 
32000 p. per metus jau skai
tomos neblogos. Bet yra darbi
ninkų, gaunančių 35 p. į die
ną, kiti apie 50 p. čia tai ir yra 
mįslė, kaip jie išgyvena?

Šiaip kraštas visur daro di
delę pažangą, visur kuriasi 
nauja pramonė. Yra labai gerų 
audinių- gražesnių už amerikiš- 
kus. Jau yra nemaža vietinės 
gamybos automobilių. Elektros 
sunaudojimas po karo padidė-

ze”. Straipsnis gausiai i muš
truotas. Jo atspaudas turi 45

Commentationes Balticae meno ga!erijose

misteria nustos beveik pusės 
savo įspūdžio.^ '

Yra dar ir kitas didis sun
kumas — tai pastatymo lygis. 
Mėgėjų lygio šiam festivaliui 
neužteks, nes kitaip dings ve
damosios idėjos. O kad tokį 
kolosalų pastatymą* išjudintų 
ir pakeltų iki meninio lygio, 
tikrai reikės didelės kūrybi
nės jėgos.

Prie šių sunkumų prisideda 
ir finansai. J Reikės atvežti 
chorus, artistus, samdyti or
kestrą, salę. Iškilmingas pasta
tymas pareikalaus daugel tūk
stančių. Kažkas kalbėjo New 
Yorke, kad šiam reikalui .esą 
skiriama 16.000 dol. Tai nema
žas pinigas, ir iš kur jį paimsi. 
Ar padengsi išlaidas iš žiūro
vų, Pagaliau, ar verta iškeisti 
tokias dideles sumas, jei mis
terija bus tik eilinė ir didesnio 
įspūdžio nepaliks. Tai per di
delis liuksus, kai tuos pinigus, 
ar jų dalį, galima perkelti į 
kitus svarbius kultūrinius rei
kalus.

Tad su pesimizmu žiūrime į 
tuos didelius užsimojimus, bet 
kartu turime ir vilties, kad 
tiek Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondas,, tiek rengėjai 
nepadarys didelių klaidų.

F. Z-tis

misterija virs paprasta alegori
ja. (Tai atsitiko su Lietuvoje 
kai kuriom vaidintom misteri-

Madrido publika — valdi
ninkai ir tarnautojai — apsi
rengę gerai, nors jų uždarbiai 
nedideli, pvz., įstaigos sekreto
rė gauna 300—400 pesetų per

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

Nors maldaknygė turi 288

rai pažinti ir mūsų tautos isto- 
i.>ą ir iLosoiiją, kau paieškotų 
gelmių ir sprendimų. Kitaip

Kitais metais New Yorke 
šaukiamas Pasaulio Lietuvių 
Bęndnirwnenės seimas, į kurį 
atstovų suvažiuos iš visų laisvų 
kraštų. Kartu su seimu rengia
mi ir lietuviškojo meno pasiro
dymai Bus lietuvių dailininkų 
pąrnda, žurnalistai sutelks 
,spaudos Jr-knygos parodą. Fi
latelistai pasišovė sunešti savo 
pašto ženklus ir tuo sudominti 
gausius New Yorko filatelis
tus. Visom šiom parodom .sie
kiama pagyvinti kultūrinę-vei
klą, kartu ir kitiems pasirody
ti atkreipti New Yorko dėme
sį patekti į spaudą.

Reikia manyti, kad lietuvis 
kūrėjas yra pajėgus tokį veika
lą parašyti. Jis turi ir intelek
to ir kūrybinės dvasios, bet 
šiuo atveju laikas per trumpis.

dramų ir visuomenei nepaliks 
pakeliančio įspūdžio.

pesetų. Užtai vietiniai žmonės _ kūrė naują tapybos stiliii kuri
retai kada restoranu naudoja- • Jonas Grinius, kuris šiais Henry Matisse pavadino 
si. Gana gero viešbučio kamba- metais laimėjo Aidų mokslo kubizmu. Savo pirmą paroda 
rys dienai 80 pesetų, o pensijo- premiją už “! -
nuošė už tuos pačius pinigas ir koplytstulpius”, to veikalo 
gauni ir pilną išlaikymą. Mais- santrauką atspausdino Baltijos 
to produktai nėra pigūs, tad Instituto leidžiamas žurnalas

savo veikalus pristatys rašto 
mėgėjai, kurie aktyviai reiš
kiasi visuose konkursuose?

Ispaniją buvo žinoma kaip dar daugiau motociklų, kuriais 
konservatyvus ir labai užskįa- važinėja jaunimas. Darbininkai 
ręs kraštas. Tačiau taip nėra, naudojasi dviračiais. 
Ir čia žengiama su didžiosiom 
tautom kartu. Tačiau kraštas 
geografine padėtimi yra tikrai 
savotiškas* iš to gaunasi įvairių 
skirtumų. Bet tai mus nuvestų 
į nesibaigiamus pokalbius. Da
bar sustokime prie žmonių. 
Paieškokime “lietuvybės” Ma
dride.

Vieną vakarą Madride susi
rinkom net keturi lietuviai. 
Vienas jau senas Madrido gy
ventojas, kitas atvykęs' iš Vo
kietijos prieš pusantrų metų, 
trečias senas Kolumbijos pilie
tis, neseniai čia užklydęs, na 
ir aš iš New Yorko. Po kasdie
nio lietuviško radijo praneši
mo per Radio National susi
metėm viename jaukiame bu
te, kur buvo linksmai lietuviš
kai pakalbėta. Tikrai smaigu, 
kad visam mieste niekas dau
giau lietuviškai nesupranta.

Nuolat gyvenančių lietuvių 
čia yra tik du, bet jų atlieka
mas darbas yra labai svarbus. 
... Jie parengia . kasdienius ra
dijo pranešimus,. kurie Lietu
voje girdisi gana gerai. Į savo 
darbą jie žiūri rimtai ir visas 
programas parengia kiek gali
ma geriau. Jie lauktų, ypač iš 
spaudos, tinkamo supratimo ir 
visokios paramos.

Ką pasakyti apie 
milijonų Ispanijos

Klausimas kiek 
Sustokim ties

tos. Misterijoje pro rodomus 
fizinius elementus turi būti

likusius 30 
gyventojų, 

per platus, 
ekonominiais 

reikalais, apie kuriuos Ameri
kos spaudoje gal daugiausia 
rašoma. Reikia pastebėti, kad 
tas vaizdas nėra teisingas, 
pvz., perskaičiavus kai kurių 
kraštų darbininkų uždarbį, 
gaunama tik keletą centų į 
dieną, iš kurių vistiek niekas 
negalėtų išgyventi.

Bendrai paėmus, kainos čia
•ukšta, o uždarbiai gana maži, neperseniai iš Kanados nuvy. 
Bet žmonės išgyvena nors kar- i Pančių. Charoto Jtacri- 
tais nelengva suprasti — kaip. j°)e sur«ngė savo kūrinių pa- Clucagoje. Romane vantaoja 

. ., ., rodą, kuri tęsėsi nuo balandžio mas kaimo gyvenimas.
Kad susidarvtu pilnesnis . „ „ :. A- - r 26 iki gegužes 9. _____

žmonės sunaudoja labai daug 
žuvies.

Drabužių kainos beveik dvi
gubai mažesnės* tik importuo
tų kainos yra panašios i New 
Yorko kainas. Tad vietiniams 
sunkiai prieinamos. Ypač 
brangūs automobiliai, skalbi
mo mašinos, radijo aparatai. 
Automobilių yra nemaža, bet

rai, tik nejudrūs artistai. Ka
da ir kaip juos išmankštins ir 
įjungs į spektaklį?

