
SU PRANCŪZIJA, BE ANGLIJOS

Lietuviai vėl liudijo Kersteno komisijoj

ĮSPĖJIMAS TIKINTIESIEMS

vadas.

dinamasi, kad skilimas tarp 
Amerikos ir Anglijos politikos 
niekad nebuvo toks didelis po 
antrojo pąsaulinio karo kaip 
dabar. Anglija mato, kad jos 
dominijos N. Zelandija, Aus
tralija gali nuo jos politikos a- 
titrūkti ir dėt1’s su Amerika. 
O tai gali būti, nes jos turi su 
Amerika karinę sutarti, kurio
je nedalyvauja pati Anglija.

Manoma, kad į tą sąjungą 
gaM dėtis suminėtosios Austra
lija, N. Zelandija,, Filipinai ir. 
Thailandas.

SOVIETAI GRASINA
Vienoje sovietų komisaras Anglijos misteris pirmi-

Vuk. Vokietijoje vyriąusy- ♦ 
bė paskelbė, kad santykiuose 
tarp Bonnos ir Maskvos nebus 
nieko naujo. Tačiau koalicijos 
partija FDP iš naujo paraškė, ■ 
kad ji rems minti siųsti | 
Maskvą delegaciją.

kovai.
Tą pat dieną liudijo Dr. L. 

Plechavičius apie Ra’nių miš
kelyje nukankintų lietuvių la
vonų medicininio apžiūrėjimo 
duomenis, o'.Dr. K. Jurgėla 
Kudijo apie A. Sniečkaus pa
sisakymus prieš Kersteno- ko
misiją ir jos narius.

Prez. Eisenhoweris pareiškė 
didelį susirūpinimą, kad komu
nizmas kelia koją į šį konti
nentą.

Guatemalds valdžia yra ko
munistinė. Ginklai, aišku, skir- kas kam

Vliko, Vykd. Tarybos ir 
MLT pirmininkam atvykus į 
JAV, š. m. gegužės 18-19 d. 
New Yorke Baltijos laisvės 
namuose vyko teturiu politinė 
konferencija. Be Vliko, VT ir 
MLT pirmininkų, joje dalyva- ■ 
vo ALT vykdomasis komitetas, 
LLK ir kaip stebėtojai konfe- 
rencijoje L. įgaliotajam nfnis- 
teriui Washingtone atstovavo 
L gen. konsulas ir abu jo pa
vaduotojai

Konferencijos tikslas buvo 
taip nusakytas: a. aptarti 
Lietuvos laisvinimo politines 
gaires, b. suintensyvinti ir su
derinti laisvinimo veidą, c.
suorgaitzuoti teritorinių ir
santykių su kaimynais prob
lemų studijavimą ir dokumen
taciją, d. paskirstyti atliktinus 
darbus ir uždavinius. Konfe
rencijos nutarimai vykdomi, 
laisvinimo veiksniam juos pa
tvirtinus. Praneš'mus apie 
tarptautinę padėtį ir Lietuvos 
laisvinimo perspektyvas bei 
apie atliktus ir suplanuotus 
darbus padarė Vbko pfrminin- 
kas prel. M Krupavičius, VT 
pirm. K. Zaikauskas, MLT 
pirm. E. Simonaitis, Alto 
sekretorius P. Grigaitis, LLK 
pirm. V. Sidzikauskas ir Lie
tuvos ūkinio atstatymo kom. 
pirm. J. Audėnas. Gen. kons. 
J. Budrys perskaitė įgaliotojo 
ministerio pranešimą apie JAV faktus, įvykių datas ir pabrė-

Amerikos ir Prancūzijos pa
sitarimai priėjo bendrų išvadą
— sudaryti karinę sąjungą pie
tų Azijai ginti, nehokiant nei 
Ženevos konferencijos galo, 
nei Anglijos pritarimo; toliau
— telkti | sąjungą ir Įeitus su
interesuotus kraites.

Amerikai šis nutarimas pri
imtinas, nes jei reikės gelbėti 
Indokiniją, tai ji bus “nevie
ną.” Prezidentas jam -pritarė.

Prancūzija pritarė, .nes ma
no, kad tokia sąjunga sustip
rins jos padėtį Ženevos dery
bose. •

Indokinijoje sužeistieji iŠ 
Dienbienphu iškeliami labai lė
tai. Lig gegužės 18 tebuvo at
gabenta į Hanoi tik 29. Trukdo 
komunistai, neleisdami patai
syti aerodromo, kuris galėtų 
priimti didesnius lėktuvus, o 
taip pat reikalaudami, kad 
prancūzų lėktuvai nebombar
duotų Dienbienphu apylinkės 
kelių, kuriais komunistų ka
riuomenė traukia į Raudono
sios upės deltą,z arčiau - Ha
noi.

Grąžintieji paraškė, kad 
vienintelė motęrs Genovaitė 
de Gallard - Terraube Dien- 
bienphu tebesanti prie' belais
vių sužeistųjų. Prancūzai gy
dytojai buvo išgabenti su be- . 
laisviais. Kovose je turėję pasi
duoti, nes pritrūkę munici-

Vatet fepariMKMtai prane- ti revoliucijom remti kituose 
šė, kad į PMą v»k- kraštuose. Amerikoje svarsto-
tyb&s Ctapteaaaias uadtą fc «o- mas klausimas, kaip reaguoti į 

šitą naują komunistų pasike- 
/nfaną, kuisis gresia karo atve
ju paimti savo žinion Panamos 
kanalą ir sus jungti su Hondū
ro komunistais.

Papildomos žinios rodo, kaip 
reikalas susipynęs ir nežinia, 

tarnauja. Ginklai 
Guatemalai pristatomi iš sovie
tinės Lenkijos, iš Stetino uos
to. Laivas buvo neutraliosios 
Švedijos. Pristatymo agentas

New Yorke gegužės 8 ko
munistų agresijai tirti Atstovų 
Rūmų komisija turėjo posėdį. 
Pirmininkavo atstovas Ch. 
Kersten. Liudijo Vliko pirmi
ninkas M. Krupavičius. Pir
mininkas klaus nėjo apie So
vietų Sąjungos agresiją prieš 
Lietuvą, komunistų darbus, 
masinius išvežimus, religijos 
persekiojimą. Visais klausi
mais Vliko pirmininkas davė

Rasi y teises lygios
Amerikos vyriausias teismas 

gegužės 17 išaiškino, kad vie
šosiose mokyklose tose pačiose 
klasėse gati' Jbūti baltosios ir 
juodosios raaks vaikai.

Nors nutarimas buvo vai
sius negrų skundų Columbijos 
krašte, bet jis turės įtakos ir 
kitiem kraštam. Pietų. valsty
bių vadai tuo tarpu labai prie
angi tokiam sprendimui. Esą 
svarstoma, kaip praktiškai jį 
bus galima apeiti. Kai kurie 
pareiškė sutiksią visai uždaryti 
viešąsias mokyklas, bet nesu
tiksią baltuosius maišyti su 
juodaisiais. Tegul būsią priva
čios mokyklos. Šiaip nutari
mas sveikinamas visos Ameri
kos spaudos.

—Amerikos pilietis, kuris pa
tėškė dalį ginklų gavęs ir iš 
neutraliosios Šveicarijos. Pa
tys ginklai — daugiausia ame
rikietiški, kuriuos Amerika 
antrojo karo metu pristatė 
Maskvai. Dabar jie parduoda
mi Guatemalai už amerikoniš
kus dolerius. r* . i v

Taigi Amerikos ginklas at- Genovaite tebeslail 
sukami prieš Ameriką, o Mas- g<> sužeistuosius 
kva už tai gauna dar ameri
koniškų dolerių. Neutralumas 
čia reškia: man vis tiek pat, 
kas man moka.

norint išsiaiškinti, ar preziden-
Fonnosos kiniečių laivai nu- mint'es nepakeisiąs.

skandino prie Kinijos krantų Iš Baltųjų Rūmų pareikšta, 
komunistų laivą. Lėktuvai pa- kad tai esąs tvirtas prezidento 
šovė komunistų lėktuvą. nusistatymas. Norėdamas pa-

Kautynės įvyko prie salos, rodyti savo paritikėjbBą arnd- 
kuri yra nacionalinės Kinijos jos sekretorfad Steveas, preri- 
rankoee. Manoma, kad komu- dentas pasiėmė jį gegužės 18 į 
nMai nori ją pulti. Komunis- Mecklenburgo krašto šventę ir 
tinei Kinijai Sovietai atidavė ten minios akivaizdoje pareiš-

“Mes reikafngi šiandienvisos turi teisę naudot-’s mih- 
baigė McCormack — ne nuo- ties laisvės vaisiais ir įnešti sa- 
laidų bedieviškajai filosofijai, vo dalį į gyvenimo būdų k>by- 
—p,. ną, kaip tai yra skyrusi mūsų

: • į z - Kūrėjo dieviškoji, išmintis.” r Jau ne pirmą kartą Juozo lolį. Dar daugiau: jis bando į-
į . §ią kalbą Amerikos Balsas Tysliavos Brooklyne leMžiama tikinėti, kad KKsIus M ne
L ; * atpasakojo ir Lietuvai “Vienybė” bjauriai puola kata-, uz pasaulio išganymą, bet tik
Į . A . Pasakodamas Uetuvai apie likl* dėjimą: paneigia Kris- kaip 'auka saulės dievui.”
L; . Amerikos kariuomenės šventę, taus gimimą ar Jo prikėlimą Kunigų Vienybės New Yor-

Amerikos Balsas pažymėjo, g mirties, pajuokia šv. Raštą, ko ir New Jersey provincijos 
kad paraduose dalyvavo ne- P«>la šv. Tėvą ir p. ’ kunigai, žinodami savo atsako
maža lietuvių, susispietusių į Po to, kai vadinamieji tie- ’Sd“ j^T

,aisvamaniai kuris laikas “Visybė” tapo
Dariau^ ar Girėno, Varno ir turėti savo skyrių “Vie- ^tau^. tikėjimą no 
kitau pasižymi kanų nybėje... ttkėjimas

dar aršiau. rmm tikinčiam primename, kad

MOTERYS REIKALAUJA 
MontieeBo, N. dvi mote-

v.- • r-, • tattt* rys buvo teisiamos, kad jos
laisvHftno pohtBcą ir JA -Lie- žė lietuvių žūtbūtinę kovą su pereitą savaitę ruošė protesto Hjčevas grasino Austrijos vy- ninkas pareiškė, kad Anglija 

Qktą»rrtais ir nepalaužiamą demonstraciją, reikalaudamos, riausybei, lęad-Maskva šnsis prie- sąjungą neprisidės ir jo'
karsta tavo, v«ltį išsilaisvinti. ikad įj^tų nusiskutę barz- priemonių, jei Austrijos . vy- kį. priesųomų Indok&nijos rei-

kad tarptautimai santykiai ru- Paklaustas, -kaip vertina irisus Bylą iškėlė polic-i riausybė ir toliau rems “karinį, kalu nesiims iki Ženevos kon- 
Kremliaus paskelbtą genocido teisėjas, kuris yra pats su neofašistinį, priešsoivetinį ju- ferencijos pabaigos.

įropos dahes įSaisvmnno sutarties tvirtinimą, pareiškė, dėijmą. Antra vertus, Londone jau-
kryptimi ir kad Lietuvos valo kad ife Kitafanr žygis yra 
lybės suvereninių tefcfų vyk- tik effinė jo apgaute, kwi Mas- 
djrao atstatymas tėra laiko kvai patogiu laiku bus paa&u- 
klaushnas. Konferencija nuo ^ota Hasdragai propagandai 
ck^tiai išdiskutavo Lietuvos ' prieš vakaru laisvuosius kraš- __ ____laSvm’mo programą, paryški- McCORMACK KALBĖJO K ONGRESE APIE LIETUVIU SPAUDOS ATGAVIMI

vardais. Daugeliui lietuvių 
sakė Amerikos Balsas — * j- .
tverte priminė Lietuvos kn- „g- drauįi,®nl
riuomenės ir visuomenės susi- Genytės” ^20 nr. begėdiškas pavojų, draudžiama skaityti
STėvent* t™*™? 2*^ "2*ŽKB ’*

___________ pasekė viršūnę, čia Ant. Ske- tus, dar labiau draudžiama to
mą tikėjimą vadina tik “vaiz- kius raštus remti.

Atiautie Cfty, N. J„ įvyko duotės apraiška”, “poetiniu Prašome* iš to pasidaryti iš- 
šiame draugijos kovai su džk> žaidimu”, ir jį sugretina su 
va metirt’ame susirinkime gy- koimmizmu. GI lietuviškai kal- 
dytoja K. R Boucot, iš Phils- bantte estas Aleksis Rannit, 
delphijos, kalbėjo, kad ji išty- prisidengdamas neva moksli
nusi 3,006 vyra; tarp 2,558, ninku parašytomis knygelėmis, Mlmira*ety gegužes 18 pa- 
Jcurie rūkė, ji rado plaučių vė- šv. Raštą vertina kaip “sekso leistas į orą. Tki 22 mylių 

. _ negras berniukas >■ ■iiHni Atoo Žiu sergančhj 24; tarp448 ne- alinės racijos padarinį”, B- aukščio,Imliorihs, didžiaurias,
trims, kurtuos ji tavo patam- kė savo tvirtą pasitikėjimą amtoto Mmė araBa, tea ■dbMnu "»e Berado nė vtano to- eina į tavą prM kryžių — kola tik tavo Hg M — kri^

ku^p ta—riganymo rim- aStuMotihoa ariritų namas,

. knygneė,?,r kaip bBtų galingas pavežėjas, 
tren™^lnepalau- kad ėr kaip Mt,maža jo au- 

ii beturiu pasąmetainno ru- fca;
įg!k' informacindi veiklai pagy- McCarthy - anmjos byloje sekretorių ir baigiant žemiau- siškam alfabetui. Laisvasis pa- ^utų bendruomenėje
Mnti ir praplėsti. Pasiskirstyta dar nepraėjo susųaudinimas siu kareiviu. saulis — kalbėjo atstovas — negaI} jo^ jokių
tiartais ir uždaviniais, sutarta, dėl prezidento Eisenhowerio Prezidentas pageidavo, kad Sal; pasisemti tvirto nusista- vergų nepai-
kad bent kartą per metus Vf- laiško, kurį jis gegužės 17 pa- apklausinėjimas būtų tęsia- tymo ir vienybės, siekiant dydžro ir pajėgumo,
ko, VT, diplomatų, Ako, LLK apklausinėjimo komisijai, mas. laisvės, iš 19-tojo amžiaus jygj^ Dievo akyse ir savo
ir MLT atstovai bendrame pa- Tame laiške paridentas dran- Pirmadienį dar bus aiškina- knygnešių. kultūrų bei kalbų įvairumu
sttarime pasiaiškina, kas nu- dria armijos indtatalram kai- masi, ar toFau apklausmėti ar 
veikta ir kas artimoje ateityje apie Baltąją Rūmų »r ki- visai nutraukti. Manoma, lai- 
retitia nuveikti, ir pasiskirsto tą aukštąją tylia—ytigs purei- mės pirmoji mintis, 
darbų vykdymu. gūną rolę McCarthy-armijos

Konferencija sutarė atsišau- kouffikte.

vadovavo Alto pirm. L Stoni- Prutas nons paslėpti nuo 
tis. nraėto visu dalvvhi nuo- Paregimus. Mc-

riva Carthy manąs, kad preztden- 
šia ir pabrtžė būtinumą vi- atemnmąs kat jam
šiem Lietuvos laisvinimo veiks- .T*T
niam suderintai veikti, kad iš J’m date!j?“P 
dabartinių bandymų prisikeltų kas prendent, jkalbmęs 
laisva ir visas Sėtuvių gyve- 0 m -^luIr 
namas žemes apjun^anti ne- Demokratam reikalaujant
prikiaurama Lietuva. apklausinėjimus toliau tęsti.



MATA HARI DUKTĖ

Šnipų tinkle prieš savo norą
Šiom dienom su iškilmėm 

paminėta antrojo pasaulinio 
karo pabaigos devintoj i su
kaktis, 
vadų, 
prieky.