Misterijų vaidinimai pa
prastai vyksta po atviru dan
gumi kur savo masinėmis 
scenomis, natūraliomis gamtos 
dekoracijomis žiūrovams daro 
didelį Įspūdįr' * -

Bet ar New Yorlce atsiras 
tokia vieta, kur būtų galima 
vaidinti gamtoje?

Čia didelis biznio miestas, 
išnaudota visos pašlaitės ir 
kalniukai 0 kas liko, tai prie 
jų neprieisi. Nepasinaudosime 
nei tom aikštėm* kur vyksta 
vasaros koncertai. Jos per di
delės, tiek nesusirinksime žiū
rovų. Teks norom nenorom 
eiti į teatro sales, bet kur ta
da rasi tokią didelę sceną, 
kur galėtų veikti 300—400 
statistų. Neįmanoma. O salėje

m. Paryžiuje. Dabar gyvena ir 
dirba Paryžiuje. Jo kūrinių

jaučiamas metafizinis gyveni
mas. šiuo atveju dar reikalau 
jama, kad tai būtų tautinė nu

krečiu faktų. Vieno dolerio • Pranas Gailius, jaunas iš žymiausių prancūzų moder- 
oficialus kursas maždaug 40 menininkas, balandžio mėn. nistų, gegužės 13 sulaukė 75 
pesetų. Madrido restoranuose Paryžiuje surengė pirmą savo metų. Drauge su Picasso, ku

ris vienais metais senesnis su-

jo gal 10 kartų, jei ne daugiau.
Apvažiavau daugel šio kraš

to virtų, mačiau cMHuosšus 
jų kultūros paminkhis, bet pa
silikti čia nenorėčiau.

Pirmiausia dėl savotiškai 
gaminamo maisto, čia visa tik 
kepama, o kepti dažnai reiškia 
tik paviršių pašildyti. Maždaug 
viri turistai ir svetimšaliai turi 
persirgti visa eile negalavimų, 
kol prisitaiko. Mažas malonu
mas valgyti beveik žalią mėsą. 
Ir daržovių ir duonos fia duo
da tik maža, tačiau žuvies ne
gaili. O pusryčių čia beveik 
niekur negausi

Kankina ir vasaros karščiai.
Tiesa, ' jie ir New Yorke ne

maži bet čia, ypač Andalūzi
jos miestuose, juos didina siau
ros gatvelės. Gal todėl čia tiek 
daug pertekusių moterų, tiek 
daug senesnių raukšlėtų veidų, 
čia beveik kiekvienas 30 me
tų vyras jau nuplikęs.
Tad nenorėčiau čia ilgesniam 

likti* nes sunku būti alkanam 
ir galvoti, kad yra New Yor- 
kas su gerais ir sočiais val
giais, su draugais ir gausybe 
lietuvių. Reiks ir man palikti 
šios senos kultūros kraštą ir 
vėl grįžti į naująjį pasaulį. Bet 
prieš tai dar noris pakeliauti. 
Juk tam išvažiavau. _

Štai prieš akis manbkslionė 
į Afriką pas arabus.

Tiesa, baugu šiuo metu ke
liauti ten, nes gali susidurti su 
arabišku peiliu, bet mane ten 
veda turisto smalsumas. Gal 
išnešiu sveiką kaili Tada dar 
trumpam grįšiu Ispanijon ir 
pasakysiu sudie gražiesiem 
miestam. Keliausiu Į Prancūzi
ją. Vokietiją. (B. d.)

Jis gali visai nedalyvauti 
konkurse. Kas

“Lenciūgėlius”, “Malūnus”, 
keletą lyrinių dainų, ar jas bus 
įkomponavęs draminiu atveju* 
ar , pagaliau, Čiurlionio ansam
blis nesusigundys jų savo ke
lių į veikalą įvesti?

Ir tokiu atveju, jei šie ele
mentai autoriaus Imtų tiks
liai įjungti, dar lieka visa ei
lė sunkumų. Misterijai reikia 
muzikos. Kas ją parašys, kas 
išpildys, kas diriguos? Svar
biausia, reikia bent pagrindi
niams vaidmenims profesiona
lų artistų. Ar jų atsiras Cleve- 
lande, ar bus galima iš kitur 
atsivežti?

Vos pradėjus, organizuoti 
įvairius komitetus, kilo klausi
mas: kaip reprezentuoti lietu
višką muziką. Buvo numanyta 
rengti lietuviškos simfoninės 
muzikos koncertą, bet dabar, 
atrodo, nuo tos idėjos atsisaky
ta ir sustota prie misterijos, 
kur bus chorai tautiniai šokiai 
ir lietuviška muzika. Vadinas, 
simfoninė muzika iškeista kitu 
dalykibTadLBKttitūrosTon- 
aas, susitaręs su Kanados LB 
Kultūros Fondu* paskelbė to
kios tautinės misterijos kon
kursą. Rankraščiai turi būti 
pristatyti iki rugsėjo 15.

Idėja ir užmanymai gražūs, 
bet ar juos galima realizuoti? 
Ar galima New Yorke pastaty
ti misteriją?

Misteriją nėra taip lengva 
parašyti. Iš kūrėjo pareika
laus daugiau įtampos ir darbo, 
nei paprasta drama. Sunkiau
sia bus suderinti pagrindinius 
fizinius ir metafizinius elemen-

Tačiau, jei ir atsirastų pa- THE 8ALTIC REVIEW, 10

tvarkė ir komponavo. Ziūrėda-

«-

Maldaknygės kainos:

H,50
Odos imitacija suks. kraštai

Odos imitacija raud. kraštai

Kalbą lygino prof. Dr. A. 
Salys.

puslapius, bet yra atspaus
dinta taip gerame ir pkma-
me popieriuje, kad gali tilp
ti liemenės kišenėje.
Maldaknygė mūsų poeto 

buvo paruošta atsižvelgiant 
į naujausį liturginį sąjūdį ir

Pašventinta lietuvių bažnyčia Marųuette Park Chicagoje
Gegužės 12 Chicagos kardi- nai baigta, dar trūksta dalies puošimo, bet čia Jonynas pa

rodė daug kūrybos. Lietuviškų

kitos svarbesnės maldos bu
vo įdėtos drauge Metinukai

sTcntems ir UMOtuvras j- 
dėtos tų dienų ktntaraodos 
šv. mišką maldos, joje rasite

nio altoriaus paveikslą — Nu-

ar

' iš

nolas Samuel Stritch pašventį-. vitražų, paveikslų, tačiau ji 
no Marųuette Parke naują lie- pašventinta ir atiduota lietuvių ornamentų medžiagą jis savaip 
tuvių bažnyčią, dedikuotą Ma- kulto reikalams. 5 * tvarkė ir komponavo. Ziūrėda- 
rijos garbei Iškilmėse dalyva- Bažnyčia pirmu žvilgiu tik- mas į lubų, vargonų dekoravi- 
vo vysk. V. Brizgys, daug ku- rai skiriasi iš daugel kitų da- mą, į kapitelius, čįa neatseksi 
nigų ir Žmonių. Šios bažnyčios bar statomų bažnyčių. Joje nuogos skolintos idėjos. Visa

Čiurlionio ansamblis, vado
vaujamas Alfonso Mikulskio, 
žada parengti ir, atvežęs į New 
Yorką, pastatyti. Ansamblis 
gražiai užsirekomendavo, ir 
mes juo tikime, bet kartu ir bi
jome* kad bus įjungti tautiniai statytojas yra kleb. kan. J. Pa- yra nemaža lietuviško* nuotai- yra išvystyta į savitą ornamen- 
šokiai ir dainos. Pas mus jau škauskas, visai statybai sūdė- ko*. tiką, kurioje jauti lietuvišką

kitą - Marijos apsi- " • J2T redaktorius dr. Auta- 
reffldmą Šiluvoje. Gražu, kad Trimakas. B beturiu rašo 
tiek lietuvių menininkų susi- Antanas Maceina Vakane- 
telkė prie jos statybos ir pa- komunum,.
puožimo. Tikrai sveikintini sta- Trimakas recenzuoja vieną 
tytojai, kurie Bdrjso atsisakyti knm. be to. aprašomos Uet. 
visų Standartinių papuošimų, ''a^ieftų sąjunga ir tat 

ateinančių per statybos kom- LITERATOROS LANKAI, 7 
pasijas. nr gjjjų spausdina: Kazys Bra-

-v*-. . -___ - ***-.- M ___v_____________________________________________________t_______ ________ t Tokioje monumentahnėje ritinau Vladas Šlaitas, Algi-
suridarė tokia tradicija, kad jęs apie pusntro miUjono dole- ArchHoktm J. Molokas jos atmosferą. ' mantas Mackus; beletristikos
visi tautiniai vaidinimai turi rių. formas vystė barokinėje atmo- Dafl. V. K. Jonynas daro ir <“delem kliūtim, čia turi duoda: Jonas Mekas, Jurgis Ja-
būti išpinti šokiais ir liaudies Kai dar bažnyčia buvo pla- sferoje, kuri taip būdinga lie- vitražus. Dalis jų skirta lietu- reikšmės ir fundatorių pažiū- navičius, Kęstutis Kebtys. Iš
dainomis, nes kitaip nebus lie- nuošė, kai prasidėjo pirmieji tuviškam menui. Bažnyčios fa- viškoms madonoms. Vitražuose 108 i meną, jų skonis, bendros straipsnių pažymėtina: Juozas
tuviška. Juk tuo keliu nuėjo ir darbai spaudoje buvo kilę sadui idėjų pasieškojo lietuvių šalia madonų įkomponuojama visuomeninės tradicijos. Daug Girnius — Du žvilgiai į tam-
Dainavos ansamblis (pvz., Ne- daug ginčų. Architektas Jonas liaudies mene. Taip abu bokš- ir vietovių charakteringi bruo- t”™ . giškosios būties paradoksą,
munas tydi). Pažiūra savo es- Mutokas* kuris parengė pla- tai primena Degučių ar Varpu- žai. ..T„ . , Kwtas Ostrauskas — Kūrybi-
mėj klaidinga. Tiek šokiai nūs, visam statiniui davė lie- tėnų varpines, o centras — Be Jonyno bažnyčios puoši- s*"8 kūrybos aa rasime niai sunkumai ir perspektyvos 
tiek dainos draminiam** veDo tuviškų bruožų. Šie ir užkliuvo Šaukėnų šventoriaus vartus, me dar talkina visa eilė Betų- fr silpnesnių vietų. Nereikia rašant svetima kalba. Recen- 
le yra statiniai elementai, ir jų su klausimu: ar S viso galimas Be CF, bokštai užbaigti lietu- vių menininkų. Skulptorius nfeto kaltinti ar skųstis, zuojama K. Bradūno, J. Meko, 
visur prikaišioti negalima. Jei lietuviškas architektūros sti- viškų koplytstulpių motyvais. Vytautas Kašube bažnyčios fa- per lėtai skleidžiasi J. Jankaus* B. Pūkeleyičiūtės,
jie nestumia draminio veiks- Bus? Vieni jo projektą puolė, Vidaus dekoravimą tvarkė sadui iškalė keturias Beturti- kultūrinė pažanga. Daroma rt- L Sutemos knygos. Uteratū-



REFORMA SU KLIŪTIMS

(Nukelta į 7 psl.)

MICHIGAN FARM SURIS

Gegužės

Kad ginkluotas policijos

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

1.00
6.00

PRAYER TO THE

POEZIJA

2 00

knyga, 260 psl 2.00

MALDAKNYGĖS DRAMA
Viešpaties Angelas- kun A. Sabaliauskas raud. $2.00Reikalingos

Atlaidų šaltinis. VAIKŲ LITERATŪRA

0.56

?*■'

Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. . 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

Don Kamiliauš 1 
Eldorado, apysal

Europos 
nustem-

auks. $2 50 
de luxe $4.50

Cathedral vavo E. Žilionis, sekretoriavo

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūri® gamintojai FOŪNTA1N, MICH.

H. W. rZMALE

nežinoma Lietuva

Secret of Sanctity and Happiness

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IB JŲ ŠEIMOS

pus uždangos". Vaidino Mik- ta tai reformuoti koordinaci-

Darbininko administracijoje galima gauti šios

HOLY GHOST FATHERS 
Pamphlet Editor 
P. 0. Box 8468 

Washington 11, D. G .

da įveikia tettąfi meisterį Lat
viją 32^5 (16:14) ir Prancūzija 
pelno pergalę prieš Čekoslova
kiją 24:19 (9:8).

Gegužės 5 Lietuvos koman
da, nugalėdama Egiptą 21:7 
(8:3), be pralaimėjimo pataika 
į baigminius žaidimus. Taip 
pat kvalifikuojasi Italija, nuga
lėjusi Estiją 30:20 (13:8). B lo
tos pusės baigmėn įeina Pran
cūzija, nors ir pralaimėdama 
prieš Latviją 23:26 (16:15), 
kartu su Lenkija, nugalančią 
Čekoslovakija. 38:19 (13:12).

rą pasirodymą). Bet kelionė Į 
Chicagą ne tik tolima, bet ir 
brangi. Bendruomenės apylin
kė, norėdama savo šokėjams 
padėti, rengia vakarą, kurio

2.00
5.00

Tabnnaa (Gnadfc) Andrulis (UTA), žnfcaa, telOns (abu JSO).
Antroje eilėje H kairės j deUne: NMsUs (JSO), Kepalas <LFLS) viri j® 

Daukia (Tauras), Pudnanskas (Giandfa, Jėzuitu gimnazijos mokinys) 
Baltrūnas (JSO), teKau Rūmu tamatojai dr. čfcneleviSltts ir Bet. Pačiame 
viršuje Kriaučiūnas (JSO).

voti Žukas, kuris buvo išsina
rinęs petį. Didelės lenkų pa
stangos gniužo, Lietuva laimė
jo 32:25 (18:18), ir tuo pateko 
baigmėn. Rygos lietuviai mūsų 
komandą išnešė ant rankų, o 
Lietuvoje buvo nemaža džiaug
smo.

po geros 
kovos įveikė favoritą Italiją 
22:20 (15:9). Tą pačią dieną 
mūsų grupėje Estija nugali 

Kitoje tų

jo šios valsttybės: Estija, Lat
vija, Čekoslovakija, Italija, 
Prancūzija, Lenkija. Egiptas, 
Lietuva. Pirmenybės praveda
mos dviem grupėm po ketu
rias ekipas, žaidžiant tarp sa
vęs taškų sistema. Į baigmę 
kvalifikuojasi pirmosios dvi 
ekipos iš abiejų grupių. Mūsų 
grupėn patenka Italija, Egip
tas ir Estija.

Jau pirmąją dieną 
krepšinio ekspertai

2.00
5.00

Jau net 20 metų, kaip Lie
tuva laimėjo Europos krepši
nio pirmenybėse pirmąją vie
tą. Kaip greit laikas bėga!

Tokio masto laimėjimas tik
rai buvo pirmas mūšų sporto 
istorijoje. Tiesa, stalo tenisi
ninkai ir šaudymo atstovai jau 
buvo Lietuvos vardą iškėlę ga
na aukštai, bet tokio laimėji
mo nepasisekė pelnyti. Futbo
las nors ir nebuvo praradęs 
populiarumo, bet nieko neat
nešė tarptautinėje plotmėje.