Daug
tos, kurie rinko žinias slaptai, 
turėjo niekinamą vardą —šni
po, prisiėmė ant savo sąžinės 
kitų išdavimą, mirtį ir patys 
daugiausia ba gė nežinoma 
mirtimi. Šia proga vieną iš 
tekių suminime — Brendą van 
Hoeven, dukterį garsiosios šo
kikės ir šnipės Mata Hari, 1917 
prancūzų sušaudytosios.

Tik ištekėdama už Wilhelm 
van Hoeven, Brenda sužinojo 
savo paslaptį — kad ji yra 
duktė garsiosios šnipės Mata 
Hari. Ji augo lig tol pas glo
bėjus, ir n ekas jai nebuvo sa
kęs, kad ji nėra Indonezijos 
duktė, kad jos motina po nelai
mingų vedybų ją paliko glo
bėjam Indonezijoje., Batavijo- 
je.
Brendą persekioja motinos 

praeitis
Nelaimingos buvo ir Bren- 

dos vedybos, nes jos šeimos 
laimė truko neilgai — vyras 
anksti mirė. Tik spėjo Bren
da nuo to atsigauti, atėjo ant
rojo pasaulinio karo dienos. 
Su jom dingo iš Batavijos o- 
landai, kurių žinioje buvo Ja
vos sala. Atėjo okupantai japo
nai.

Prisistatė sykį pas Brendą 
japonų saugumo valdininkas ir 
pareiškė: ji turinti žinoti, kad 
ji nėra tikroji indonezietė; su 
olandais dingęs ir palankumas 
tokiem mišriojo kraujo žmo
nėm kaip ji; jai vienas kelias 
— tarnauti japonų saugume ir 
sekti olandų veikimą. Dienos 
nebuvo lengvos, nes gyventojai 
jau badavo. Okupantas ėmė 
viską ir gabeno savo kariam 
ir karo pramonei. Jai, kuri nė
ra indonezietė, turėjo būti dar 
blogiau. Brenda nusilenkė o- 
kupantui ir pradėjo teikti ži
nias.

Ar devynis mėnesius tarna
vo ji japonam. Ja buvo paten
kinti. Japonijos, konsulas Yu- 
kimoto padovanojo jai net dei
mantinius karolius. Su juo be
kalbėdama Brenda sykį išgir
do. kad jos nurodytas asmuo, 
priešo agentas, pavarde Four- 
n-er, yra sušaudytas. Kaip žai
bas trankė ją žinia, kad savo 
geresnį gyvenimą 
kitų žmonių mirtimi. Foumier 

Parskubėjo na- 
ba:gti.

Iš

Paminimi nuopelnai 
kurie buvo laimėjusių

rečiau suminimi tie ir

veder, kuris jai sykį pasisakė, 
kad s-unčiąs per savo konsula
tą svarbias karines informaci
jas anglam. Išdavė graiką 
Kaimus, kuris norėdamas kaip 
nors kovoti prieš savo tėvy
nės okupantus, veikė per pran
cūzų antrąjį skyrių (žvalgy
bą). Išdavė -r Venecuelos pre
kybininką Hermano Wittman, 
kuris tarnavo amerikiečių 
slaptajai žvalgybai.

Kai matė Brenda savo 
duondavių pasitenkinimą jos 
darbu; kai pajuto iš jų žo
džių, kaip Vakarų kovotojai 
vienas po kito žuvo okupanto 
džiaugsmui; džiaugsmui to, 
kuris ją privertė jiem tarnauti, 
vidaus balsas ją sprogdinte 
sprogdino: gana, nebegaliu 
daugiau. Ji draskė nuo kaklo 
padovanotus deimantinius karo
lius, kurie ją deginte degino, 
trypė juos kojom su visu p’etų 
moters temperamentu ir įdū- 
kimu. Ji degė gėda ir žadėjo 
atsikeršyti, nors už tai savo 
gyvybe užmokėtų. Bet visi tie 
pasiryžimai nebuvo vykdomi, 
kol neatėjo tinkamas jos dva
siai persilaužimo ir išsivadavi
mo laikas.

Buvo 1944.
giausių žmonių buvo 
rasti ir Brendą van 
Nors ji tebedirbo japonam, bet 
vieną iš rugsėjo dienų

ji buvo pasiryžusi išbučiuoti 
visą pasaulį.

Ji laukė kapitono Aruni, In
donezijos tautinės apsaugos 
vado. Tai kas, kad jis dvylika 
metų jaunesnis už ją. Meilė dėl 
to nemažėja.

Japonai le do Indonezijai su
daryti savo tautinės apsaugos 
dalinius vidaus tvarkai ir ra
mumui palaikyti. Jie žadėjo 
Indonezijai nepriklausomybę.

Tarp laimn- 
galima 

Hoeven.

Žinoma, tik tada po karo, kai 
jį japonai laimės. Ir Brenda ir 
Aruni žino, ką tie pažadai 
reiškia. Tiek pat, kaip japonų 
sąjungininko H tlerio, kuris lie
pė taip pat visiem laukti, kai 
jis karą la mės. Java turėjo 
iš tikrųjų virsti japonų kolo
nija, gal dar labiau išnaudoja
ma nei olandų. Bet pažadais 
japonai norėjo išla kyti žmones 
ramius.

Aruni buvo tas žmogus, ku
ris galėjo Brendai būti talki
ninkas atsiskaityti su japonais. 
O ir Aruni slaptas tikslas bu
vo jo krašto laisvė. To paties 
tikslo siekiančius du.žmones 
dar labiau sur’šo abipusė mei
lė.

Meilės ir laisvės svajonės 
drauge

Dvidešimt keturis mėnesius 
jiedu pynė planus, kaip smog
ti japonam iš užnugario. Indo
nezijos visuose miestuose ir 
kaimuose buvo susukti pogrin
džio branduoliai. Japonam ne
sisekė jų sunaikinti. Brenda 
rūpestingai sekė kiekvieną ja
ponų žvalgybos pajudėjimą ir 
pranešdavo laiku savo bendri
ninkam. Aruni jau pynė pla
nus, kaip pogrindis ir jo vieši 
apsaugos daliniai stos į atvirą 
kovą už Indonezijos nepriklau
somybę.

Europoje jau lūžta Hitlerio 
frontai. Netrukus turi ateiti 
taika ir rytuose. Netrukus tu
ri prasidėti ramios laimės die
nos drauge su mylimu žrrio- 
gum ir Brendai. Ir jos visa 
praeit’s su japonais bus palai
dota. Kad tik greičiau tos die
nos ateitų. Ii' savo jėgas ji ski
ria tom dienom priartinti,
turi savo rankose planus, ku
rie pagreitins japonų žlugimą.

(bus daugiau)

Ji

ji pirkosi

sušaudytas...
mo, ryžosi su viskuo 
Paėmė miego tablečių, 
karto keturiolika.
Nei iš gyvenimo nei Iš japonu 

neišbėgsi.
Dvideš’mt keturias valandas 

ji gulėjo be sąmonės. Kai pra
vėrė akis, jos vidurius degino 
ugnis, o prieš ją stovėjo vėl 
konsulas Yukimoto. Nuo jo ne
išbėgs niekur. Toliau turėjo ji 
sekti Javoje atsiradusius po
grindžio kovotojus prieš oku
pantą. ' Mažasis Schmetse. su
telkęs savo pogrindžio vyrus 
džiunglėse, atvirai sukilo 
prieš japonus Javoje. Jis lan
kydavosi Brendos salone ka p 
kinietis, į kurį jis buvo labai 
panašus. Jį Brenda japonam 
nurodė. Jis buvo sušaudytas. 
Ir ne tik jį. Išdavė ir daną Ho-
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DARBININKAS

DAIL. V. KASIULIO ŠEIMA (Pieitn jo paties)

Kambario, lovos ir gerų pietų — ko daugiau žmogui reikia
Time, savaitinis žurnalas, 

gbgužės 17 dienos nr. meno 
apžvalgoje įsidėjo straipsnelį 
apie lietuvių dailininką Vytau
tą Kasiulį, kuris dabar gy
vena Paryžiuje. Straipsnelis 
parašytas Kas’ulio paskutinės 
parodos, Paryžiuje proga. Tris

Žurnalas “Time” apie dailinin
ką Kasiulį

mo džiaugsmas” žurnalas ra
šo:

jo paveikslus nusipirko di
džiausias Moderniojo Meno 
Muziejus New Yorke.

Straipsnely, vardu “Gyveni-

že- 
klasės

“Amžiuje, kuris linksta me
ne į niūrumą, siaubą ir mate
matinį šaltumą, dailininkas, 
randąs kritikoje pasisekimo 
šiltais ir džiaugsmingais pa
veikslais, yra išimtis. Tokis

Gegužes 30 d., sekmadienį
įvyksta

LIETUVIU DIENA
LIETUVIŲ LAIKRAŠČIUI DARBININKUI PAREMTI

7T7""1—"""  _ Programoje: =

DAINOS * MUZIKA *
UŽKANDŽIAI

Woodside, L L, National Hali and Park,

ŠOKIAI

65-13-19 38 Avenue
Pradžia 1 vai. po pietų šokiams gros JOE THOMAS orkestras

Įeinant aukojama $1.00

Maloniai prašome dalyvauti visus lietuvius

dailininkas yra Vytautas Ka
siulis, 36 metų amžiaus, trem- 
t nis iš Lietuvos, kurio vieno 
paveikslų paroda Paryžiuje at
kreipė į save rimtą dėmesį tiek 
kritikų, tiek ir pirkėjų."

Kasiulio kūrybą apibūdina:
“Dv dešimt septyniuose pa

veiksluose, kolektyviai pava
dintuose “Gyvenimo džiaugs
mas”, visuose yra nostalgijos, 
linkimo į scenas su jausmu, į- 
vilktu į senovines formas, pri
menančias smulk us piešinius 
kilimėlių, kuriais buvo tiesia- 

'mi suoleliai po kojom.”
Apibūdinęs skyrium tr’s pa

veikslus: “Harmoniją”, “Prelu- 
dą” ir “Portretą” (jis įdėtas ir 
į žurnalą), straipsnio autorius 
toliau kalba vėl apie Kasiūfo 
kūrybą bendrai:

‘Visų Kasiulio piešinių tech
nikoje yra anglinis juodas fo
nas, kuriame išryškėja spalvų 
lengvumas. Ir visuose jo pa- 
veksluose, išskyrus šešis gėlių 
ir vaisių naturmortus, 
mėgsta vaizduoti truputį juo
kingos, bet simpatngos 
mesniosios - vidutinės
žmones, kuriuos jis traktuoja 
su švelnia ii*onija.

“Dailininkas Kas’ulis yra 
kuklus ir nepretenzingas kaip 
ir jo paveikslų charakteriai— 
auka tokių pat kietų smūgių 
kaip ir jie.”

Toliau papasakoja, kad Ka
siulis baigė meno mokyklą 
Kaune; nacių buvo paimtas 
Rytprūsiuose į. priverčiamuo
sius darbus ūkyje. Ten Kasiu
lis melžęs karves ir p:ešęs vie
tinių vokiečių bonzų portretus, 
už kuriuos jam atlygindavo pa
pildomo maisto porcijom. Po 
karo, padedamas sąjungininkų 
karininkų, atsidūręs Paryžiu
je, kur gavęs naktinio sargo 
tarnybą. Naktį saugojęs su re
volveriu radijo krautuvę, o 
dieną lankęs galerijas ir ste
bėjęsis Prancūzijos impresio
nistų darbais.

Kas:ulis turėjęs vienas savo 
darbų pirmą parodą 1949 ir vi
sus 23 paveikslus ten išparda- 
vęs. Pereitos savaitės parodoje 
jo paveikslai taip pat buvę 
gausiai perkami, apie po 200 
dol. kiekvienas. “Kritika jį 
sveikino entuziastingai kaip 
džiaugsmo oazę niūrumo ir pe
simizmo tyruose”.

Ir baigdamas žurnalas pri
deda: “Patsai Kasiulis mano, 
kad yra pats laikas ir žiūro
vam ir dailininkam — abejiem 
daugiau dėmesio kreipti į gy
venimo džiaugsmą. Jis sako: 
“Žmonės perdaug rūpinasi. O 
iš tikrų jų mums tereikia kam
bario, lovos, sykį per dieną 
gerų piety. Vis dėlto gausu yra 
aplinkui saulės šviesos.”

Susitars dėl Triesto
Triesto klausimu,, dėl kurio 

eina ginčas tarp Italijos ir Ju
goslavijos, esąs surastas nau
jas sprendimas. Italijai būsian
ti grąžinta zona A, kurią 
dabar valdo Amerikos ir Ang
lijos kariuomenės; tik maža 
jos dalis, kurioje daugiausia 
gyvena slovėnai, būsianti per
duota Jugoslavijai. Zona B pa
liksianti ir toliau Jugoslavijai, 
o svarbiausia jai būsiąs pasta
tytas naujas uostas amerikie
čių milijonais. Manoma, kad 
projektas patenkinsiąs abidvi 
puses..

KATALIKAI DEL 
McCARTHY

Katalikų spaudos konferen
cijoje ChicagojeA kur dalyvavo 
apie 500 katalikų žurnalistų, 
buvo atmesta rezoliucija, nu
kreipta prieš šen. McCarthy.

IRGI JUBILIEJUS
Liverpoly, Anglijoje, teisme 

atsidūrė 74 metų išdžiūvusi 
moteris McGregor už viešą 
girtavimą jau 500 kartų. Tei
sėjas pareiškė apgailestaująs, 
kad neturi po ranka vėliavų 
pagerbti jos jubiliejų ir kad 
tegali šiuo kartu jos jubiliejų 
paminėti tik atleisdamas nuo 
bausmės.



Kiek tai paliečia asmenis, tos tvarkos daugfau laikomasi, nes 
ir didžiausias nesusivaldėlis nenori bausmės sulaukti. Kitaip jau 
yra su draugijom, konfesijom ir pasaulėžiūrom. čia ka' kas ma
no, jog gali jas drabstyti, kiek tiktai nori. Deja, ir čia yra r bos.

Jei jie sugebėjo pradegtai 
skyles Vakarų vienybėje, tai 
ką jiem reiškia kilimai... Jt

Apie Molotovą atsiradęs ir 
pirmas anekdotas Ženevoje. 
Esą Kinijos ministeris Chu 
En-lai kreipęsis į Molotovą 
patarimo, kap jam konferen
cijoje elgtis. O Molotovas pata
ręs: Chew and lie (kramtyk, 
arba'kandžiotos, ir meluok).

- -

tentirfa įjvjhta.
Tačiau pro dusinančius ru

siškojo aro sparnus fr kruvinus 
nagus Vakarų Europoje ptin- taKkai. Lietuvos valstybės or- 
tan&ų krikščioniškai demokra
tiškų idėjų šviesos sprnduHai 
ėmė vis ryškiau prasiveržti ir j 
Lietuvą.

Krikščioniškosios demokrati-
elgsena, ir atsiras įstatymas,
Vadkiasi, pats teliuškuokis, bet kito netaškyk.
nebūti kovojamam, niekinamam ar skriaudžiamam — nustato 
laisvei ribas.

jos pradų Lietuvoje jau gali
ma užtikti
1831 ir 1863 metų sukilimuose

Vienažin^kio ir Baranausko 
patriotinėje poezijoje, vysk. 
Valančiaus'ir kitų liaudiškoje 
veikioje, žinoma, tai buvo pir-. 
nuėji pradai ir pirmosios tų 
idėjų pasireiškimo štud jos. 
■Krikščioniškos demokratijos 
Šukiai jau visai a 'škiai išryškė-

fc ry&taMfal gfa* triteukę žemės aptirtamo 
sryfct—iimjbTii tvariu kardinaliaibuvo pa- 
■ž > VFarwwtagai keistas Lietuvos vaizdas nuo 

Zigmanto Augusto laikų.
St Setaas priėmė ap’e 300 

įvairių naujų įstatymų ir dau
geliui lietuves tajkūrinio, so- 
riaLnio, ekonominio gyvenimo 
sričių buvo nutiesti nauji pa- 
grindai. Srintas atskirais 

bes kovose vieningai dalyvau- * fctatymažs įkūrė Lietuvos uni- 
,ja visa tauta, bet ypač ak
tyvūs .yra krikščioniškosios 
demokratijos , inspiruojami ka-

“ Apžvalgoje”, “Tėvynės 
Sarge”.