Ir krepšinis iki tol atrodė 
nepergeriausiai. Latviai vieno
se tarpvalstybinėse rungtynėse 
mums kartą 'atskaitė net šimti-Europos meisterio titulo kovo- 
nę. Pradėjus Lietuvoje lanky
tis Amerikos lietuviams, buvo 
pakelta ir mūsų žaidimo klasė. 
Ypač daug padirbėjo dr. Savic
kas. Prieš jo vadovaujama ko
mandą gavo net latviai pasi
tempti, norėdami laimėti. O 
kartą atvykusi Rygos US eki
pa Kaune labai smarkiai nu
kentėjo. Tuo metu Kaune sve
čiavosi Lubinas, kuris grįžo iš 
Berlyno olimpijados. Lubinui 
žaidžiant už JSO, latviai rung
tynes pralaimėjo 29:7. Latviai 
tuo metu buvo Europos meis
teriai. Šitaip pralaimėję prieš 
pradedančius, grįžę net laik
raščiuose teisinosi, kad turėję 
žaisti prieš beveik vien iš ame- 
rikiečių sudarytą' komandą. 
Matyt, amerikiečiais pataikė 
gerai žardžiusius Puzinauską ir 
Griešnovą.

JOHN SHURNA
TeL GrevehiU 6-7783

ĮVAIRIOS

Amerikos lietuvių vardynu, 278 p. 5.09ir 7.00 (įrištai)

POSĖDŽIAVO KDS KLUBAS
Clevelando krikščioniško- 

sios demokratijos studijų klu
bas gegužės 11 vaišinguose 
Kliorių namuose turėjo savo 
eilinį-- susirinkimą. Nors Ne
gausus, bet intelektuališkai 
stiprus būrelis studentų su dė
mesiu išklausė Stasio Alšėno 
pašnekesio nepasaulėžiūrinės 
politikos tema. Prelegentas 
daugiau ribojosi terminų, kon
cepcijų ir sąvokų aptarimu ir 
jų esme, išeidamas iš turini- 
nės ir formalinės pusės. Apie 
pusantros valandos trukusiose 
diskusijose susirinkimo daly
viai praplėtė temą Į politikos 
esmės ir specialiai krikščioniš-

lėjo žaisti ir Amerikos lietu
viai. Taigi, tais metais gegutes 
mėnesį Rygonišvykošie vyrai 
Lietuvos spalvų ginti: Kriau
čiūnas (komandos kapitonas), 
Žukas, Baltrūnas, Nikolskis, 
Šačkus (visi JSO), Andrulis, 
Mažeika. Petrauskas, Kepalas 
(visi LFLS), Puzinauskas, Tal- 
zūnas (abu Grandis), Daukša 
(Tauras).

Paskutiniu metu Vengrijai * pranciailti t^o su 
pasitraukus iš rungtynių, dėl haUia, o Lietwaj MitokoLan- 

kije, su kuria anuo motu dar 
nebuvo jokių diplomatinių ry
šių. Atmosfera darėsi įtempta 
ir karšta.

Pusiaubaigminėse * rungty
nėse Italija laimi prieš Pran
cūziją 36:32 (15:10). Lietuvos- 
Lenkijos rungtynės buvo tikrai 
dramatiškos. Pirmas kėlinys 
baigėsi 18:18. Tada ateina ko-

trial. giving you the strenght 
to carry it. and you will arrive 
at the gate of Paradise, laden 
with merit. ’Hiis ?u’>mission to

1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00,

150
3.50

1J5 
1.00 
100

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 8-786Z

2 00 
3.0C

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Arenue, Maspeth, N. Y.

V1CTOR ABECVNAS

HOLY SPIRIT
I am going to reveal you the 
secret of holiness and happi
ness. Every day for 5 minutes 
control your imagination and 
etose your eves to the things 
of sense and ears to all the

(Atkelta iš 5 psL) 
nių šokių šventė jaudina visą 
Ameriką. Clevelando šokėjos 
ir šokėjai taip pat dirba išsi
juosę, kad tik geriau pasireng- 

Egiptą 44:15 (22:5). Kitoje tų ir gražiau pasirodytų Cgir- 
grupėje seimininkai iatviai l- dėti, jie norį gauti sau atski- 
veikia čekoslovakus 44:11 
(16:14) ir Prancūzija — Lenki
ją 29:24 (15:11).

Nereikia stebėtis pasekmių 
taškų dydžiu. Prie tuometinių 
taisyklių tai buvo įprastas reiš- pelną skiria kelionės išlaidoms 
kinys. Kietas dengimas bei lei
stinas blokavimas neleisdavo 
jau taip greit pasiekti krepšio. 
Reikalavo ir kietos taktikos, 
nes solo žaidimas buvo beveik 
neįmanomas. Gerai susižaidusi 
komanda ir taktiškai stipri tū

ta Latvijai, kuri Europos meis- Tėjo beveik visus davinius lai- tikslą paremti.

PRITYRUSIOS SIUVAMŲJŲ 
MAŠINŲ VALDYTOJOS, 

siūti aukštos klasės vyrų kel
nes. Ankštas atlvginhnas. Pa
stovus darbas. Kreintfc asme

niškai Mieto* kviečiami DP

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis suris jau per ilgus metus gaminamos 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Midi.

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

Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas n l. 6.00 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Vyskupe Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p. ................................... . ..........100
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p.

Tarp Gango ir Eufrato upių 
yra sritis, vadinama Bunga- 
lov. Paskutiniu laiku ir ten pa
siekė civilizacijos nešamos re
formos. įstatymais Įsakyta nu
sikirpti ilgas barzdas, nusi
mauti juokingas kepures—fez, 
panaikinti paslaptingus hare
mus ir atsižadėti poligamijos 
— daugpatystės.

Kas dar nevedęs, tegaies 
vesti tik vieną žmoną, o kas 
jau turi daug pačių, gali pasi 
likti vieną, visas kitas pasiųs
damas pasivaikščioti, su teise 
daugiau nebegrįžti.

žinia, reformos, kokios tik 
jos bebūtų, visad turi gerą ir 
prastą šoną. Taigi. Į vieno apy
linkės valdžios atstovo-būstinę 
pasibeldė žmogus, pasakytu- 
mėm, labiau prasikišęs vietos 
biznierius ar šiaip sau veikė
jas, ir rūpestingai prabilo:

—Gerbiamas valdžios galva, 
namie turiu 20 pačiu. Norėe 
pasinaudoti naujo įstatymo pa
lengvinimu, nusikratyt 19

— Tvarka. — tarė galva.— 
Išsirink vieną, kuri tamstai

.1.00 
1.50 
3.00 
100 
2.00

Anapus teisybės, A Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai. 144 psl.............................................. <..... 2.20

poymcds to Suiviveis, 90 to yow, 
*SOOAL SEOJRITY OFFICE.,'

OASL44I'.

Greit dr. Savickas išvyko 
Amerikon. Tada pakviečiama 
iš Chicagos Kriaučiūnas ir Tal- 
zūnas. iš Kalifornijos Žukas. 
Jie atvykę žaidė musų aukšto
sios (L) klases pirmenybėse. 
Kriaučiūnas su Žuku už JSO, 
o Taizūnas už Grandį.

1937 Europos krepšinio pir
menybes. pravesti buvo paves-

Tell me what I should do... 
give me your orders. I promise 
to submit myself to you all 
that you desire of me and to 
accept all that you permit to 
happen to me. Let me only 
know your will.

If you do this, your life will 
flow along happily, serenely 
and full of consolation even 
in the miast of trials. Grace 
in the midšt of trials to the

Pasėkos. Haufas, 93 p.------
Velykų pasagos, N. Butkienė,! 
Baltasis vilkas. K. Binkis. 38 p.