Organizuotos veiklos progra
mos formulavimui dar reikėjo 
palaukti ištisos deš mtys me
tų. 1904 metais šviesių ano 
meto mūsų tautos protų: P. 
Bučio, J. Mačiulio - Maironio, 
A. Dambrausko - Jakšto sU-

.taBBa

Kai kas larsvę supranta kaip balą. Va, imi telitjškuotis pats 
iki pažastų ir kitus taškai. Vargu kas patikės, kad tokia laisvė 
yra Amerikoje. Kaip visur, taip fr čia, yra .tam tikros ribos. 
Pabandyk tiktai kitą žmogų aptėkšti liežuviu, o dar labiau savo 

- '—--------- , kurs gina kito laisvę ir teises.
To kito teisė

Kai Vakarų Etvopoa kreš- toroj*-
O b* okupuotame krašte jų 

veiklašabai ryški Valstybės 
konferencijoje Vilniuje —1917 
m, LKD yra gausiausi savo 
nariais ir plačiausiu užnugariu. 
Tiesa, Lietuvos nepriklausomy-

naitės tad ją šitaip įvertino: 
Mrs. Dalies yri tiek pat patiki 
dama kiek ir puiki tarnaitė

Ženevos konferenc-ją, kurio
je susilėkė šimtai- diplomatų ir 
tūkstantinė žurnalistų, palygi
nama su garsiuoju Vienos kon
gresu 1814..

Apie Vienos kongresą buvo 
sakoma: kongresas šoka, bet 
kongresas neina. Apie Ženevos 
konferenciją sakoma, kad ji 
■eina ir nešoka. Jokių pramo-

tatau* sėjo Lietuvą įvairaus tipo mo
kyklomis — davė pradžią viso
keriopam naujos valstybės 
klestėjimui. St Seimu lietuvių 
tauta parodė didelį poetinį su
brendimą, galutinai sutraukė 
vergijos pančius ir nusivalė tas 
dulkes, kurias buvo sunešę agi 
verg’jos metai.

Ir vSlau ėjusiuose Lietuvos 
krftšSontekasis de- 

nritaratiškasis blokas

mesio — tarnaičių. Esą Mrs. 
Dulles viską pati sutvarkanti, 
ir tarnaitė neturi darbo. Tar-

Pirmieji, kurie padarė žur
nalistam priėųr’mą, buvo ra
sai, Jie pakvietė pusantro Nusivylę konferencija ir Že~

Ženevos miestas turėjo nu
pirkti Metropole viešbučiui, kur 
apsigyveno sovietų delegacija, 
200 papildomų pelerinų, bet 
jau po to, kai visuose kimiuo
se buvo pradegintos skylės.

šimto žmonių. Vaišino vodka 
ir kaviaru. Bet šiuo tarpu la
bai šykščai, ne visų apetitai 
buvo pasotinti.

Priėmimuose laukiama išsi
kalbėti privačiai atviriau. Kai 
vakarieniavo Molotovas su Bi- 
dault, laikas praėjo beveik ty
lom. Tylą nutraukdavo tik ret
karčiais pasikalbėjimas apie 
vandeninius paukščius, apie 
ruonius ir Malko Polo kelio
nes.

^Amerikoje, pavyzdžiui, konstitucija garantuoja sąžinės ir 
relųf jos laisvę. Garantija nėra tam, kad žmogus, kuris netiki, 
galėtų stačiokiškai šaipytis iš tų, kurie Dievą tiki ir laikosi 
vienos ar kitos konfesijos. Amerikos valstybės vyrai, senatoriai, 
kongresmanai jvairionriseprogomis dar pabrėžia, kad tikėjimas 
yrą pats tvirčiausias žmogaus gyvenimo ramstfs. Mokyklose 
laikoma cfiskriminacija, jei tikinčiojo jausmai ar jo religija pa
žeminama, išjuokiama. Ir spaudoje reikia paieškoti, kad kas 
imtų akiplėšiškai rašyti, jog religija ar jos organizacija yra nie
kam tikęs, menkavertis dalykas. Iš pagarbos kitam to vengia
ma, jaučiama riba, jei ir diskutuojama tais klausimais.

beaprfmstąs, bet dabar vėl ima drabstytis be saiko, tik jau nau- sPirdainas reikalas. Kaip nešė
jų ateivių rašomais straipsniais. Mat. ir nepriklausomoj Lietu- ^a\S1°.je ttS
voj šalia mokslo ne vienas plėtė ir nihilizmą, parsineštą iš Ru- K šauliO
sijos, kaip dabar Prancūzijos ir Šveicarijos kai kuriose mokvk- „Jak buvn didž
iose. Lietuvoje tat buvo vadinama kultūrbolševizmu. Jo auklėti- .. .-> n-
niai jį atsigabeno į Ameriką, patys bėgdami nuo bolševikų. hu džiaugsmu visų primta ir 

staiga pasisavinta.
Visa tai yra svetima Amerikai, reiskf ančiai pagarbą reli- ... .

gijai Svetima ir lietuvių tautai, kryž’ų šakai ir dabar kryžiuo- Yė aiškų pol tinęs veiklos kelią 
jamai. Rdiginėje dvasioje brendę MetuvTai taip pat žinojo ribą, krypti- Prasidėjo pikiu tem- 
geibdami ir kitų nusistatymus. Deja, to nežino niekinant’eii plėtra ir, svarbiausia,

rašantieji štraipsnius tartum antireliginiam bolševikų praktinė veikla. . ~ ■ -
muziejui. Nemanome, jog tai sutinka su sąžinės ir religijos lais- Pirmojo pasaulinio karo me- angluos kanSenė EkMet* n m nro vym » c neneštai keHonev.p* Britą taperi^, vuoryje 
ve, kurią šis kraštas taip tauriai pagerina. - tu lietuvių pabėgėlių visuome- *»

didtiųjų Uetuvai <įarbų tneti^ 

žvelgdami atgaMos

didžiuotis 8^ -1 
vo veikla, ypač 1920-1906 
taHcotaipia ‘Tuomet buvoeų^3 

Zri? Wtos ir įvykdytos, —

Valstybinto Apdraudimo Jstai- ■■ 7 detingos u* drąsios reformos,
kurių ligi šiol nesiry&a igy- 
vendnti didesnės ir turtinges- r 
nūs tautos. Ir lietuvių tautos į 

'laisvės gynime, Lietuvos gatios J 
ugdyme, krašto gerovės kėli
me, mokslo ir kultūros darbe < 
buvo vietos visiems i etuviams, 2 
visiems Lietuvos žemės . žmo- 
nėms.” - |

Šiais sukaktuviniais metate , < 
metus žvilgsnį atgal atsiveria J 
gražaus nueito kebo vaizdas, 
te'kiąs ne tik pasigėrėjimo, ] 

tarėja dabihmniai tembnBos bet ir naujo padrąsinimo bei : 
įtakos naujų ryžtų.

nevos prekybin'nkai, nes dip
lomatai ir žurnalistai beveik 
nieko neperka. Tepakilo tik 
šparagų pareikalavimas. Korė
jos ir Kin jos gausingos dele
gacijos aptiko šiuos skanumy
nus, ir dabar Ženevos šeimi- 
ninkės. raukosi, kad jų kainos 
pakilo.

Komunistai Molotovas ir 
Chu En4ai važinėja po Žene
vą prabanginiais automobi
liais. Bidauit tik savo prancū
zišku Citroen. Rodydamas žur
nalistam į Molotovo automo
bilį, Bidault pasakęs: štai tie^ 
kurie mus vadina kapitelis-- 
teis.

ganizavime ir jos atstatyme 
krikščionys demokratei savo 
. tentai sudėjo didelę ir

, garbingą duoklę.
%

■ Pagaliau 1920 m. gegužės 15 
dieną susireika Lietuvos Stei- 
giamas’s Seimas, laisvo krašto 
poetinės valios reiškėjas. 
Krikščionys demokratai šiame 
seime sudaro didžiumą ir vai
dina svarbiausi vaidmenį Lie
tuvos valstybės pagrindų tie
simui. i

St .Seimo priimta Lietuvos 
Valstybės Konstifucija, Lietu
va teisinės santvarkos atžvil
giu atsistojo eilėje modemiš-

fiškųjų rūmų vartų. Tarnai 
Mano valdove, kaip pra- tik to žiūrėto, kad JovMarias 

drįsai manęs to klausti? Argi tiktų nesuspardytas. Tokia t»- 
savb žvilgsniu suturėdama, mudu nesame jau seniai su- • vo jų tariamojo valdovo va
tuos, toste buvo besfefcią Jo- jungti? Ar ne tau esu pagrn- lia.
vfcrianą merii laukan, ir išk2- va^iM?—fr tik šnftždo-

gĮ^gng Sfeatų, pa- nris ji pasakė savo rūpestį: Kai pilies vartai su girgMe-
bm via* natvfios* Slančiomis atstiuoces orie sjs ™i«ra"r*lo--iroarFri‘ H®“95 sakydamas: — Vienas tiktai dalykas ma- shr užrivėrė, Jdvinianas pasiju-

Jbviiiianas vėl gavo pylos kare^tior ritimų. Jctoinianas tonii*: niekam kitam tos žk . nriimVrelfrtiri —Pasakykite man visi, kaip ne neramkia: iš kur tas patad- to tartum į gilią duobę įkri-

ir jis pats padėtas ninfa,. Vartų taktai ctakte-
tamsiam rūsy. Imparstorius įėjo, ir slenkstyje atsistojo ži- —Keista.— bambsėjo var- fayitaudamas HliiiiliTti pro Į0*? t&J'asig Tasai, kuris jų laflte už ran- Įalp gaffial, kad jo dįahes ga-
ten dūsavo ir aimanavo, visas las imperatoriaus tarnas. Jis tininkas pasisukdamas riti. - hus ir Hų rūmų valdovas? ta*, kaip saro žmonų, negirto- Įėjo ir žemų ?B<vh*»1i.
gramas anfigių ir pažesrini- išvertė akis i nepažįstamąjį ir Tu atrodai dkffiai pamSųs, jei ..____ Jūsų Didybe, —suūžė visa mis praleido paskuti žo- - Geriau ji prasivertų, -

ffa prasivėpęs to prtfesrtMHBg; dediesi Imperatorium. Jisai da- menė,—mūsų kiauri paprasto dtiro. Jo akys žtaavo Ir da» viriorvo B nustatotata-jir
ve^s- ^£7tae5? ' - bar yra rūmuose kartu «i sa- riai pakito am> ta«e_lr te*- fr jengro «Mo; aš net prie- Sojo j pasoste, tar visų u»- užbaigtų mu» kairiSas. TOta

-Taip maAe pažeminti, - Kas aė.esu? - pakarto- to paSa. Vis dėlto a* nuetai ?Mį|o, saatoe mki*U nereida! Va, mm stovėjo st«iumes Joetoto- paniektų totapažanlnimas!
taip suriAtotl! Ir taZta pa- io nertėdamas Jovtnianas. —r da tų slaptų taro žoffiių. Bet tarie^kamiožatatas«to«r; tas nirid^-vM urtiai smri- nes,_____  Mano draugai mane,
darė’ Mano osttes fcnonės, Nesi neradUti? Nuootdbu! gerai žinok, lengvai tau nepra- ą^tiojoai po menę, sužiūro gg gy, j Jorinianą, — ta* — Žmogau,— tarė jam ava- mano žmona Ir vaikai iMgy> 
mano valdiniai, mano ištiki- Ttek metų esi man tarnevęs... .eta tas pokštas. Imperatoriam skurma niefcrfa nebuvo fr ra- riu botai, it kūjo
mteuei tarnai.^ kur jų protas — Tau tarnavęs? Niekados! Vartininkas pašnibždėjo kn- — Mano draugai, — tarė jis gali būti ffltiti* vaštou Ką tu pnAįmi rave tupaato- dltant Mtafaybt fr Aandranl 
pratSngo fr akys? Al mekasn kitam nesu tema- peratoitenei, ką Jtod rado ut stamtam»B » varpas brtmy-

Dg*i jto taip krimto save v^ Sakytus imperatorių, — vartų ir ką slapto HgMk Ka- gM jliiią™1 turis, tad gto*

ralienė sumirgo. Ji susijaudi- dėtumėt, ką šakys čia atvestas me Jūsų Didybės nuo pat «na- no ištarmė: tave pririš prie 
a« nusi švagždėjo savo tariamam vyliūga, — ir tvirtai tgklausė žumens? Lauk tą Jtefctauškj! kumetes uodegos ir išvilks išAš esu tavo impaato- « Po kirviu jo gaivą! karališko kiemo. Ten žinotos!

Netikrasis valdovas tuo u&nu Bet jei kada -šgirsiu iš tavęs 
dar nebuvo patenkintas. Jis tą patį, ką dabar sakai, gėdin- 
ata^ęžė į karalienę, kuri lai- ga mirtis tave sutiks paSam 
kėši jo peries, ir pasiteiravo jo- žemės pdoašty. Girdėjai!?... 
sios žodžio: Kai js taip kalbėjo visa

pranešk: Joriirianas, jos vy- sakosi esąs imperatorius Jo- sįg valdovas ir šių ritau v^eš- ? 77
Jovinianas? Vargšas patrakė- apčiuopė durų sklųstų fr pana- prie vartų karaHŠ- vinianas ir —mano vyras. Ar Kuo pata dediesi’ Iė kur ””
Ss! Ar nežinai, kad aš tik ką žu jj įjudino. Jam nriBto nie- apsiautaio. NedortBat jį kada girdėjai, mano bran- atsiradai? tudkos žodi, ar peėjsti tą ir rimtos, tarnam
^pargrįžau iš imperatoriaus rū- ko toto, kaip bėgti. Bet kur? apnuogino bestaaudant Na, gūsis, kad taip kur nors dėtu
mu ' Jovmianas ten yra visa- —Geriausia man būtų iri- gr^ičian* si? Kokie tai galėtų būti kerė-

P8SUS Ti?“?S’ Durininkas svyravo riti ar aM?“
deffiesi: išdaigmmku ar suve- nieko nepaisant, — sumojo Jo- sakyti ar nesakyti ka- Netikras valdovas dėjosi taip 
džtotoju? Tokiem yra pas ma- vinianas ,tykrtėfia kapanoda- ka buvo sužinojęs. nustebęs. Jis paliepė tą» vieta.. E3, tarnai,-šokte- masis iš rūsies, kad saugai ne- ^tavę p^a akižara tuojau pas jį atvesti

ręjo kunigaikštis savo žmo- pajustų. — Rūmuose susfra- itarianwfi kaip stovi Bet vos tik Jovi-
n^n, — nutanpfcte jį rūta ir siu žmoną. Ji tikriausiai mane 1 Z! „-anas jžengg j menę, kaip di-
neduoktte rieto kito, o tik pažins. Ji turi mane pažinti... džiuHs jo paties šuvn, kuris
duonos ir vandens. Jam praris * ąnk! - ragino » •**!<*& ta ^kar WBoto jam rankas,

Vapėtomis atabuogęs prie **» ant savo žetaHnko urga-
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jos žodžiai pasakyti Fatknoje 
yra taip rrikfrningi, kad api
ma visos žmonijos reikalus it 
galiai paliečia Lietuvą. 7 Z.

dalyvaujant Albany vysku
pui koadjutoriui WUSam A.

Aukščiausias Ganytojas ir 
Atpirkėjas nuoširdų ir žmogų 
mylintį savo tarną kunigą Juo
zą Aleksiūną laikė savo globo
je ir geroje sveikatoje per vi
sus 25 kunigavimo metus. Ti
kime, kad tos globos teiks ir 
ateityje.

$ sudaro Elzbietos žodžiai,
Visų Širdys prisipildo tyrė riuos^ji pasakė sveikindama ; 
džiaugsmo, kai jie klūpo prieš pas ją atsilankiusią giminaitę 
Marijoe- altorių ir žvelgia į ma
lonųjį Motinos veidą, kuriame 
prapuola rūpesčiai, bėdos, klai
dos, nuodėmės... Dažnai šitie 
visi Marijos vaikai, pamaldžiai 
susirinkę prie jos kojų, nemo
ka pasakyti jai grašesn'ų ir 
brangesnių žodžių, o tik tyliai 
kartoja motinos išmokytąją 
“Sveika Marija, malonės pilno-

ir bendrai Bažnyčios vyriausy
bė atvaizduota kaip. didžiausi 
tautų, pažangos ir mokslo pri
spaudėjai. Durys papuoštos 
plakatais, kuriuose Vatikanas 
nupiešiamas kaip demokratijos 
priešas ir fašizmo bei imperia-

Labai gražų pamokslą lietu
vių kalba pasakė fcun. St Yla, 
sujungdamas šios parapijos ti
kėjimo jdba&ejų džiaugsme su 
skausmo tikėjimu tėvynėje.

Angliškame pamoksle
prel J. Bddan

peržvelgė beturiu tautos pri
sirišamą prie savo tikėjimo is
torijos e&oj, prisiminė para
pijos steigėją kun. J. Židana- 
viSų kaip asmenybę, šriečian- 
<Są skaidria mele tautos tikė
jimui, paaukojusią visą savo prasminė savo kalboj bažny- 
gyvenkną tik jam. Jis mirė 
be cento kfieniuje. Gale mi
šių vyskupas pagavo parapi- 
jkčių Sintis savo žodyje apie 

Sv. K&zfeaferą * jo nostabų

lietuvių Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai. Po to, buvo atnau
jintas pasiaukojimas Nekal-

nės par. IŠ čia 1937 m. buvo skolos. Nuostabiu pasiryžimu 
perkeltas į Maspetho lietuvių naujasis klebonas puolė taisy- 
parapiją. „ ti* bažnyčią, parapijos namus,

giedojo iškilnnngas mišias. Mi- 
š:os praskambėjo labai gražiai 
ir darniai ir choro vadovas 
Juozas Olšauskas susilaukė 
daug sveikinimų ir padaras iš 
parapijiečių te svetfenteūčių. 
Visos mišios nuo pat pradžios 
fld pabaigos buvo transkuoja- 
<nos per vietinę radijo stotį 
WCSS.
J Penktą valandą vakare Ue- Raštutis 
tuvių n®O MBųje JVJttO MCU»

kun. J. Bakšys, begali sutalpinti.
Bažnyčią išpuošė seseles 

prandškietės. Salės puoštoms 
vadovavo niekada nepailstanti 
Genovaite Gobto. Salę dekora
vo Amsterdame gerai žinomas 
jaunosios kartos vietinė pajėga

rystė negali būti ardoma. Jei 
evangelikai jos neardomumo 
nepripažįsta, tai dar esąs vie
nas įrodymas, kad ne Boma

- viešnią Mariją, išrinktą bū- j 
ti Atpirkėjo Motina.,

Marija,-pasiekusi Judo m:es-r 
tą, įėjo į Zakarijo namus ir pa- i 
sveikino Elzbietą. Elzbieta, iš
girdusi giminaitės pasveikini- . 
mą ir supratusi, kad pas ją 
atėjo didžioji viešnia Marija, 
būrimojo Atpirkėjo Motina, 
nustebusi džiaugiasi: “Pagirtą 
tu tarp moterų ir pagirtas tavo 
įsčios vaisius” (Lk. 41-42).

Laikui bėgant, prie “Sveika 
■Marija”-'maldos Bažnyčia pri
dėjo prašymą bei kreipimąsi į 
Mariją visų tikinčiųjų vardu: 
“Šventoji Marija, Dievo Moti
na, melsk už mus nusidėjėlius 
dabar ir mūsų mirties valan
doje”.

Šitokią maldą “Sveika Mari
ja” sutinkame visuose tikin-, 
čiųjų kraštuose. Bažnyčia ją 
labai brangina ir vertina, 12 
amž. vyskupai ir bažnytiniai 
susirinkimai ją prijungia prie 
kasdieninių poterių ir ragina 
tikinčiuosius kasdien ją kalbė
ti. Pop. Pijus V 1568 m. įsako 
šią maldą įtraukti į oficialius 
kunigų poterius-brevijorių, ku
ri ir dabar kalbama po Vieš
paties maldos — “Tėve mūsų”.

Krikščioniškajam pasau’iui

Gegužės 2 Amsterdamo šv. mingi pietūs. Programos vedė- surengimo. Viešas padėkas j- 
Kazamero par., įstrigta kun. jas Mykolas Kerbelis pagerbė vairiems jubiSejaus šventės 
Juozo Židanavičiaus, atšvaite mirusius parapijos steigėjus komitetams ir pavieniams as- 
5b metų jubiliejų. Jsfcflmmgas tylos minute, taip pat prisi- menims pareiškė kun. K. Bal
inimas celebravo dabartinis pa- mindamas ir gyvuosius.Prof.—£ys ir šventės komiteto pinni- 

nįnkas adv. Ant Kisel*s.
mindamas ir gyvuošus. Prof 
J. Brazaitis savo kalboje 
sugretno šį jubiliejų su pan

dos atgavimo jubfliejmni, . 
prisšnmdamas, kad Dievo 

■planuose ir ši Amsterdamo 
bažnyčia gal yra ne kas kita, 
kaip > paminklas lietuviškai 
spaudai. Gal taip jau buvo 
lemta, kad parapijos steigėjas 
kun. J. Žklanavidus buvo ne 
tik uotas kunigas, bet ir uolus 
plunksnos darbininkas.' Palin
kėjo parapijai sekti jų steigėjų 
pėdomis, išlaikyti senąjį lietu
višką charakterį, prisiminda
mas ir Lietuvių Bendruomenės 
Skyriaus įsteigimo reikalą.

Adv. V. Kristanavičius, vy
riausias parapijos trustistas,

Simonas Aleksiūnas, kunige 
Juozo tėvas, buvo nuoširdus i. 
gyvas aukštaitis, kilęs iš Ra
mygalos parapijos. Jo motina, 
Anastazija Janonytė, kilusi 
nuo Pagirio. Ramygala ir Pa
girys, kad ir skiriami plataus 
ruožo Ančiškių pelkių, palai
kydavo artimus ryšius. Mat, 
žemą joms užšalus ar vasarą 
gerokai apdžiūvus, dažnas ra- 
mygalietis atvažiuodavo pirš
liuos pas pagirietę, o Pagirio 
berniokai ieškodavo sau gyve
nimo draugės Ramygalos apy
linkės kaimuose. Visa apylinkė 
kalbėdavo, kad Ramygalos pa
rapijos žmonės labai gražūs, 
karšti patriotai lietuviai ir gi
liai religingi.

Ir šie du jaunuoliai — Simo
nas ir Anastazija, — anos tra
dicijos vedami, sukūrė gražią 
aukštaitfšką šenną. Sulaukę po
ros dukterų, atvyko į šį kraš
tą. Čia 1902 metais kovo 22 
jiems gimė pirmasis sūnus, 
kurį Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje pakrikštijo Juozapo 
vardu. Vėliau jiems gimė dar 
keturi sūnūs ir dvi dukterys. 
Tėvai, sunkiai dirbdami, sten
gėsi savo vaikus gražiai išauk
lėti ir išmokslinti. Juozukas,

brangi yra malda “Sveika Ma
rija”. Ji primena iškilmingąją 
žmonijos atpirkimo pradžią. 
Tai žodžiai, kuriais dangus 
pranešė žemei ateinantį Atpir
kėją. J. Kristų, kuriais Elzb:e- 
ta, šventosios Dvasios įkvėpta, 
pirmoji tikinčiųjų vardu pa
sveikino pas ją atsilankiusią 
dangiškąją Motiną. Nuo to me
to visos Mariją mylinčios šir
dis tyliai kartoja:

“Sveika Marija!”

v---

Kiflnrieno kBnjgo- svarinau- 1CTTW- 1 
l&^gyveiimo dieną yra ta, ku- v ' rfi 

ną vyskupas užsėdą ant jo baigęs švęs 
- galvos, rankas, ■ nuteikdamas mokyklą,! 

galią žmonre manyti, trikfi , 
sakramentus ir aukoti Viešpa- metais; Po 

'■■■ ČU|i švęstąją *uką Kiekvienaa 
-?• - 'Jnmigas džiaugsmu mini to 

įvykio sukaktį, ypač kai suei- 
na 25, 50 ar 75 metų jubilie
jus. Pastarasis yra labai didėti 

4 retenybė, nes kunigui tektų su- 
lankti arti šimto metų. Toli 
gražu ne visi kunigai sulauka 
ir savo auksinio jubiliejaus. 
Dėl to 25 metų kunigystės su
kaktuves reikia laikyti labai 
svariau įvykiu kunigo gyveni
me, Sidabro jubiliejus yra ket
virta dalis šimtmečio kunigo 
darbų, rūpesčių ir sielvartų, 
kuriuos jis turi pakelti.

v Kun. Jonui Aleksiūnui, An
gelų Karalienės par. klebonui, 
Dievas leido gražiai darbuotis 
ir sulaukti sidabrinės šventės.

Marijos metais užbaikime statyti 
Marijos šventovę-koplyčią 

PIJTNAM, CONN.

ijo nauja era. Ne tik dažė bažnyčią, audėjo grindis, 
paramsčiai lengviau at- pertvarkė bažnyčios, fasadą, 

-.. rf. >...,-s-T- — —-i.- -C “■ ja»nimas.japo 'įtaisė vargonus, padidino pre>
BrooMyno Vysk. Tfcomas Mol- tinkamai suprastas ir įjungtas bitehją ir zakristiją, pertvar- 
k>y St JoJuCs bažnyčioje Brp- į parapijas veikimą”. kė šildymą ir pastatė naują
oklyne. Pirmąsias mišias auko- * j krosnį, pastatė Stebuklingojo
jo šv. Jmgio parapijos bažny- 
čioje.

Mari jos širdžiai tie žodžiai 
artimi ir brangūs: jais ange
las pasveikino kukliąją Naza
reto mergaitę Mariją ir jai ap
reiškė dangiškojo Tėvo val ą-— 
būti žmonių giminės Atpirkėjo 
Motina.

Angelo pasveikinimas arba 
“Sveika Marija” mūsų kasdie
niniuose poteriuose užima gra
žią ir garbingą rietą. Ji eina 
po Viešpaties maldos arba “Tė
ve mūsų”, kurią kalbėti Apaš
talus išmokė Kristus.

“Sveika Marija” .sudėta iš 
trijų dalių: angelo pasveikini
mo, Elzbietos ištartųjų žodžių 
Marijai ir Bažnyčios, pridėtojo 
prašymo.

Žmonijos atpirkimas prade
damas iškilmingu įvykiu: Die
vas siunčia angelą Gabrielių į

Sos svarbą žmogaus gyveni
me, nušvietė parapiją stovinčią 
visais atžvilgiais ant tvirtų pa
grindų,

Mfesto mayoras Burttos E. .matyt aitvarą tada, kai jo 
Deal pasidžiaugė Amsterdamo laidei

Mišių metu parapijos choras hetuviškos'os visuomenės veik- . Sfcilmmguose pietuose da
lą- Jyvavo apie 30 dvasiškių ir

Tronpą sveikinimo žodį ta- apie 500 parapijie^ų ir svečių, 
rė .svečiai, suvažiavę į šias iš- daug kas nebegavo bffietų, nes 
ktnjės ®, kitų parapijų: prel. Įdribo salė dat^teu žmonių ne- 
J. BaBcūnas, 
klot St Yla, kun. ’ Atf. Orvi- 
das,.fcun, J. šiuptinskas, kun. 
M. Daumantas, kun. M. Cyvas

Parapijos klebonas fctm. i.

taip pat visa eie sveikini
mų: vysk. V. PadnHržn iš Ro
mos, Lietuvių Pranciškonų’ 
provĖnekto, aesorų piancHde- 
čių motinos Lpyoios ir kitų.

ParapijiečitaB Bko ffrsžSs p 
spčk&iai ir prisiminimui. m&» 

gražiame popieriuje, 
fcun. K. Balto rūpesčiu Miete*

Atsivertė žymus profesorius Komunistinė Mokslo Akade- 
Naujojo Testamento žinovas mija įsteigė Leningrade, buvu- 

ir profesorius, evangelikų pas- šioj pravoslavų Kazanės Dievo 
torius H. Sėhlier perėjo Vokie- Motinos šventovėj, istorinį ir 
tijoje į Kat. Bažnyčią. Dar tikybinį muziejų. Keturios sa- 
Hitlerio laikais naujasis kon
vertitas buvo palankus na
cizmui, bet pamatęs visų gry
nai žemiškų doktrinų nepasto
vumą, susimąstė ir ramybę te
galėjo atrasti tik Kąt. Bažny
čios prieglobstyje.

.Moterystė neardoma
Vakarų Vokietijos evangeli- . , _ ,

kų vyskupas Wuenneling pa- Ii23®0 sąjungininkas, 
reiškė savo kalboje, kad mote-

Padkfinsi Marijos Garbę,

Attiksi gražų, gailestmgą 
darbą,

Busi nuolat ■ prisimenamas
Seserų maldose,

Įamžinsi save, arba artimus 

mirusius,
Paremsi Retorišką, katali

kišką įstaigą.

Lenkijoje neseniai pasirodė kiečių aukas, o kur komunistų? 
rotatorium spaiisdinta maža Kai bus galima viską tiksliai 
knygele, pavadinta “Lenkų sužinoti, mūsų laikų kankiniai 
dvasiški jos martirologija”. Jo- savo skaičiumi pralenks ir pir- 
je suminėti 5489 dvasiškių var- mųjų amžių krikščionybės au- klystanti, o jie. 
dai — nužudyti 1939-1945 m. 
laikotarpyje arba mirę vokie
čių koncentracijos stovyklose. 
Į mirties sąrašą įeina vysku
pai, kunigai, klierikai, vienuo
liai ir vienuolės seserys. Prie 
kiekvieno žuvusio pavardės su
minėtos ir aplinkybės, kuriose 
jis buvo nužudytas arba mirė, 
nepernešęs pasibaisėtinų kon
centracijos stovyklų sąlygų. 
Šiame skaičiuje yra ir penki 
vyskupai.

Šis skaičius tepasako tik vo-

Meninei programai 
išpildyti buvo pakviestas Ait
varų kvartetas iš Brooklyno. 
Jiem laiku neatvykus, kun. K. 
Baldys papra^ ptdbl&os kant
rybės ir iki Aitvarai atskris, 
pasiūlė pats keletą damdių 
padainuoti.

Savo numatytą programos 
dalį labai gražiai attdu>.soifctė 
C ZygeL Ypatingai gražiai 
praskambėjo “Aguonėlės”.

Aitvarų belaidaant 
kun. K. Balčio teko net keletą 

kartą uSĖpti | oecuiĮ.
Jam į paga&ą atėjo parapi

jos vargoninmfcas Juozas Ol
šauskas. Jų sudainuotas lietu
viškas daineles publika nuly
dėjo triukšmingom ovacijom. 
O lauktieji “Aitvarai” taip te 
neatskrido. Anot tos fietuviš-

Kunigui Aleksiūnui nuošir
džiai rūpi ne tik religiniai, bet 
taip pat ir lietuviškieji reika
lai. Jis buvo vyč’ų vyriausias 
dvasios vadas, Kunigų Vieny
bės New Yorko ir New Jersey 
provincijos pirmininkas, o vė
liau jos iždininkas Norėdamas 
geriau pažinti tėvų kraštą, Lie
tuvos žmones ir kultūrą, 1939 
m. lankėsi Lietuvoje. Iš ten 
parsivežė gražiausius įspūdžius 
ir meilę Lietuvai.