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė 
Gabija, metraštis ------------------
Sukitikimas, J. Gailius, 155 p.
- - —- - 324 p.

to that Divine Spirit, saying to 
Him: Oh, Holy Spirit, beloved 
of my soul... I adore you. 
Enlighten me, guide me. 
strenghten me, console me.

mus- atvejį, kuomet Lietuvos pilie- Tą pačią dieną Egiptas neti- skautai-
— Bet... Dar turėč vieną tybė be kliūčių suteikiama ketai įveikia Italiją 31:28

mažą prašymėlį Amerikoje gimusiems lietuv- (15:11). Kitoje grupėje stip- Latin High School salėje jvy- R. Staniškytė, abu veiklūs ir
— Kokį? — nustebęs pasi- iams, valstybinėje ekipoje ga- riai atrodanti Lenkijos koman- psbaltiečių sporto šventė, moksle pažangūs studentai.

teiravo valdžios atstovas. . ----------------- --------------------------------- --------------------- -----------------------—____  Vakare 7:30 vai. Masonic Tęm- Klubui šiuo metu vadovauja
ple salėje (3615 Euclid Avė.) stud. A. Bagdonavičius, pirm, 
susiartinimo koncertas — šo- stud. Ramutė Nasvytytė ir 
kių vakaras. SP stud. J. Gravrogkas. į. v.

nota <rf the word, in orter the ' 3 “cre‘ 0(
to enter in to yourself. Then, sencl^r- 
in the sanetity of your bap- Cardinal Mercier 
tized soul (which is the temp
le of the Holy Spirit) speak

SemeniŠkių Idilės, Jonas Mekas.......
Šventieji akmenys. F. Kiria. 112 p. 
Etapai (irišta), J. Kėkštai 141 p. _ 
Laukų liepsnos. A. Tyruolis, 44 p. .. 
Atviros Marine, L. Andrieko, 136

stamped envelope for this 
SPECIAL PRAYER CARD 

FOR DAILY INVOCAT1ON 
TO GOD THE HOLY GHOST 

and nine day 
\OVENA BOOKLET 

to: DIRECTOR

mokėti. Vakaras įvyks gegužės 
30 <L 5 vai. po pietų lietuvių 
salėje. Programą atliks Čiur
lionio ansamblio, Grandinėlės 
ir kiti šokėjai. Kviečiamos ir 
kitų tautybių šokių grupės. 
Kviečiami vist atsilankyti ir kosios politikos laukuš. Eina

muosiuose reikaluose buvo pa- 
. torio titulą laimėjo 1935 Zene- mėti šias pirmenybes. Lietu- — Gegužės 5 lietuvių salėje liestas studijinių programų ir

Jau tokia esu nusižiurę- viai turėjo puikų taktiką buvo suvaidinta Alanto "šia- konspektų klausimas (pasiūly

si kartą Rygon vyko ir Lie- Kriaučiūną.
.. ~ ^uDcu- S?sk čia ir greit tuvos krepšinio ringtinė. Lie- Taip antrą dieną įveikė Esti- šienės Detroito grupė, vaidini- nei valdybai), dažnesnio susi- 
išpikhk reikalingus formalu- ^uvos Konstitucijai numačius ją 20:15 (16:10).

dalinys mane palydėtų namo 
ir pabūtų, kol aš savo sprendi
mą pasakysiu 19 pačių. Juk Pnpsrn for Pantocost June 9 

Send self addressed

MARKIN Jt CO. 
122*9 W. VAN BURĖM

Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p. ...;.....
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius. 246 p................................ ..
dventads Kazimieras. Z. Ivinskis, 220 p. 
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ........................................................ .
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna........... ........
Šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl. 
Jaunystės maršas. Alfas Sušinsk as, jaunimui skirta

Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. 5 

133 p...... 1.25

Naujasis Testamentas .................................................. $2 00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. ....................... $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p............ 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. .... 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p. ........................   100
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.......... 0.70
Šventas Antanas Paduvietis, NėRo Vian, 145 p. 1.00 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis, $3.00 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.------- 1 50
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius. 151 p. ...;............. 2.00

Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa $1.00 
Jaunuolių maldos, kun. Kfrvelaitis, auks. $1.75 

balt $2.50 
$4.00 

2 00



REAL ESTATE

WADING RIVER SHORES.

apie RESTAURANTS

prašė GAMĖS

tegalėjo paša

HOLY ROSARY CHURCH
Easchester and Gun Hill RoadsH. W. MALĖ

GRANO PRIZE:

1957 (Fully Eguippęd)

LANGŲ VALYTOJAI
Phone 15

40 VALANDŲ
PASTOVUS DARBAS

APMOKAMOS ATOSTOGOS IR GYVYBES APDRAUDA
PENSIJA IR GYDYMAS $12,500FREE ADMISSION • FREE NIGHTLY DOOR PRIZE?REIKALINGAS PATYRIMAS ĮSTAIGŲ PASTATUOSE ing. Rates $36-$41. Ali sports. ^enta s t

Kreiptis asmeniškai nuo 9 a. -3 p. m. Eunice Billard Prop.

OF NEW YORK
33 Liberty Street

Ideal For
Retreat House

PARCELS TO RUSSIA, INC HIS GRADUATION
BROOKLYN, N. Y.

9-7817.

Naujas adresas:

1530 BEDFORD AVENUE,

mudu apstatė! 
teorijom būsiu

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

N. Y. •

Sports, 
ous view,

TeL MT PeeMN 4MS ar <951 
Scenic location, high elevalion, 

nuriera romas. Weekly rate

mažutės 
išneštas 
spaudą.

Bungalov for sale>.with beach 
rights. Also waterfront and 
inside lots. 800* beach. Res- 
trictions. Mrs. Henninger.

WA 94201; RE 9-5569 (kome)

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

Bathing. boating, hot and cold 
water in. ropms, home cook-

POOLS—LONG ISLAND 
SOUND BATHING 

YACHTING & BOATING 
SPORTS & SOCIAL ACnVTT- 

IES, DINING & DANCING

TALARSKI 
FCNEBAL KOME

reikrfingi pastoviam datbui visiem 
metam. Geras atlyginimas.

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

VaUey Stream Park. Inn.
130 West Merrtck Rd.

VaHey Širvam, L. 1.

THE RIVOLI 
Flatbush A Cortelyou Rd.

BU 4-1334
Closed Tuesday. 

Free parking available

— Varliukas 
Su moderniom 
pasiankstinusi.

EARN $75 — $125 WEEK 
Representing Catholic magazine 
anč othei publications. Age io 
barrier. Work only in New York 

City and suburbau areas. 
Universal Readers Service 

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

TWIN WILL0WS 
BEACH LAKE. PA.

Robert Hali 
Clothes

P.O. BOX638, 
New Rochelle, N. Y. 
NEw RocheUo 3-6613

Kokių 5 metų Vytukas 
vieną vakarą nei iš šio nei iš 
to staigiai tėvus paklausė:.

— Įdomu būt žinoti, iš kur 
mes paeinam?

Tėvai persimetė žvilgsniais. 
Būdami apsiskaitę, palinkę į 
pačias naujausias vaikų auklė
jimo teorijas, suprato, kad jau 
laikas vaikui paaiškinti

Only 5 minutes to lake and 
catholic church, daily Mass.

EVA*8 FARM 
Pnritag, N. Y. 
Cairo 0-9412

Open n®w. Honeymoon. Weekends 
rm. 3 meals. 37 day; $38- 44 wk;

EEeat; German-American home 
eooking, pieš, bisąuits. Choreli and 
tovrn nearby. Bus ridės wek»me.