Jis visada ramus, taikus, 
nuolankus, visada malonus ir 
besišypsąs. Ypatingai geras 
kunigo Juozo Aleksiūno būdas: 
su meile* ir pagarba priima 

Piripuoisius trejus metus jau- daug kas buvo susenę, apgriu- žmogų, jam pagelbsti. Būdo 
nasis kunigas vikaravo Ap- vę, apšepę. Viską reikėjo taisy- gerumu žavi ne tik lietuvius, 
reiškimo par. Brooklyne, pas- ti. O pinigų nebuvo. Parapija bet ir svetimtaučius, kurie juo
kui metus — Angelų Karalie- turėjo 33 tūkstančius dolerių iatos kreipiasi prašydami įvai

rių patarnavimų. Ypatingai 
daug nuoširdumo ir pagelbos 
patyrė naujieji ateiviai lietu
viai kunigai

Kunigui j. Aleksiūnui pra- Medaliko altorių. Ir panųūjos 
dėjus klebonauti, parapijoje namus sutvarĖe. Iš mažų kam- 

te barelių padarė salę, viską nan-
jai išdažė. Išmokėjęs skolas,

■ 1953 metais vėl naujai i’d'žė 
bažnyčią, viską atnaujino, įtii-

I sė varpus, iš pagrindų pertvar
kė persenusią ir 1950 metais

■ sudegusią kleboniją. 1937 me-
■ tais parsikvietė parapijon se

seris pranciškietes, kurios mo- 
ko parapijos vaikučius.

Sunku aprašyti, kiek pada- 
' W ryta' per tuos 19 metų. Bet to 

nereikia, nes kalba patys at- 
kkti darbai. Pagarba kunigui 

L. klebonui, kuris priėjo prie pa-
m 7/ rapiečių širdžių ir jų rem a-

A mas atliko didelius darbus.

KIEKVIENAS AUKOTOJAS bus atnienariias MIŠIOSE 
te NOVENUOSE, kimios laikomos už visus geradarius 

gyvus ir mirusius.
Garbes Fundatoriai aukoja 
Koplyčios Fundatoriai ” 
Garbės Statytojai 
Statytojai 
Statybos Rėmėjai

Kongregacijos geradariais tampa visi,, kurie kokią nors 
auką atsknfia. Vteų Aliotųjų vardai ,bus srtufyti į

Maldos už Lietuvą
Gegužės 13 maldos diena už 

Lietuvą — gražiai buvo pami
nėta N&. Pr. Vienuolyne, Put- &auaajai Marijos širdžiai, su- 
nam, Conn. Ryte Lietuvos m- giedota Marijos giesmė ię vėl 
tCTcija^enribnato mergaitės ir procesijoje grįžo į gegužines 
seselės dalyvavo šv. Mišiose, painaadas.
vakare visi gyventojai daiyva- Šia proga norisi paminėti, 
vo procesijoje Marijos garbei, kad Fatimos Marijos šventovė 
Procesijos meta buvo kalba- Nek. Prasidėjimo seserų vie- 
mas rožančius, o prie Fatknos nuolyne įrengta 1950 m. Tai 
Marijos stovyfcfos kim. St Yla yra pirmoji lietuvių įrengta 
paaiškino Sos dienos gilią praa- šventovė Marijai, šiais laikais 
mę: pinnasis Marijos pasteo apsireiškusiai Fatknoje. Mari- 
dymas Fatšnos pšesnenėfiams 
te {rieš tris metus paadko>- 
mas Lietuvos te viso pasaulio
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Aplanką piešė T. Valius

M-s". i

pereitą sekmadienį 
5 atgavimo 50 metų 
> iškiknes važiavom

• - prakaitas visą , pa 
- -> • Trtatail AjMp inrttffci 
.;<->• ‘žmoniK Z,- .

Tremtinių Draugija gegužės 
30 d. ruošia pikniką Lindbergh 
parke, Skome Rd., Np. Balė

ną, kurie savo gerąjį tėvelį se
natvėje to ligoje globojo su y- 
patinga meile ir atsidavimu. Ir 
mirusį ko gražiausiai pasirūpi
no palaidoti. Šv. Alfonso baž
nyčioje buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos, dalyvaujant 
penkiems kunigams. Į laidotu
ves buvo atvykęs ir kteb. kun. 

'Giedra iš Washington, D. C.
Palaidotas gegužės 17 d.

iš spaudos

Stotis 
/3$O*-/07.5m

LDS konstituciją. Visa Mfc- 
bus pranešta vėfiau.— LES 
Cėsim Valdybe dvaste vados 
kun, Pr. Vtomanskis, jĮtam W 
J. Knfirka, sekr. A F.Knei-

Pranas Vasfifaraskas
ganęs 1866 metais mirė ge

gužės 14 d. Tai vienas iš. padų 
seniausių amžiumi šv. Alfonso

Baigiant taika paoperuoti ir 
skaičiais. Minėjime dalyvavo 

500-600 žmonių, knygų par
duota už 60 doi. (daugiausia 
V. Krėvės ir P. Jurkaus švie
sios bęi pavasariškos Vardu
vos!. Pažvelgus į tuos skai-

Baškauskienė, K. Plonis, S. 
Režvydas ir M. S. Gofensai.

Gautą pelną valdyba paskir
stė sekančiai: 150 dol. Vokie
tijoj džiovininkų sanatorijoj ė- 
santiems liet ligoniams, 150 
dol. bendriems Balfo šalpos 
reikalams, r 7,74 dol. palikta 
skyriaus kasoj. A. Mart.

don, N. J. Pradžia 1 vai. Šo
kiams gros R. Kontrimo orkes
tras. Bus gardžių amerikoniš
ko ir lietuviško stiliaus val
gių. Pelnas skiriamas tremti
nių šalpai to Lietuvos laisvini
mo reikalams. Autobusai veš 
nuo par. salės nemokamai. Vi
si kviečiami aitsilankyti.

Jurg. Ežer.

Aukos veteranams
Amerikos Legionierių Lie

tuvių Postui Nr. 154 gegužės 
16 d. šv. Alfonso bažnyčioje, 
vietoj antros rinkliavos, preL 
L. Mendelis leido pabrinkti 
aukų sužeistiesiems karo vete
ranams lietuviams sušelpti. 
Surinkta $76.00.

Padėka
Balfo 72 skyriaus Brockto- 

ne, Mass., valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie įvy
kusio balandžio 24 d. pobūvio 
su loterija surengimo likusių 
Europoj vargšų lietuvių šalpos 
reikalams.

Džiaugdamiesi visuomenės 
jautrumu to mūsų parengimo 
pasisekimu, ypatingai dėkoja
me ALT Sandaros 24-sios 
kuopos valdybai už nemoka
mai duotą salę, Laisvės Varpo 
radijo programos vedėjui P. 
Viščiniui už nemokamą pa
rengimo skelbimą per radiją, 

parapijos narių. Visą savo to- Samson Radio TV, Union Fur- 
jau 50 . metų kį ilgą gyvenimą vetbonis Va- ‘ niture,' Bridgewater Workers

Store,

BROCKTON, Mass. —Bako gaiš aukojo, lietuviškos ir sve- tus pyragus daug lietuvių, ta- 
72 skyriaus surengtas pobūvis timtaučių firmos bei bizme- čiau didžiausią naštą nešė vaj- 
balandžio 24 buvo labai sėk- riai. Tik tenka nusiskųsti pa-, dybos nariai: O Eikinienė, A. 
mingas. Nežiūrint ,tą dieną vy- vienių asmenų nerangumu al
kusių kitų organizacijų pa- siskaitant bei grumdant loteri- 
rengimų bei vestuvių, “Sabda- jok knygučių šakneles ir pini

gus. Tai sutrukdo greitesnį lo
terijos pajamų suvedimą.

Meninėj daly buvo sudainuo
ta liet, dainų to susirinkusius 
gražiai linskmino ir šokiams 
grojo pačių lietuvių buv. trem-

■JACKJfTUKM 
OMtEKTOttlUS 
126* WH!T£ Jt 
HILU7DE

ros” salė buvo pilna senosios 
ir jaunosios kartos žmonių. 
Susirgus skyriaus pirm. P. 
Samsonui, valdybos vardu po
būvį pradėjo bei svečius ir na
rius gražiai pasveikino ižd. M. 
Gofensas, pavesdamas vado- tinių jaunimo suorganizuotas 
vauti P. Vaičiūnui, kuris pobū- orkestras. Pobūvį gerai nutei- 
vį gražiai pravedė. Iš naujųjų kė pačių rengėjų paruošti, o 
ateivių turiningas kalbas paša- dalinai ir paaukoti lietuviški 
kė Balfo dto. P. Viščinis -ir valgiai ir gėrimai.
prof. B. Vitkus. Iš čia gimusių Parengimas pavyko ir davė 
lietuvių įdomiai ir patraukliai gryno pelno 307,74 dol. Tai 
■kalbėjo Brocktono veikėja ir buvo įmanoma pasiekti t& su
miešto asesorė Julija Jakavo- tartinu darbu ir atjaučiant rei- 
nytė ir vietos lietuvių orga- kalą savo kenčiančiam broliui 
nizacijų, piknikų bei kitų pa- padėti.
rengimų organizatorius Br. 'Loterijos ir pobūvio bilietus 
Bartkevičius. Gražiai praėjo platmo, kitais darbais talkino 
loterija, kuriai fantus ir pini- valdybai, aukojo namie kep-

M - Laimingas Lindenas. kad ja-
dainavo partizanų ir keletą darbuojasi garsus muzikai 
liaudies dainelių. Ta \ pačia _ pdnai ažauskai, S. derie- 
proga mokyMSės vaikufirf p. neAMulks to Juozas Stankū- 
CerimęMafci už gražų moti- j^^nai mes phmfe® tu- 
nSką jų mokymą apdovanojo rime lafanės figirsti jų naujau- 
rožėnfls. gjas kotnpozicijaš. Dabar Juo-

Vyčkj vyrų choras, ved. zas Stankūnas parašė ^etuviš- 
muz. M. Ožaudtienės, gražiai kas mdiodtjas partizanų dat- 
sudainavo vieną gana figą noras fa* jas padovanojo Linde- 
ptomųjų Amerikos Beturiu no šeštadtentoei tndk^JSei. 
imigrantų damą. Reikia neuž- ’ Džiugu, kad Undehe auga

Motinos minėjimas
Gegužės 9 Tremtinių Drau

gija suruošė Motinos dienos 
minėjimą. Atidarė M. Šaulie
nė,, mvokadją atkalbėjo kun. 
V. Demikis, paskaitą skaitė M- 
Galdikienė., Meninę programą 
išpildė tremtinių vaikuSai, ku
riuos paruošė Etena ir St Au
guliai Minėjimą pravedė A. 
Masionis. Tremties nedalią ne
šančioms motinoms buvo pa
rinkta atikų.

Salynas. Irena Stankūnaitė la
bai laiminga, kad po balso kei
timosi pasiliks koloratūrinis 
sopranas. B Gailutės Vajčū-' 
nsotės, iruri jau prieš du metus 
parašė savo pirmąją muzfidnę 
kompoziciją “Audra”, latfctina 
rimtos muzikė kompendtoris. 
Naštaitis Leonas Rantomas 
rūpestingoje savo dėdės globo
je per^jddyvos, kompooddjos, 
tonų derinimo h* kitas pagrin
dines teorijas jau praėjo, mo
kosi dažų technika drobei »• 
toHčti gyvybę. Lauktina iš teo- GaSestiagumo vąjrf 
no gero tapytojot kuris yra dabar vykdomas

Nenuostabu, kad toki mo- Baltimorės arkivyskupijoje, H- 
kytojai ir mokiniai net efli- gi gegužės 14 d. surinkta 
nfitt mtoėfimus paverčia savo- $505,473.00. Sv. Alfonso para
iškoms meninėmis šventė- <šja pasiuntė $6545.47. Aukos

išėjusią, kultūros žurnalo “Aidy 
premijuotą A. Maceinos knygą

Antanas ir Ęma Gustai ge
gužės 8 minėjo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jų 
garbei Piliečių klubo salėje bu
vo sumigtos vaišės. Jas atida
rė Adomavioenė ir vadovavo 
J. Jakubavičius.

♦

Abu- Gustai yra gimę Ame
rikoje. Gustieiė paeina iš Ma
žosios Lietuvos. Jie yra akty
vūs lietuviškame darbe. Anta
nas ilgus metus ėjo Piliečių 
Įdubo pkminkiko pareigas. 
Jam vadovaujant klubas įsigi
jo nuosavas patalpas.

sulinko ppe preatfiurao stalo 
ir, nusisukęs nuo publikos šo
rai, ąpsfimąųbė stalą ir ėmė 
verkti. Publika iš karto dar 
vis ptojo, paskui nutilo ir dau
gėto pastoodė ašaros. 
Tą jautrią akimirką, žvelgda
mas į sukniubusi kiĮygpeši, 
ttofp rausvų marškų, puošusių 
sceną, tu, rodos, matei iMikties’ 
glūdumoje slenkančius kny
gnešius su knygomis iŠ Prūsų, 
matei jų vargo pėdas ir anų 
laikų, nors prispaustą, bet ko
vingą Lietuvą. Kai po minutės 
kitos šalia KūHo atsisėdo

knygnešiai j. Rinkevičius su 
A. Žalpių,

jų amžininkas kan. M. Vait
kus, Vilko pirm. M. Krupavi
čius, VT pirm. KŽalkauskas ir

setioito fanygneSu Kujin, 4
Js buvo gerai nusiteikęs ir 

šnekučhiodamtesr va&- 
^Šojom Kupiškio, Ėačnąiėnų, 
Stiamšesfio, Vabalninko take- 

. Šais. Nors’ jo pėdos iš tų apy- 
j^ &Aių prapuolė prieš 50 m., 
. mano prieš dešimtį, bet kalbo

je radom daug bmdro ir arti
mo. '

Po pusvalandžio knygnešiui 
- r : < Kulhtf, kaip seniausiam am- 

žiunn ir turėjusiam nuosavą 
slaptą spaustuvę, teko garbė 

; pmnam užimti vietą spaudos 
atgavimo sukakties minėjimo 
šventės garbės prezidiume. Tik

draikai.
• Paterson, N. J. 

vyčių šokių vakaras 
gegužės 22 <j. Liet 
klube, Lafayette ir

Jubiiijatus sveikino klubo 
pirm. Gudonis ir iškėlė jų 
nuopelnus vietos lietuvių kolo
nijoje. Taip pat juos sveikino 
Jackevičius, Obelevičius, Ja- 
dakevHus, Kinderas. J. Baub- daliai tautiečių buvo brangus Draugijų puola
lys, Adomavičienė, Jakubavi- kytx lietuviškos spaudos ir fcnygne- Baltšnorėje

čius ir kt Ypatmgai įspūdingai Erd. Simonaitis, Maž. Liet šių pagerbimas. Bet susilaiky- veikė dvi pašadpmės drat^- siliauskas pašventė -darina. Kol Co., Dugey’s 
nuskambėjo čia gknutio Gudo- Tarybos pirmminfcas, Lietuvių kim, minėjimo antroje dalyje, jos: viena Mmdaugo vardo, buvo pajiegus ir sveikas, vi- United Fumiture čo. Už pūli
nio pakartoti “Lietuviais esą- Bendruomenės pakviestas, E- kuri įvyko L Auditorijoje ir antra Kęstučio. Jau senokai sas savo jiegas atiduodavo šei- ginęs ir daiktines aukas, o taįp
me mes ganę, lietuviais turi- lizstoethe lankėsi .sefamartjenį, buvo tąsa pirmosios dalies, ^a- suprasta, kad naudinga tas mos rūpesčiams. Tiek savo šei- pat O. J. Venčkauskams, V.
me ir būt!” J tuos žodžius at- skaitė paskaitą ir įkūrė Maž. lė buvo sausakimšai {tina. Apie draugijas sujungti į vieną, nes moję, tiek su kitais žmonėmis Duobąenei, O. Radzevičienei,
sakė jribifajaitas: “Aš neužmir- Liet Bičiulių Draugijos sky- tai kitą kartą. • abidvi dirbo tą patį darbą. Su- buvo nepaprastai mandagus ir S. Mereckienei, O. Beržanskie-
šėu lietuvių ir dirbsiu, kiek ga- rių. V. Rmjs. sijimgimas įvykdytas šiais kiekvienam pasiruošęs ateiti į nei, L. Adamkėvičienei, S.
lesiu.” Reikėtų, kad visi fiė- -------------------------------:------------------------------------------------------------------------ metais. Tam paminėti gegu- pagalbą. Jo asmenyje mūsų Savickienei, E. Grušienei, O.
tuviai taip galvotų ir savo ' žės 8 surengta šaunus pasisve- lietuviškoji visuomenė neteko Kašėtienei, J. Dabrėgžu, L.
darbais tai įrodytų. PAGERBĖ MOTINAS LINDENE, N. J. čiavimas, kuris pavadmtas gero tautiečio ir partija gera Rrivydui, O. Ustupienei ir ki-

“Mindaugo - Kęstučio Drau- kataliko. Ar arčiau, ar toliau tiems, prisadėjusiems darbu ar 
Vestuvių puota. Jau-' nuo bažnyčios gyveno, niekas kitu ktmuo būdu prie §o kil- 
ų pareigas ėjo buvusių neatmena, kad jis leada, kol naus darbo.

draugijų atstovai, A. .Bučienė buvo ✓ sveikas, būtų apleidęs Dar didesnę padėką jaus tie, 
ir P. Jaras. Svotais buvo Ma- sekmadienio Mišias ar prideda- kurie to parengimo vaisiais 
čiitfiai, Fr. Treinytė ir V. Pet- mąsas pmnaldas. Dėlto preL naudosis, ši graži talka tebū- 
ruška, Kond^otai ir Kairiai L. Mendelis savo pamoksle nie pavyzdžiu kitiems, kaiįt 
Pabrolių ir pamergių rolė teko galėjo drąsiai pasakyti, kad reikia vieningai rūpintis savo 
Lietuvių tautinių šokių gru- nebuvo Baltfanorėje žmogaus, nelaimingųjų tautiečių šelpi- 
pės, vadovaujamos B. Bra- kuris būtų galėjęs ką negero pimu.
zausko, aštucmioms poroms šo- a.a. Vasiliauskui prikišti. MBr- Balfo 72 skyr. Valdyba
kėjų. Kalbas pasakė vakaro damas jis paKko dvi dukte-
vedėjas V. Velžys ir garbės ‘ris, Eleną ir Oną, ir sūnų Pra- ' .............. -j-.................
svečias prel. Mendelis.

Parapijos choras su Maldos 
Apašt. Draugija gegužės 22 d. 
8 v.v. parapijos salėje rengia 
vakarą. Programoje bus links- 
mas juokų vaidinhnelį nį- kiekvienam susipratu-
nos choro damos, sotetm. Po sfam netuviui rakštų iš gėdos 

- ,s<gga1’. parausti, kad tik tokiai mažai
.džiai. Visi kviečiami atsūan-

Po kan. M. Vaitkaus žodis 
buvo duotas visiems .■ trims 
knygnešiams iš eflės. Kulys, 
būdamas aukštaitis a* labai 
jautrios širdies, šį kartą vėl 
neišlaikė. Priėjęs prie mikrerfo- 
no, vos sakau pradėjo to aša
romis apsipylė. Kartu su knyg-. 
nešiu neišlaikė to pitotika. T^- 
smgai po knygnešių Rinkevi
čiaus to Žalpio trumpų žodžių 
Vliko pirm.. M. Krupavičius pa
brėžė, kad Kulio ašaros mums 
daugiau pasakė už geriausius 
'kalbėtojus.

“Dainavos” ansamblio su
dainuotos kelios patriotinės dai
nos visai atatiko momento 
rimčiai, momento jautraus, gi
laus 4r kartu didingo. Ne dirb
tino, kaip kad kartais išeina į- 
įyairiems “moliniams” didvy
riams vadovaujant ir nuopel
nus savinantis, bet tikro, su 
didžiųjų, to . tikrųjų kovotojų 
veidais, su jų žodžiais ir aša
romis... Kaži, ar koks kitas 
minėjimas Chieagoje bus pali
kęs tokį gilų įspūdį kaip šis?

94 Bradford St., Lawrence, Mass.

Spaudė T. T. PRANCIŠKONŲ spaustuvė

Lindeno lietuvių bendruome- išmokti lietuviškai kalbėti, to 
nė to vyčių kuopa gegužės 9 x tik paskta gedėjo dainuoti. Tad 
Lindeno Sėtuvių parke znmėjo ta proga už tikrai motinišką 
motinos dieną. Ifinėjaną atida- jų Smokymą, jie ponią M. 
re to garbės preadiusną pa- Cižauskienę apdovanojo gražia 
kvietė Juozas Prapuolenis, gėle.
Preadiuman pakviesta P. Kni- Solistę Ona Zubavičienė la- 
zerienė, K Ši&ienė, B. Ašmon- bai gerai išpildė keletą dai- 
tienė, L Dambrauskienė ir E. nų. Jų tarpe buvo dvi naujos 
Ramanauskienė. Prapuolenis dar niekur nedainuotos S. Ce- 
įžangmėje kaltoje ničvietė rienės-Mulks damos.
lietuvės motuns nepaprastai Labai gražiai pasirodė muz. 
kitau ir garbaną kelią visoje Stankūtao muzikos studija, ži- 
Lietuvos istorijoje. Visos buvo būtė Raudytė ir Jūratė Stri- 
pagabtos tytos romute. maitė tikrai žavmgai skambi-

Motinas trumpa kalba pa- no ^anu. Irena Stanfctoaitė 
sveikino vyčių/ pirmininkas gerai šprlde brfiijantų
Viktoras Guzevičius. Pasaulyje valsą (Slavėno). Taip pat 

nčra tiek daug gėlių, kad jomis ,
būtų galima atlyginti už mo- Strazdarte h- Genule cemas- 
tinos mefię. tad. vaikučiai to kartė.
vyčiai savo mete mamytėms . Vaikučiai etKraSčiais pa- 

SreSkė gražia matine progra-
Tenka pasidSai^ti, kad šį kar
tą visi gerai deklamavo. 

_ Programa baigta Lietuvos ir 
kykflelės choras^ ved. im«zžkes harmąją j
S. Cerienės&fuScs, gražiai sū-

Pradžia 8 vai. vakare. į
AL B-nės Pittsburgho 

linkės susirinkimas, dėl vyks- 
tan3o gatvių susisiekimo prie
monių streiko, atidedamas.' Su
sirinkimo laikas to vieta bur 
paskubta vėliau. lįL;

• Kan. S. Raila, šv; 
miero par. Philadelphijoje
karas gegužės 20 d. nukeltas || 
į šv. Jurgio parapiją 
doah, Pa., o iš tenx atitelta&||9 

kun. dr. B. Šimkus. -
Kaiugal mdilšsi už Ue- r 

tiivą. Albany vysfaipfcįoje dirbą 
lietuviai kunigai, vadovaujant 
kun. Orvkiui ir dalyvaidmat^y 

geram būriui svečių iš New -"g 
Yorko apylinkės, gegužės 131'^ 

d., susirinkę Germantown kar- : 
meličių vienuolyno koplyčioje, įg 
meldėsi už Lietuvą. Kunigų su- 
sirinkime pas vienuolyno ka- ’ 
pelioną kun. j. Gerulį, luin. 
Orvidas pareiškė, kad Albany 
vyskupas labai patenkintas Be- 
tuvių kunigų darbu to norėtų 
daugiau tokių kunigų gauti.

• Serga Vincas Krėvė. Iš
Philadelphijos gauta žinia, kad ?<S 
Vincui Krėvei padaryta, ope-^ Mjg 
racija. Žymusis lietuvių rašyto-' 
jas tebėra ligoninėje. ’ 1

• Ateitininkų šventė Put- 
name 'įvyksta gegužės 30 Wij|| 

Bus pašvarinta draugovės vė- į 
liava, kruopščiai paruošta ypa- 
tingomis sesers M. Ataušti- 
nos pastangomis. Vėliavos pro- 
jektą padarė dail. K. VaroeBs. y 
Meninę šventės dalį . išįriMį?S : 
neseniai ’į JAV atvykęs sniiB- g, 
kininkas Izidoriais Vasyiirinaffj ^ 
akomppnuos inurikas J. Ks- ai 
činskas. Programa prasidės = 
1:30 v. p.p. Paskaitą skaitys 
prof. J. Brazaitis. KvieSanri mį

PHTSBUBGH, PA.
L V. 19-tos kuopos re^ 

ma operetė “Vestuvės” 
-vairių priežasčių nt&efiania 
bus suvaidinta gegužės 2^ 

Šv. Kazimiero par. sal$



Baltimore, Md

Detroite vaidino “Aušros sūnus” Baltui
vaidintojus labdarybei pakin-

P. Natas

DISPLAY

Louis Bednarski
UŽEIGA

SUVAZIAVIMAS-SEIMAS

. • Gegužės 4 d. staiga mirė 
jaunas pianistas' Thomas Be
gausimas, gimęs 1926 m. Detroi
te. Muziką studijavo Institute 
of Musical Art ir Wayne uni
versitete Detroite, kur 1953 m. 
gavo magistro laipsnį. Pažy
mėtina, kad velionis savo dip
lominį darbą rašė apie lietuvių 
liaudies dainas ir visada buvo

176 W. ADAMS 
FE Z&85

Pintoj vaikučių iv.
Komunija

bus sekmadienį, gegužės 30 
d. per 9 vaL šv. Mišias. Pirmą
ją šv. Komuniją priims 27 vai
kučiai.

Per sumą gražiai giedojo 
trijo — Elena Janiūnas, VL 
Barius ir J. Buttaok Avė Ve- 
rum. GouMd Avė Maria išpil
dė kvartetas, kuri sudaro VL 
Bartas. P. Gėriku, A Vaito- 
Sus ir J. Balta*. a

Daugėliene, lidarumo įnašus už 1954 m.
Jurgelis,J. uonfrimčįm iš skautų seserijos Juos renka seniūnai, W taip 

vadijos vyr. skautiainkės pa- ' pat priimami fr “Dirvoj”, 
lriėą<-”.' < ■ Spaudos Kioske, apylinkės vai

dybos narų. Matinis įnašas 2 
doL, kartu priimama ir auka 
soc. reikalams (bent 50 cen-

Kazčno vad. Ąžuolų (vyrų) 
oktetas. Programoj buvo hetu- 
rių kompozitorių Pr. Ambrazo, 
J. Zdanavičiaus, kun. T. Bra- 
zio,Br. Budriūno ir svetimųjų' 
kompozitorių* L. Cherubirri, J. 
S.- Bacho, L.C. Ctiftono, Th. 
Dubois, Oriando Lasso, Hende
lio, G. Rossini ir C. Franko 
kurmiai, šv. Sakramento gies
mes ir “Marija, Marija” giedo
jo kartu su choru visa bažny
čia. Maldas už Lietuvos laisvės 
atgavimą sukalbėjo tam. B. 
Ivanauskas, vargonavo D.Na- 
svytis. Turėdamas vieną kitą 
silpnesnę vietą, koncertas reĖ- 
giniame lietuvių gyvenime bu
vo dėmesio'vertas įvykis, todėl 
ir žmonių sutraukė artipilnę 
bažnyčią.

Jūrų skautų vakare geg. 9 
d. programą atliko J. Kazėno 
vad. Ąžuolų oktetas ir viešnia 
iš Chicagos soliste Pr. Bičkie- 
nė, pianinu palydima R. Bra- 
zaitienės. Programa buvo vy-

PAGRA2INK SAVO NAMUS SU

Austin Automatic Heating Co.
5309 W1 CHICAGO Allstin 7-1417

25 automatinio šildymo pasirinkimai 
GAZAS — ALIEJUS — ANGLYS

Sąjungos skyriaus rengiama 
gegužinė, kuri įvyks birželio 20 
d. ŽvaLp. p. Green Rd.

BaL 23 d. nfans Matas Janu- 
levičius, sulaukęs apie 80 «L 
amžiaus, palikęs 5 sūnus ir 
dukterį. Velionis buvo kilęs iš 
Leipalingiovals., Varnėnų kai
mo. Į Ameriką atvyko prieš 50 
metų, nuo 1918 m. priklausė 
LRKS 8 kuopai. SiP

Ktak km Dr. J. Startais
'■.V - dėka atremontuota parapijos
- šalė, būtent, sudėtos naujos 
g lentinės sienos iš vidaus ir įtai- 

sytas ventiliatorius.
įr" Be to, feytas naujas bronzi- 
< <ūs pulpitas, kurį padovanojo 

fe a- mūsų parapijos moterys soda- 
BK - lietos. .

Boileriai — Perdirbimas į gazu šildomus, Degintuvai — 
Vietų šildytuvai —Automatiniai gazu vandens šildytuvai. 

Visi apšildymo įrengimai. Boilerių keitimas 
. mūsų specialybė.

Mergaitės ir moterys 
sodalietės dalyvaus N. Y. ir N. 
J. lietuviškų parapijų sodalie- 
čių metiniame suvažiavime, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės 23 d. Patersone, N. J.

Kun. Stasys Raila iš šv. 
Kazimiero parapijos iškeltas 
jo vieton, šv. Jurgio parapijon, 
Shenandoah, Pa. Kunigas Sta
sys Raila yra Amerikon atvy
kęs 1939 metais, liepos 20 d-e- 
ną, aplankyti savo sesutę ir 
darė ekskursiją į Pasaulio pa
rodą. Bet užklupęs karas ne
beleido sugrįžti į Lietuvą. Po 
klek metų buvo išvykęs į Ku
bą, iš kur ir atvyko nuolati
niam gyvenimui į USA. LaBd-

vas, Pr. Alekna, J. Virbalis, K.
. Budrys, X JaikmrtM, St

H Marijai jos kušiai parinkta ir matomai Lazdinis, V. Kaaakaiiis, K. 
proga pagerti- kteusomsu Morkūnas, A Nasvytis,. V, Sta-

____2_______ " J?--.' ••• ■J'*'--!:. -- . . ooo W

kuri ilgą laiką buvo vieninte
lė. Jis, kaip žmogus, vargoni
ninkas, visuomenininkas — čia 
buvo visų gerbiamas ir myli
mas. Visomis savo jėgomis Tė- 
mė visus lietuviškus reikalus;

nors it sirgdamas, dalyvau
davo visuomeniniame gyveni
me. Kiekviena lietuviška proga 
labai nuoširdžiai pasakydavo 
žodį lietuviškumui paremti ir 
gaivmti. Visas lietuvių kan
čias labai atjautė ir pats ken
tėdamas dažnai kitus guodė. 
Lietuviškos parapijos ypatin
gai daug gero iš jo patyrė, nes 
visus savo žodžius skirdavo

Pavasarinis drabužių
vajus Batad mūsų parapijo

je pasibaigė. Drabužiai nuga
benti į Balfo sandėlį Brooklyne 
ketvirtadienį — gegužės 20 d. 
Reiškiame padėką visiems au
kotojams ir taip pat miesto 
valdybos nariui, kuris leido ne
mokamai naudotis miesto 
sunkvežimiu, drabužiams į 
standėlj nugabenti.

Motmos dieną, gegužės 9, 
mūsų bažnyčioje įvyko Mari
jos statulos vainikavimas. Ap
eigos buvo attiktos popietėje 
iškilmingoje procesijoje, skam
bant choro fietuvHfcoms gies
mėms. Solo Avė Maria giedojo 
M. NoricevttSūtė, pamokslą sa
kė kun. Matutis, palaimtoimą 
suteikė kleb. tam. J. V. Kaz
lauskas. Procesiją organizavo 
kun. P. Pranokus.

proga ruošiama ir piniginė lo- - sikėle 1929 metais. Ką tik ba
terija. Tikimės sulaukti nema- vo atšventęs 25 metų vargonm- 
ža svečių i? iš kitų parapijų. karimo šv. Jurgio parapijoje

Šia pn^a taip pat praneša- jubffiejų. Jau buvo pradėjęs 18
me, kad Lietuvos vyčių N. Y; metus savo radijo, p'ogramai, palydėtas į amžinąją vietą,

Gegužės 8 d. Balfo 76-tas 
skyrius surengė vakarą, kuris 
sutraukė gana daug publikos. 
S. Kymantaitės - Čiurlionienės 
“Aušros sūnus” vaidino Detroi
to vaidybos mėgėjų sambūris. 
Režisavo Zuzana Ariauskaitė- 
Mikšienė, dailininkas — Anta
nas Melnikas. Jeigu apie vai- 
dintojus-mėgėjus ir sunkoka 
tiesesnį žodį pasakyti (būtų 
lyg užmokestis už jų laisva
laikį), tai profęsienalai šiuo ................................. ,
kartu save nuskriaudė vien dėl artimas* lietuviškajai veiklai

Dqnt’ wait—if ybur car 
Needs repairs. MTe guarantee 
our Work. Complete Repairs, 
Painting, etc.