THnnvsy exit 21. Booktet.
Beilis 8J329

Jeigu nebūtų užėjęs karas ir 
okupacijos. lietuviškasis krep
šinis tikrai bent šiuo metu bū
tu pasiekęs Ameriką. Ir dabar 
Sovietų Sąjungos krepšinio 
rinktinė be lietuvių neįsivaiz
duojama. Kažin ar būtų ir čia 
Amerikos lietuvių žaidynės, jei 
nebūtų buvę ano laimėjimo. Ir 
visa tai buvo taip neseniai, 

Atlotas

7. CnrktMI
& Bottte Beer per pe«m
9. Bottle Rivoli Rye per penon
10. Microphorie System

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

pilnai insuluotas, plasi 
no& arti susisiekuno 
centrų. HOUta 5-1220, 
7-5436.

306 7th Avė., Asbury Park, 
New Jeney 

3 big porches overfooking 
Ocean. American and Europe- 

an plan Family Hotel 
Moderatety priced. Famoui 

for Our Home Cooking

ieško formanų, suprantančių 
gabalinio darbo (piece work)

BOSELY HE3GHTS L. L 
(E. Park).

Compact 2 story, 2 bednn. coL 
Spadous setting fine trees, 

shrubs, terrace, stone- wall, fire-
place, garage. Basement^p. ' /■
pliances extras. Orig. owner £

516.900
Near Parochial School and f M
Cath. Church. RO 3-4724'

K ENTALS

JERONS, APT.

(•Need 3 to fili group) 
English speaking. Travel to Calif.., 
Florida and return. Can average 

375 mo. Transp. furn. Mušt be neat

motina tėvo.
— Ne, aiškink tu. Gal tau 

geriau išeis, — derėjosi tėvas.
Pasitempė motiną Vytuką

plniHiff! meals per day. Movies 
t DaaeiBScSarimiidng Shuffle- 
board Flshing Boating and Golf 
nearby. CathaBe drareh within 

ffistanee. BooUet

One leve!, 3 huge bdrm^ 2 bths., 
studio Uv. 'rm., large din. rnz, 

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

church and Parodija) schooL 
$22^00. Owner PS S-3S54

W1IXISTON PARK
492 Nassau BlvtL, St Adpms 
arish, nauja vila, 5 kambariai, 
astoge, alyv. Jild.. šiltas vanduo,

VYRAS INDAM PLAUTI 
taip pat ir 
PORTERIS'

Namas su baldab ir kitais rei
kalingais dalykais pusei mė- 
neiio ar smoouL skambinti- 

INdependence 34709.

Sleep in—Ntav tema with 2 child- 
ren. Own room: aU eonvenfences.
Good Mlary. Įtart qrtak angttsh. 
Recent tefViencea. Wuhduhil op-

FLATBUSH — 4 šeimų namas 
ant 40x100 sklypo. Namas, at
skirtas nuo kitų. Nauji variniai 
vamzdžiai dildoma aliejumi. J- 
rengtas pusrūsis. Laisvi 6 kamba
riai, 2 butai “decontroUed”. Dar
žas, vaismedžiai Kaina ir sąlygos 
prieinamos. Kreiptis į šeimininką, 
1243 Brooklyn Avė., Brooklyn, N. 
Y., arba Bū 4-1903.

8991 Steamboat Bd.
Great Neck, Long island | 

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

ALMA iASMOČlUTE,

HUnter 2-9595
Būsit patenkinti, kad kreipėtės

Charming 3 bedrooms yea** 
round home: near beach;-Hv- 
ing room with fireplace raiše?' 

dining area, kiteten. ba‘h 
automatic heat- ga’age

25-YEAR MORTGAGES
20% D0WN

Near pubiic and parodijai scboola. 
shppplng center and exceUent trans- 
portatjon.

LINCOLN KOMES
N. Magnolia SU Off Washington 

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

DERECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to ' Kinder kamack Road, 
North on Kindericamack RzL, uhich 
becomes N. Peari St, Peari River, 
to dead end. Turit kft to MagnoHa 
St and right to Model Home.

Anotber Project of 
Unccdn Hrwne Conat. Car 

Builders for Over 25 Years.

PARCELS TO RUSSIA, ING
BBOOKLYN 18, N. V.

ym mova «k «f the Mi dm • • • $m6 mm 
ta tta proai ewdeCraMNy*« cbeau ta 
taok-rtFecNMpitami* Ha taa
*rt Taaauy mpar tta twe ivteler, to®, md may
Mhvtam^taMuriafimeFiBmaedhmdber pft 
tat *■ |iw įriti bte—a C. 1 Sarta K Savtegi Bota.
A tatapr Botaha litais appoprim ta aqr

JACKSON HEIGHTS
Vienos šeimos plytinis namas, 8 

kambariai, 2tį vonios, paneltuo- 
tas rūsys, nuo sienos iki statos 
kilimas. Idealu profesionalu^, pa
togu į mokyklą, geras susisieki
mas ir pirkimas. HAvemayer

PARDAVĖJAI 
TIK -CLOSSERS" 

Pilni nurodymai teikiami 
‘ Canvasring Crew” 

JENCO MATING CO.

Atidaryta kasdien, ir sekmadieny nuo 9 iki 6 vaL 
šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.

Mama, iš kur mes paeiname?...
nuošaliau ir pradėjo atsargiai 
dėstyti. Pradėjo nuo viščiukų, 
paminėjo apie katytę, kai ji 
susilaukė gražių kačiukų, ir 
pan. Neužmiršo perspėti, kad 
apie tuos dalykus nekalbėtų su 
kitais vaikais, esą nemandagu. 
Baigdama dar paklausė:

— Sakyk man, kodėl taip 
staigiai panorai tai žinoti

—. Ką man čia pasakojai, vi-: 
sai nesvarbu. Aš tenorėjau ži
noti, iš kur mes paeinam; mat, 
mano draugas sakosi, kad jie 
visi paeina iš Bostono.

Motina tėvui

Klijentų patogumui, veikia šie skyriai:
11601 Jos. Campau Avė.. Detroit 12, Mich., Tel. TOvmsend 8-0298. 
651 Albany Avė., Hartford, Conn., Cbapel 7-5164.
121 So. Vcrmont 8L. Los Angeles, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550. 
78 Second Avė.. New York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

832 Nprth 7th Stroet, Philaddphia, Pa- Tai.: WA 3-1747
Galima beveik viskas siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 

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

akordijonai, siuvamos mašinos.
Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.

■'Jį• .v7'

Lietuva...
(Atkeltą B 6 psl)

kovoja Liotata ir Kalife ku
ria pirmą kartą ' taip sunkiai 
pasisakė nujprfėii.

Kauno radiofonas, nesitikė
damas tokios sėkmės, nebuvo 
įsitaisęs transliacijų iš Rygos. 
Tad Lietuvoje, klausėsi rungty
nių |š Rygo& kur radiofonas 
rungtynes perdavė latviškai. Ir 
tiek suprasdami, pakankamai 
jaudinosi.

Po įtemptų ir karštu rungty
nių tumi Uetava 2423 
tuo pačiu pasisavindama Euro
pos meisterio titulą.

Su šiuo laimėjimu 
Lietuvos vardas buvo 
į didžiųjų valstybių 
Tai buvo didelė propaganda 
savam kraštui. Daugelis net 
nežinojo, kur toji Lietuva, da
bar ieškojo jos žemėlapyje. Su
prantama, kad visoje Lietuvo
je buvo didelis džiaugsmas. 
Grįžtant kiekvienoje stotyje 
gėlėmis puošė traukinį, o Kau
no stotyje pasitiko didžiulė mi
nia. Komandos kapitonas Fę- gyvenimo paslaptis. 
liksa^ Žiai' miniai
pasakė:

"Mes padarėm, ką galėjom 
ir ko jūs norėjote!"