Get our estimate now

AL’S AUTO KEPAIB
5431W. Ofeage Aire.

AUstia 7-2398
Nek. Pr. Švč. M. Marijos Seserų Kongregacijos 

Motiniškajam Nanie, Pntnam, Conn.

šventinamas naujos koplyčios kertinis akmuo, 
šventins j. E. Norwich, Conn. vyskupas' Bernarai J. Ffauragan.

Kunigų permainos. ^r nenuskurdiname lietu-'
Gegužės 20 d.. į šv. Kazimie- v&kosios kultūros apraiškų? 

ro parapiją .atkeltas naujas ' žinau, kad abu menininkai už 
kunigas Bernardas šankus. Jis jų prie “Aušros sūnus” pta- 
yra ganęs MSnetsviBe, Pa., Įrištą Misvalaikį irgi nė cento 
studijas baigęs Šv. Karbtiaus -negavo, fačižm norėtųsi, kad 
seminarijoj, Overbrook, ir stu- liktų rheninmkaūę ne elge- 
dįjavęs kanonus Wasliingloiio tomis, neskriaustų savo kūry- 
Katabkų tmiversStete, kur įsi- bos, nęleMtų rtcriausti ir tietu- 
gijo daktaro laipsni. Pr-eš kiek viškosios kultūros. Ta prasme 
laiko jis yra dirbęs šv. Rapo- turėtų susimąstyti ir rėžisorė 
lo parapijoj ir tarnavęs lietu
viais, o dabar buvo vikaru šv. 
Jurgio parapijoj, Shenandoah,

. mūsų parapijoje įvyks gegu- taūtūros 
Žės 30, 31 ir birželio men. 1 d. tuviams 
Iškilmingi muarai įvyks va- ' ■
kara'š 7:30 vai -

11OO vai. Pamaldos: šv. Mišias laikys — Prel. P. M. Juras, 
pamokslą sakys — Kun. J, Steponaitis.

12:00 vaL Šerno dalyvių ir svečiųpietūs
1—4 vaL Seimo posėdis

4:00 vaL Koplyčios kertinio akmens šventinimas
5:00 vai. Marijos Metų procesija, Palaiminimas švč.

Sakramentu.

Aftv.J. Sąieteau geg. 7 d. 
per Worid-Wde Broedcasting 
radijo sistemą kalbėjo į Lietu
vą. Po tran^iacijos įvyko vai- 
šės, kuriose, be J. Smetonos, Bendr. parengimų kafendo- 
dar dalyvavo ir Bendruomenės * riuj yra įregistruota' ’^autinės 
atstovas inž. J. P. Žiūrys. *

^yĮĮakšs susiriakinias dėl 
techniškų krūčių nukeltas į 
geg. 30 d.

Bendr. seniūnų susirinktoms 
įvyko geg. 21 d. čiuritonio an- 
sambtip patalpoj. Buvo aptarti 
su seniūnų. darbu susiję klau
simai, seniūnai atsiėmė apy
linkės valdybos parengtą me
džiagą — nario knygeles bei 
ženklelius, kritų knygeles ir k. 
Seniūnais 19^4 m. yra sutikę 
būti: V. Palubinskas, J. Stra
vinskas, P. Bielinis, P. Klo
tys, St. Ignatavičius, VL Bace
vičius, J. Krygeris, A Miko
liūnas, A. Jonaitis, V. Vmclo-

Gegužės 10 d.,.ankstį rytą, 
iš mūsų tarpo mirtis iškvietė 
vieną brangų lietuvį — a. a. 
Antaną Dziką, šv. Jurgio pa
rapijos ilgametį varg<mminką, 
visuomenminką, lietuvių radijo 
programos vedėją. Jis ilgai 
sirgo, bet tą ankstų pšrmadie- 
nio rytą buvo nuvykęs -pas 
gydytoją pageibos, bet jau ji 
buvo negalima, ir jam begrįž- 
tant namo buvo nepažįstamo 
parvežtas paskutiniam atodū
siui Velionis buvo jaunas at
vykęs iš Lietuvos, vos 17 me
tų turėdamas, pttaas energi
jos ir jėgos. Jis ilgesių laiką 

įvyks sekmadienį — birželio vargonininkavo ir veikė su lie-
27 d. parapijos sodelyje 15 tuviškais chorais New Ycrko
Ę. 23 St, Bayonne, N. J. Ta apylinkėje. Philadelphijon at- radijo bangAnis.

I a.a. A Dziko laidotūves 
susirmko labai daug žmonių. 
Iškilmingomis pamaldomis iš 
šv. Jurgio parapijos jis buvo

Maloniai kviečiame šiame seime dalyvauti visus Kongregacijos Amžinuosius ir 
Garbės narius, visus Gildos narius, visus seserų darbų rėmėjus, katalikiškas organi
zacijas ir jų valdybas, bei visus norinčius vienu ar kitu būdu paremti Marijos šven
tovės statybą. Iki pasimatymo!

• 1NSUUACMA • VANDENS BOUACVA x 
•SUBHHONn AKMENYS • ATMUŠIMAI

Padidini savo namų vertę. Pritaikoma prie visokio® n* 
džiagos sienų. Vartojamas virtą išorts tinklas iš buko 
prieš dedant akmenis.

klebonui tam. S. Mozūrui, 
New Phfiadtiphia, Pa., 1939 
m. lapkr. mėn., lig 1940 metų 
geg. mėn., o nuo tų metų vi
są laiką Ubuvo *v. Kazimiero 
partijoj, PhHadelphijoj. Jis

Nukelta į 7 psL

šv. Grabo, kapines gegužės 15 
d. Jį palydėjo šv. Jurgio par. 
seserys vienuolės ir daug gerų 
draugų ir pažįstamų. T!k į 
kapines lydėjo virš 50 automo
bilių. Mes ilgai atsiminsim, a.a, 
Antano balsą, nes jis ilgai pra
nešinėjo visas žinias ir skelbi
mus radijo bangomis. Nemano
ma, kad kas nors tokiu būdu 
galės prabilti čia, kaip a.a. An
tanas prabildavo. Jis dėl savo 
paprastumo, atvinano-ir nuo
širdumo buvo visų laukiamas. 
Šeimos neturėjo, bet turėjo 
daug nuoširdžių draugų.

Koncertas
Gegužės 22 d. G vai. vak., šv, 

Kazimiero par. salėj bus lie- 
tuviškų dainų .ir tautinių šo-

varL s3-™ geraširdiškumo. Režisorė, ateidamas ten, kur rei-
ruošia n^no ansambhs, va<L gerą širdį -kelioms kėjo jo pagalbos lietuviams at
Leono Kaulinio. Dainuos is * Jot^vanti Chicagos atvykstanti soliste organizacjoms veik te karto stovaun.
Prudencija Badene ir iš Man- statė du veftalus (gęg^es29 
chesterio - soL Stasė Dauge- “ffaUMIU žmomų ’ spek- 
lienė. Pats ansamblis parengė takte)- Laiko .stoka, skubotu- 
labai gražių dainų atskirai te vaidintojų apkrovi-
bendrai su solistėm. Dalyvaus mas (daugehs vaidina abiejuo- 
te tautinių šoklų grupė iš Bai- 88 veikaluose., ateku, negalėjo 
tkntaės. Vadovaujama B. neatsdiepb ir j "Aušros su- 
Brazaisko ji laimėjo pirmąją. - Oaūmmkas irgi negale- 
vetą tautiniame festiyaiyje. J° “vęs pilnumoje parodyti ..................
Laukiama, kad lietuviška vi- V“"1 d®* 165ų stokos. Už tad . Dina! pabekuuni valgiai. Taniau- 
suomenė iš Philadelphijos fa- a- trobos dekoracijos buvo nau- dideHam ir mažam būriui, 
pylinkės gausiai į d°jamos iš “Kudirkos”, gi miš- Banketai. Sužiedu^uvūs, Parengi-
t/Uria iirfa /tainrK ir ' ko matėme būsimų -“Nau- mai- Vestuvės. Visi valgiai karšti ir
meno šXę. Po koncerto bus ™ 5“°nių" Niek“ UĮrit "*• «**»»»*

linksmi šokiai, grojant orkes- * 5alPos reikalingumu ir Bal- muaudiunaa.
’ fo vaidmeniu, tačiau ar viena

ranka duodami, kita neatima-

; Atskirai pagamintai

DRAPERIJOS
Prityrusių gražiai 
stilizuotos

• Karnyzai
• Lovų užuolaidos
• Patiesalai
• Užuolaidos
• Laągų užtraukęs

Gaminiai nepaprasto griūžio 
ir išvaizdos, pritaikyti jūsų 
budžetui, patenkinimas ga
rantuotas. •

Jack Richards Co.
3537 N. Pateški Rd.

ČOruefia 7-1990

AUKŠČlAUfflOS RtmiES, 
bet žemiausios kainos 

pagal receptus 
Vitaminai ir Vaistai 

George Eisele 
VAISTINĖJE

' Tremtinį vadybos, rangią-' " 
masis koncertas sū sofistėnris; : 
Prudendja KĄdenė M C&a- • 
gos ir Stase Daugėtiene iš /' ... 
Manchester, N. R^, akompo- 
nubjant Heien Bush - Juftąu- 
skakei, bei dalyvaujant Balti- 
motės tautinių šokių grupe, į- : 
vyks sekmadienį, gegužės 23 « '?/’
d., 7 vaL vakare, Lietuvių sa
lėje. Įėjimas tik 1.25, moksiei-4 
viams 50 et. S. Ni5W



gyvenimu
NERVINS;

manda stovi ketvirtoje vieto-

PRALAIMEJO

Atkelta iš 6 pusi

Nauja moderniška koplyčia Sei 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
feridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Baikale laukite: Tek TR S-B434

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

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

Skaitykite ir phttaMte “Šv. 
Prane^ans Varpe?”!

Kiekvieną šeštadieni iš 
New Yorko'stoties WEVD pla
ti apylinkė girdi “Lietuvos at
siminimų” radijo . valandėlę, 
kuriai vadovauja Jokūbas J. 
Saukas. Jau tryliktieji metai 
kaip veikia ši valandėlė, taip 
susidarė 500 transfiacijų, ku
rios priminė Lietuvą, perteikė 
žinias, skelbė lietuviškuosius

Dar yra likę žaisti dvejos 
rungtynės.'

Penktadienį, gegužės 21 d.
7 vaL vak. šachmatininkai

UetUvių Tb*wbltrwilP-
nės Centro, 6 Dovis Avė., 
Keamy, N. J.

Vakarienei atstatytas mo
kestis $150 asmeniui.

Bribetio 6 d. (nuo 3 v. ligi 7 
vai) salė bus atidaryta publi
kai. Atsilankantieji bus kukliai 
pavaišinti.
Nujos hotay&s statymo

.TW>ihM»įH—į dten* Ir rakti 
Mym fermente tykai 

notary publtc 
M.8OS4SU 

H" <

Gaunama:
“DARBININKO” 
administracijoj

Grabortas • Balsainuotojra 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

U A 1T K b : 
FUNEBAl HOME 

197 Wobster Avenue ■ 
Cambridge, Mara. i 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas ’ 
NOTARY PUBLIC

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

414 Broadway 
South Boston 27, Mass.

s--
FUNERAL

Atexanderis Ner- 
A( J vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų B* 
gų, yra mišinys 

A' stiprių ir brangiau-
A -/ šų šaknų, Sėdų,

žievių ir žolių, ir 
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suirimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.60 pjisiun- 
fiame 5 uncijas. Į Kanadą 
$2.25.

I J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

| Laidotuvių Direktorius 
| 84-02 JAMAICA AVĖ.
| (prie Forest Parkway StaUoa) 
| . Woodhavea, N. T.
| Suteikiam garbingas laidotuves. 
| Kopiyčtoe nemokamai visos* 
| miesto dalyse; veikia ventiliais*

Tel, STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOME 
M. P. BALTAS — Direktorius 
ALB. BALTKCNAS-BALTON

Reikalų Vedėju 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC .

parengimus.
Ši radijo valandėlė vis dau

giau žmonių subūrė ir prie 
radijo aparatų ir į “Rūtos” 
draugiją”, kurios tikslas— 
remti tas transliacijas. Susida
rė ir specialus “Rūtos” choras 
ir tautinių šokių grupė. *šia 
prasme vargu rasime kitą lie- 
tifv-šką valandėlę, kuri turėtų 
ir savo chorą, savo šokėjus ir 
net savo draugiją.

Radijo valandėlė kartas nuo

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLĮSION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atitekami viri rūgteten, dažymo* ir mech. taisymo darbai.

Fhishing, N. Y.
68-38 Forest Avenue 

Ridgewood, N. Y.
60-04 Woodride Avenue 

Woodride»N. Y.

. “Brooklyn « Ijftmfomi 
are the leaders of the teągue” 

* rašo N. Yorko W. Telėg- 
ram gegužės 15 apie vykstan- 

-iias ■ Metropolitan Chess 
League p-besB divizijoje. Abu 
klubai turi po 4-2, MarshaH B 

Manhattan B 3%-l%. 
ūrti:. šachmatai Kanados pabal- 

sporto šventėje įvyks 
gegužės 28-29, Toronto Cent
ral YMCA patalpose. Pr. me
tais Toronto “Vyties” šachma
tininkai su Vaitonio priešaky, 

7; iškovojo 1 vietą, įveikę lat
vius ir estus.

2 metai Amerikos žaidėjų 
viršūnėje. Bostoniškis K. Mer- 
.kis už jo laimėjimus korespon
dentiniam lošime tapo aukštai 

- įvertintas N. Yorko šachmatų 
’ žurnalo “Chess Review”, ku- 
Į risį,1952 gegužės m. paskelbė 
’ Merkį 4-ju Postai žaidėju su 
I 1920 taškų. Su mažais svyra- 
į vima’s Merkis tą vietą išlaikė 
I iki šiol. Paskutinis “Chess Re- 
; view” Ratings (1954 vasario 
| m;) skelbia Merkį 4-ju su 
j 1902 tšk. (iš 3000 žaidėjų).

K. Merkis yra pirmasis iš lie- 
f tuvių, gavęs Amerikoje “Postai 
; Master” vardą (suteiktas 1953 
Į vasario m.>.
i Montreafis. Miesto p-bėse 

■į pirmuoju eina vokietis Matthai 
! "SU 7-1; Ignas Žalys atsil ko ir 
i turi dabar 4%r3^. “Premier 
j Reserves” grupėje gerai var- 

žosi- Vytautas Sirvydas. Jis 
turi 5-2 tš. “C” lietuvių ko- 

į manda (Sirvydas, Lukša, Ma- 
į laiška, Skučas, Vttiušis) lygos 
I rui^tynėse pirmauja su 2 lai- 
į mėjhnaBS ir 1 pralaimėjimu 
t Olandiją įve&ė Vokietija 
: 10^-9^
: . Zorich. Lotar Schmidt

Ir Mtt mafato produktai Bore knotavCoe:
6938 Myrtte Avė. 18524 HoraceHarding Bivd

GĮendale, N. Y. r~ Ereta Meadovs, Flushing
136-59 Roocevdt Aveoue 219-17 Jamaica Avenue

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valty Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Brome, N. Y.
19 West PoctRond

White Plaina, N. Y. 
MA1N STORE ■Mironu avh.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstu, odos, kraujo, vidurių ir kitų Bgų gydytojas 
Apžiūrėjimas Ir kraujo tyrimas 3 dol Priėmimo valandos 10-2 Ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje
128 R 86th STRERT " NEW YOI% CITY '

Virš Lesington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš. visur. Atskiri laukimo kambariai, vyrams ir moterims.'

| TeL Vlrginia 7-4499

karto rengia koncertus, vricą- 
rus piknikus 4 kuriuos visada 
sulaukia tirštai publikos. Taip 
gegužės 16 <£ Newarke, šv. 
Jurgio salėje įvyko didelis 
koncertas 500 transliacijų su
kakčiai, atžymėti. Ta proga iš- 
le'sta graži programa, sutel
kusi daug sv^kmhnų.