Su šiuo laimėjimu Lietuva 
įėjo kaip lygiagriatis narys ki
tų sporto valstybių tarpan. 
Daug davė ir pačiam vidaus 
gyvenimui. Pradėta daugiau 
kreipti dėmesio į sporto in
struktorių paruošimą, pradėta 
lengviau žiūrėti | moksleivių 
dalyvavimą sportiniuose klu
buose. Pagyvėjo visas sporti
nis gyvenimas.

Neužmigta ant laurų, ir 1939 
metais laimėta Europos meis
terio titulas. prieš 20 metų

and willing to work.
See R. N. Edwards , 

Century Hotd .
111 W. 46th St N. Y. G 

between 10-3 and 5-7 
Don't phone, please

Broeklyno dirbtuvėje.
Darbas nuolatims.

ST. PASCHAL’S PARIŠK
1 family. 2-car garage, gas hpat, 

fully insulated; 2 blocks from 
church, grammar and high scbool, 
3 bedrooms, IVį batbs. $13J00. 
Can HO111S 8-6941.

Harriette Luster. R?a!*or 
Sparte Theatre Centre, Rt. 15 

Sparta* N. J. Nešt Mullers 
Delicatessen. Phone: 

Lake Mohavk 8405-3431
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13UKU STOVYKLA

JORDAN HALL
HUNTINGTON AVĖ Wi!!iani J. Drakc(GAINSBORO ST. KAMPAS),

vilkiukai
BOSTON, MASS.

LIETUVIS ADVOKATAS

Juozas Andriušis
$2.50, $2.00, $1.50, $1.00

ZUZANA GRIMCAtTt

gyvena 44
Dorchester,

ST Sherltea Avė. 
BrooHyn 8, M. N.

TM.

Visi palaidoti N. Kalvarijos 
kapinėse.

f Moterų Vienybės 
pavasario balius įvyks ši šešta
dienį, gegužio 25, 8:30 v. v. 
Grand Paradise salėje, 318

akor-
Kisie-

JAV pirmajame rajone bus

Pranciškonų provincijos . 
patarėjų posėdžiai įvyko gegu
žės 20 d. Brooklyno pranciško
nų vienuolyne. Dalyvavo Tėv. 
Jurgis Gailiušis,' provincijolas 
iš Kennebunkport, Me., Tėv. 
Justinas Vaškys iš Greene, Me. 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas. Pata
rėjas Tėv. Placidas Barius iš 
Toronto dėl svarbių reikalų 
negalėjo dalyvauti. Taip pat 
posėdžiuose dalyvavo provin
cijos sekretorius Tėv. Leonar
das Audriekus. — - _

Antano Pa-
Bacevičiūtės
Monikos ir

■■ <■ ■ -

BOSTON, M8SS.

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

Išnuomojamas 1 kambarys 
su baldais. Janulienė, 501 Rid- 
gewood Avė., Brooklyn, N. Y. 
Telef.: TAylor '7-3507.

Draudimo reikalais, taksy (Income I 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- | 
menty tvirtinimui

viena stovykla visų vietovių

Aukotojai
po $100.00 bus užrašomi Fundatoriais;
po $25.00 ir daugiau—Garbės Rėmėjais 
po $10.00 — Rėmėjais * 
po mažiau — Aukotojais

Tautiniams 
deonu grojo 
liūs, poezijos 
zika pritarė 
kl. mokinė. Programos prane
šėja buvo G. Noakaitė, 8 kl. 
mokinė.

Susituokė
Šv. Petro parapijos bažny

čioje moterystės sakramentą 
balandžio 28 priėmė Algirdas 
Vaičiulėnas su Regina Ambro- 
ziūtė, o gegužės 2 — Juoza
pas Vaitkus-Withe su Ona Pe
čiulyte.

Matulaitienės 8 
ir abiturientų 
grupė pašoko 

keletą tautiniu šokiu.

Maironio šeštadieninė mo
kykla Brooklyne gegužės 12, 
sekmadienį, minėjo Motinos 
dieną. Minėjimas pradėtas mo
kyklos kapeliono kun. J. Pa
kalniškio skaityta malda už 
motinas.

Kultūros tarybos prezidiu
mo. pirm. A. Dimas kalbėjo 
apie motinos pasiaukojimą ir 
Savęs atsižadėjimą savo šei
mos gerui. Todėl jai skiria
mos gražiausios eilės- muzika, 
dainos, gėlės.

Solistė R. Mainelytė, akom
panuojant muz. A. Mrozinskui, 

Grand St, Brooklyne. šokiams padainavo dainų apie motiną, 
groja Joe Thomas orkestras.

Pavergtųjų. kraštų 
skautai birželio 8 šeštadie
nį. organizuoja skautiško jau
nimo išvyką prie jūros. Išvy
kos vieta — Pelham Bay par
kas, tuoj už White Stone tilto. 
Bus tinklinio varžybos tarp 
visų tautinių skautų komandų, 
užkandžiai ir tarptautinis lau-

__Dr. Bruno Kalvaitis. -
išlaikęs Massachusetts vals

tybės reikalaujamus draudimo 
agento (Insurance broker) eg
zaminus, žada greitai pradėti 
savarankiškai dirbti toje srity
je šalia jau senai dirbamo ne
kilnojamojo turto (Real Esta- 
te) brokerio darbo.

piomis rūtomis ir alyvų žie
dais! Tai būtų vis jums, bran
giosios motinos, už jūsų gry
nąją meilę... Gražiausia gėlė, 
kurią šiandien jums įteikiame 
— tai mūsų pažadas augti ir 
bręsti tauriais, tikinčiais lietu
viais, ir būti tikrąja paguoda 
ir džiaugsmu vėlybą jūsų gy
venimo rudenį”, — šiais žo
džiais baigė mokiniai savo pro
gramėlę skirtą motinom pa
gerbti.

Pabaigai J. 
kl. mokinių 
tautinių šokių

Foster Furcolo priėmė kvie
timą dalyvauti koncerte, kuris 
įvyks gegužes 26 Jordan Hali. 
Koncerto programą išpildys 
solistė Zuzana Griškaitė. Kon
certas ruošiamas patelkti lėšų 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
koplyčiai Brocktone statyti. 
Koncertu rūpinasi šv. Petro 
lietuvių parapijos Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų rėmėjau 
šioje parapijoje dirbančios se
serys buvo priimtos gub. Fos
ter Furcolo ir jam įteikė kvie
timą. Seserų vienuolyno ir pa
rapinės mokyklos So. Bostone 
viršininke yra M. Imelda.

vilkiukų skyriaus vedėjas ps. 
J. Benešiūnas.

Maironio mokyklos mokiniai 
atliko poezijos, prozos, muzi
kos, šokių pynę, prie gėlėmis 
papuoštos kaimo koplytėlės. 
Skaitė R. Vilkutaitytė. 7 kl. 
mokinė, ir T. Soerauskas- 8 
kl. mokinys, deklamavo M.

Laidotuvių Direktorius 
84-62 J AMAICA AVĖ. 

(prie Foro* Parkwar Statkui)

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskib 
(ARMAKAUSKAS)

. .. ...o • X,.-. . ,

Graborius-BalsaTnuotojab
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br- oklyn, N. Y.

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FU N EB A L HO M E

vyklautoių skaičiaus.
Vilkiuku būreliu vadovais 

stovvkloie bus kviečiami vie-

Sandanavičiūtė, 2 sk. mokinė. 
I. Kybartaitė, 6 kl. mokinė, 
pašoko šoki "Mamytei“, o V. 
Matekūnaitė, 7 kl. mok.,, ir 
V. Šventoraitis skaitė savo ra
šinius “Motinai”. E. Žitkevi
čius 2 sk. mokinys pagrojo lū
pinė armonikėle “Motule ma
no” ir “Du broliukai kunigai”. 
Septintos klasės mokinės — D. 
Naujokaitytė, D. Galinytė, L. 
Sandanavičiūtė. B. Ciurlytė, 
L. Patniūnaitė, R, Vilkutai
tytė, paruoštos mok. J. Matu
laitienės, pašoko “ramunių šo
kį” motinoms. V. Svalbonas 
perskaitė J. Blazo, 7 kl. moki
nio, rašinį.

“Brangiosios mūsų motinos, 
jei gyventume savo krašte. 
Lietuvoje, visos pakelių koply
tėlės šiandieną skęstų žolynuo
se. Mes jas išdabintume laukų 
ramunėmis, saulutėmis, kva-

Stovyklos laikas numatomas 
nuo liepos 13 d. iki liepos 27. 

Maisto tiekimu rūpinsis sk. 
jį gamins 
padedama

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairite dokumentai.

pralifoae draudimo IrtMfoae apdraudžiama autanoMbal, 
namai, baldai, Maniai kr asmenini* tunas nuo ucnlet ar (vairia 
rūBą atsakomybė* bei pavogimo. Save galite apsidrausti nno 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, karto apmokant ir ligoninės

name (gali būti ir su šeima). 
Jei atsirastų gydytojas, kuris 
norėtu pora savaičių praleisti 
skautiškoje stovykloje, prašo
mas anie tirt pranešti stovyklos 
viršininkui.

nūs nepriklauso vilkiukų vie
netams. ir kurie norėtų juos 
leisti į skautišką stovyklą, pra
šomi šiuo reikalu susirišti su 
vietovės skautų vadovu.

S'ovvk’os mokestis b”S anie 
30 dol. Tas oriklauso nuo sto-

VAITKUS 
FONE B A L tfO M K 

197 Webster Avesne ' 
Cambridge, BImk.

PRANAS WAITKUS 
laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotojas 
. NOTARYPTB1JC 

'' Pataraavim** dfea* ir aaM) 
Nauja moderniška koplyčia Ser-

(gegužės 
Velionis 
St, So.

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

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

šokiams 
mok. R 
pynei piano mu 
J. Audėnaitė, 8

mo parapijos salėje. Prayra
ma buvo skirta komp. Aleksan
dro Kačanausko 75 metų su
kakčiai paminėti. Apie g kal
bėjo komp. V. K. Banaitis, Ka
čanausko kūrinius išpildė: Su- 
zana Griškaitė, Diana Mocke- 
liūnaitė, Aleksas Vasiliauską.^ 
Liudas Stukąs ir “Rūtos” an
samblis. diriguojamas Algirdo 
Kačanausko. Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Jadvygos 
Matulaitienės, pašoko keletą 
šokių. _ Programos pabaigoje 
dar kalbėjo prel. M. Krupavi
čius. Prisimenant, kad J. Stu- 
ko rengiami vakarai bei pasi
linksminimai visada sutraukia 
daug publikos, šį kartą jos bu
vo kiek mažokai. Ypač maža 
buvo jaunimo.

N. Y. skautai sportininkai 
prašomi šį šeštadieni, gegužės 
25, 2 v. p.p. susirinkti McCar- 
ran parke (Union Avė. ir 
Driggs Avė.) Brooklyn. čia var
žybų būdu«bus4šrinktigeriau- 
si sportiifinkai, kurie Tauro 
tuntą atstovaus skautų sporto 
šventėje, birželio 21—23 d.d. 
Worcestery.

Stovyklos vieta bus ta pati, 
kaip ir pereitais metais — 
Ericksono ūkyje, So. Wood- 
stock, Cor.n.

nis gyveno 37 Stellman Rd., 
Roslindale, Mass.

Marijona Tamulaitiana (ba
landžio 27) 6 m. amžiaus. Ve
lionė gyveno 188 West 9th St 
So. Boston. Nuliūdime paliko 
dukterį, šešis sūnus ir brolį.

Andriejus Juodgadis gegu
žės 4) 68 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 302 Broadvvay. So. 
Boston. Nuliūdime paliko bro-

Ateinantj sekmattianį 
visose bažnyčiose bus rinklia
va vyskupijos labdaros reika
lams.

Ateitininkų Sendraugių 
metinis susirinkimas įvyks ge- 
gu^s.24 - 4-- 7138 vai. vak An- 
gelų Karalienės parapijos sa
lėje. Diskusijos apie dabartius 
ateitininkų sendraugių uždavi
nius pradės dr. V. Vygantas. 
Susirinkime ir diskusijose pa
žadėjo dalyvauti prel. M. Kru
pavičius. Pramatomi ir naujos 
valdybos rinkimai

- Apreiškimo par. mokyklos 
mokslų metu užbaigimo vaka
ras rengiamas ateinantį sek
madienį, gegužės 26. 5 v. p. p. 
Programoje bus atskirų klasių 
pasirodymai. Mokyklos bičiu
liai kviečiami dalyvauti.

torių pažangesni skautai.
Stovyklos vadovybė pagei

dauta. kad stovykloje visą lai
ką būtų lietuvis gvdytotas. Jis 
galėtu apsigyventi ūkininko

Antanas Saveikis 
13) 65 m. amžiaus, 
gyveno 482 E. 7th 
Boston. Nuliūdime paliko žino-

bridge ir Bostono kolonijas 
(niauriomis kainomis. Kainos ta
pačios ir J kitus miestus.
Be&sle iaoldte: TeL TR «-M3«

BARAST^'IČTUS Ir SŪNŲ 
FCNKE AE B OM» 

251W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPU BARACEVTČHJS 
Laidotuvių DirektoruL 
TeL ANdr«w 82590

metų, turės gauti specialų 
vietovės vadovo leidimą, šiais 
metais galės stovyklauti visi 
lietuvizi berniukai 9—12 me
tų. Jie turės prisitaikyti prie 
stovyklos 4 skautiškos tvarkos 
ir drausmės. Tėvai, kurių sū-

Pakrykštyta
Šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioje pakrikštyta: z
Gegužės 11 Stasio Urbono ir 

Irenos Lengvytės - Urbonie
nės sūnus Dariaus ir Andriaus 
vardais. Tėvai 
Lyndhurt St, 
Mass.

Gegužės 12 — 
liūlio ir Marijos 
Paliulienės duktė 
Laimos vardais. Tėvai gyvena 
Leroy St., Dorchester, Mass.

Pabaigus programą, A. Di- Gegužės 12 — Vinco Ltdai- 
mas paskelbė liūdną žinią — 
Lietuvos ministerio P. Žadei-

vilkiukains (skautai 8—12 me
tu). Organizaciniai stovyklos 
paruošimo darbai jau įpusėjo.

Stovyklai vadovaus rajono

BAuikhuiH, Po gedulingų pamaldų šv. 
baleto studijos spektaklis į- Petro parap.jos bažnyčioje pa- 
vyks birželio 1 d. 8:30 vai. v. l^doti:

Vilkiukų stovyklos reikalais 
prašome kreiptis į ps. J. Be- 
mšUdu, 122 Fairfield Avė, 
Hartferd, CMm. K. Kežų*

v. si. A. Glodas, c
Br. Jucėnienė, 
skaučių.

Stovyklauti galės
9—12 metų. Jaunesni kaip 9

GENERAL INSURANCE BROKER 
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N. England Mutual Hali, Busto-
ne. Programoj atskiri šokiai iš too 2” 69 m- amaaus VeiB> 
baletų “Gulbių ežeras”, “Mie
gančioji gražuolė”, ir kt. be- 
to baleto “Coppelia” H ir m 
veiksmai.