Koncerto prpgrama pasižy
mėjo dkieliu įvairumu. Buvo 
suvakknta trumpa operetė 
“Kipšas statinėje”. Dainavo 
“Rūtos” ansamblio vyrų gru
pė ir mišrus choras, vad. muz. 
J. Stankūno. H. Kačinskas pa
skaitė Kudirkos “Lietuvos tilto 
atsiminimus” ir fajetoną 
“Kaip Mateušas Ameriką mo
kė”. Kauno teatro baleto ar
tistas SL Modzdiauskas ir ba
lerina M. Kulka pašoko du šo
kius. Operos solistė Barbara 
Darlys padainavo 5 dainas, 
Florence Schfflon, dramatinis 
sopranas — dvi dainas (lietu
viškas), Vitais Žukauskas ir 
Alfonas Petrutis padarė ilgą 
komišką apžvalgą per visas 
transliacijas. Tautinių šokių 

renkasi LAC patalpose iš kur grupė pašoko tris šokius. Pro- 
vyks žaisti prieš Log Cabin j. • grama bašgta Amerikos ir Lie- 

K* tuvos himnais.

Kaip dalinai ir buvo tikėtasi, CoUamore Terrase, West O- a _______________
LAC šachmatininkai pralošė range, N. J.
prieš Marshall CC pasekme Pirmosioms aštuonioms vie- p, .. J i L* p

toms yra skiriamos piniginės r nlladelpllia, ra<
Lietuviai lošė baltais, nepo- dovanos. Bus žaidžiama Ijog

rinėse lantose. Cabin CC patalpose. N. Jersey.
Po aštunto rato lietuvių ko- A. K. išvyko naujom pareigom geg.

_________________________ ___________________________ ' 20 d.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. 

s Brooklyn, N. Y.

TeL EV. 8-9794

M. a>4 L AITO COLLĮSION VORKS

| Lithuanian
* Fumiture Co.
J MOTERS—
* 80 *4618
J INSURED and BONDED
J Local and Long Distance Mover
« SO. BOSTON, MASS.
* 326-828 W. Bradw»y

Bažnyčios statyba vjfata 
s^aningai. Didžiajam ir šoni- 

aMeriams dedamas 
masnūras. Medžio dartems: 
langams, suolams ir kt taria
masi su rangovas.

Grynų phugų fondo kasoje 
gegužes 4 d. buvo $110,773,87.

Parapųos bazarą, kurio pel
nas ris naujos bažnyčios sta
tymo foncfca, manoma surengti 
birželio mėn. 11, 12 ir 13 d.d.

Šv. Ondk^ Draugijos su
rengtas keturių metų laikotar- 
jaų vakaras visais atvejais bu
vo sėkmingas; pavaizduota 
daug gražių dalykėlių, svečiai 
gandai pavaišinti. Gryno pel
no fondui davė daigiau kaip 
$300.

Vakarą gražiai organizavo 
ir M pravedė šv. Onos chaugi- 
jos pirmininkė Elena Yankaus- 
kienė.

Sunkiai susirgo.
Lietuvių Bendrumnepęs Ke- 

arny Apylinkės pirmininkas ir 
Sopulingosios Dievo Motmos 
parapijos vargonininkas muz. 
Alg. Kačanauskas. Jam pada
ryta operacija. J. M.

Užsakymai priimam! tdefonu Gėlės įHistatonms betkur. 
' FLOR1STBEGINA

522 Grand Street Bntoldbn, N. Y.
TeL ST 2-7909,

Juozas Brazelis susituokė su 
Darata Mačionyte, geg. T šv. 
Andriejaus bažnyčioj: Juozas 
Brazelis yra uolus lietuvių 
ansamblio narys. Jaunąją po
rą sveikino visas choras. Jau
noji yra Amerikos lietuvaite. 
Tai bus vėl nauja lietuviška 
šeima.

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE “REGINA 

GĖLĖS kambarines ir skintos 
vedybhuai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

gėlių sekios. Lietuviški saldainiai “ROTĄ” detafiai 
ir urmu.

| TeL APplegate 7XB49 f

I TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS I

Geg. 16 d. šv. Kazaniero pa
rapija turėjo gražią procesiją 
Marijos garbei. Sodalija k mo
kykla sudarė tikrai gražią ei
seną Marijos garbei Sodafie- 
tė, J. Kavaliauskaitė vanakavo 
Maruos statulą, bendros gies
mės ir maldos rodė visų ypa
tingą pagarbą savo dmgiškai 
Motinai. Sodadių dvasios vadas 
kim. V. Vesis ir sodafietės su 
mokyida labm gražiai viską 
sutvenkė ir prirengė, kad ta 
procesija taip ftatyfcot
Mokyklos užbaigimo vakaras

Šv. Kazimiero mokyklos už- 
baigimo vakaras bus g^. 22 d. 
Mofckuai jau uoliai rengias sa
vo programai, giemet ta pro
grama bus pirmą sykį gražiai 
atnaujintoj salėj n* scenoj. T5- 
kima/kad ir šiemet dalyvaus 
daug žmonių.

On Lauk fetaud Sorad 20 miles from New York
4 Bųrs alwao* ORdar sapervfaton of Salešan F*th«rs and Brothers 
Beautiful Grounds—Many Activifies: BasebalI, Softball, Basketball, 

SwimTning. Fishing, Pony Riding. Hiking, Camp Fires, 
Dramatics, Movies. and Crafts. BOYS S to i&

Wy • to Jtar 14, taKBer Weefc Pny Camper£ Per Week 
WR1TE TO REV. F ATMES IHRECTCMt

14S Mate SA, New BacbeBe, N. T. Telephooe NEW RechcBe 2-O24S

THE .4.

SAVINGSBANK is Miuxut m ■oram m*.

mw*m*************************«mm*****s*m****
PARDUODAM NAMUS 

F -■

Turime gerų namų pardav&md---Woodhaven, Richmond 
Hfll ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame vboidos apdrandoa (insurance) reikaluose
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Kun. kleb. J. Aleksiūno 
25 metų kunigystės jubiliejus 
įvyksta sekmadienį, geguž. 23 
d. Iškilmingas pamaldas Ange
lų Kar. parapijos bažnyčioje 
11 vai laikys pas jubiliatas; 
asistuos: arkdiakonu — kun. 
N. Pakalnis, diakonu — kun. 
J. Gurinskas, subdiak. kun. P. 
Lekešius. Pamokslą sakys prel. 
J. Balkūnas. 4 vai. p.p. šv. Sta
nislovo salėje Greenpointe į- 
vyksta iškilmingas banketas.

Albino Bielskio-EIskio
tapybos paroda įvyksta New 

Yorke Picvvood galerijoje, 
578 3rd Avė. gegužės 24 — 
birželio 4 čld.

Dr. V. Dambravai 
padaryta operacija, gydosi 

namuose.

DARBININKO 
PIKNIKAI

Šį pavasarį įvyksta du Dar- 
b’ninko piknikai. Vienas iš jų 
yra rengiamas gegužės 30, 
Brooklyno rajone — National 
Hali & Park, 65-19 38 Avė., 
Woodside» L L Jo metu pro
gramą išpildys Maspetho lie
tuvių choras, vadovaujamas 
muziko A. Vismino. Laukia
ma didelio skaič’aus dalyvių;

• ir. kadangi įvyksta šis paren
gimas valstybinės šventės 
metu, tikimasi sulaukti daug 
svečių oš tolimesnių kolonijų.

Antrasis piknikas yra ren
giamas savaite vėliau — bir
želio 6, Lithuanian Liberty 
Park, Linden, N. J. Jau per du 
paskutinius metus Nevv Jersey 
lietuviai yra pratę atvykt į šioj 
vietoj Darbininko rengiamus 
piknikus, tikime, kad šiais me-' 
tais dar daugiau atsilankys į 
tą lietuviams malonią vietą.

KAIP RASTI DARBININKO 
PIKNIKU WOODSEDE?
Tai vieta, kurią galima leng

vai rasti ir iš visų miesto da
lių patogiausiai pasiekti. Jei 
kas važiuos GG (Crosstovvn ar 
INDependent Line) požeminiu 
traukiniu (kuris eina pagal pp. 
Gin’ą krautuvę), tai be jokių 
persėdimų tevažiuoja iki 65 
St. stoties, iš kur Egi parko tik 
keli žingsniai. Kas važiuos 8th 
Avė. subway (taip pat INDe
pendent Line), tai irgi be per
sėdimų (“local” traukiniu) te
važiuoja iki 65 St. stoties. 8th 
Avė. subvvay, (INDependent 
Line) eina iš New Yorko ir iš 
Jamaicos.

O jei kas važiuos BMT Uni
ja, tai Queensboro Plaza sto
tyje tepersėda į IRT liniją ir 
tevažiuoja iki 69th St. stoties, 
iš kur iki pikniko vietos vos ke
ti žingsniai.

Jei kas važiuos auto mašina 
(“karu”), tai iš Queens Blvd. 
tepasuka 65th St iki 38th Avė. 
(pora blokų) kur yra National 
Park. *

BERNIUKŲ VASAROS 
' STOVYKLA

pas pranciškonus Kenne- 
burik Port, Maine, Šiemet pra
sideda liepos 4 ir traks iki lie
pos 31 d. Pramanu lietuviu h* 
mišrių šeimų berniukai tarp 
7 iki 16 m. amžiaus. Savaitinis 
mokestis $25. Vaikus prižiūri 
ir auklėja pranciškonai kuni
gai ir klierikai. Prie stovyklos 
yra gydytojas, sportu^ vado
vauja prityręs fizinio lavinimo 
mokytojas. Vaikai mokomi lie
tuvių kalbos, Lietuvos istori
jos ir geografijos, dainų bei 
mandagumo. Mokestį reikia 
sumokėti iš anksto. Užregis
truoti bei informacijų gauti 
prašoma kreiptis:

FrancLscan Fathers, 
Kennebunk Port, Me.

Steigiamojo seimo
minėjimą perdavė į L’etuvą 

Amerikos Balsas. Kalbėjo bu
vusi seimo sekretorė M. Galdi
kienė, K. Bielinis. Taip pat iš
samų pranešimą padarė ir 
Vliko pirmininkas prel. M. 
Krupavičius.

Svarbus pranešimas Amalga- 
meitų Unijos lietuvių kriaučių 

54 skyriaus nariams
54 skyriaus nariai ir narės 

b prašomi dalyvauti susirinki
me, kuris įvyks gegužės 
(May) 26 d. 5:30 v.v. 11-27 
Arion PI., Brooklyn, N. Y. šis 
susitinkimas šaukiamas ekstra 
ir mėnesinis, nes jame bus no
minuoti asmenys delegato vie
tai ir į visą 54 skyriaus valdy
bą. Turėkite un-jos ir SS kor
teles, ne vėlesnes 3 mėnesių, 
nes be jų nebus įleidžiami.

54 skyriaus sekr.
€h. Nečiunskas

• Atitaisymas. “Darbininko” 
36 n.. 6 psl., gegužės 14 d., ži
nutėje “Paminėjo 70 metų am
žiaus sukaktį”, 2-je ir 17-je 
eilutėje padaryta klaida: para
šyta “Vladui Juknevičiui,” tu
ri būti “Vladui Jankevičiui.”

MASPETHO lietuvių parapijos choras su prel. K. Balkūnu (viduryje) ir choro vedėju vargonininku A. Visminu (sėdi trečias H deginės). 
Choras dainuos Darbininko piknike gegužės 30, VVoodside, T. 1.

MASPETHO ŽINIOS
Gegužės 29 — birželio 2 

d.d. Maspetho liet, parapiją ap
lankys Marijos Nekaltos šir
dies statula, kurią Romoje pa
šventino šv. Tėvas ir kuri A- 
merikoje lanko visas lietuviš-^ 
kas parapijas ir vienuolynus. 
Dabar ji yra mūsų apylinkėje. 
Iš Bayonnės, N. J. parsivešime 
gegužės 29 d. ir ją pagerbsime 
tridien'u, kurį ves ir pamokslus 
sakys vienas iš pranciškonų 
kunigų. Pamaldos bus: gegu
žės 29 d. — 7:30 v.v., gegu
žės 30—4 v. p.p., ir gegužės 
31 — 7 v.v. Birželio 1' ir 2 d.d. 
statula bus seselių pranciškie- 
Čų vienuolyno koplyčioje. Iš 
Maspetho statula bus perduo
ta Apreiškimo parapijai.

Visus kviečiame dalyvauti 
pamaldose, melstis už ken
čiančią lietuvių tautą, pas'au- 
koti Marijos Nekaltai širdžiai. 
Draugijų valdybos, kunigai, 
venuolės ir trustistai pasira
šys statulos knygoje po apsi
lankymo aprašymo.

Ona Lukoševičienė mirė ge
gužės 15 d. ir palaidota ge
gulės 19 d.

Tretininkų mėnesinis susi
rinkimas šaukdamas po tridie
nio pamaldų gegužės 30 d.

Kazys Masiulis ir Elena Šau- 
čiulytė susituokia gegužės 22 
d.

Sunkiai serga senutė Baja- 
lienė ir V’ncas Kuras.

Valantiejienės sūnus Juozas 
birželio 7 d. baigs Miamos uni
versiteto teisių fakultetą ir 
gaus la’psnį. Kun. J. Valantie- 
jus dalyvaus iškilmėse.

IŠNUOMOJAMAS kamba
rys vienam asmeniui. Didelis 
ir gražus su visais patogumais 
ir prienama kaina. Kreiptis 
telefonu: VI 3-8036.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
R'chmond Hill —tik vienas 
blokas nuo susisiekimo linijos, 
vienam asmeniui. Kreiptis 
tel.: VI 3-8036.

BROOKLYNE gegužės JS d. Įvykusios Liet. Kst. Moterų ir Merjraičių Konferencijos dalyvės. Pirmoje eilėje 
ii k. i d. sėdi: M. Galdikienė, A. Slepetytė, Grajauskienė, šlepetienė, M. Vitkūnienė iš VVorcester, Mass., T. 
Juvenalis Liauba, O.F.M.. Brooklyno pranciškonu vienuolyno viršininkas; kun. J. Aleksiūnas, Angelu Kara
lienės o«r. klebonas; kan. J. Meškauskas, Budrienė, Shlz.ikauskienė, G. Vitkūnaitė - Kajieb Lš VVorcester, 
Mass., Vaišnoraitė.

Apie Lietuvą, 
pasinaudodami lietuviškojo 

Amerikos Balso medžiaga, 
šeštadienio vakare kalbėjo 
WABC, perduodami programą 
per 350 rad jo stočių. šioji 
programa, girdima kiekvieną 
šeštadienį 10 v.v. 77 kilc. ban
gomis. Nemaža žinių būna apie 
Lietuvą.

NEWARK, N. J.
40 valandų atlaidai šv. Tre

jybės par. bus per Sekmines— 
birželio 6, 7 ir 8. Iškilminga 
suma bus rytais 9 vai., o miš
parai Su pamokslu 7:30 v.v.

Prel. I. Kelmelio rūpesčiu 
daromas klebonijos remontas. 
Pristatytas mūrinis klebonijos 
priekis ir padaryti kiti pageri
nimai.

Vokietijoj vargstantiems lie
tuviams rinkliava prie bažny
čios Velykų metu davė 64,50 
dol. aukų. Ji buvo padaryta 
prel. I. Kelmelio rūpesčiu ir 
jam pačiam aukojant 12,50 
dol. Balfui pasiųsta 77 dol.

Netvarko apylinkės bendruo
menės susirinkimas šaukia
mas gegužės 30 d. 12 vai. šv. 
Trejybės par. salėje. Bus me
ninė dalis, pranešimai iš cent
ro valdybos ir valdybos bei 
rev. komisuos rinkimai.

Cambridgc. Mass. z
Gegužinė procesija

N. P. P. Marijos parapijos 
įvyko gegužės 16. Lljant iškil
mės buvo bažnyčioje. Marijos 
statulą apvainikavo mergaičių 
sodalicijos pirm. Elena Tebe- 
raitė, jai asistavo sodaKetės E- 
leonora Tasonytė ir Patricija 
Stankūnaitė. Procesijoje daly
vavo mokyklos vaikučiai, sese
lės, vis: par. kunigai ir sve
čias kun. A. Bružas, kuris pa
lakė pamokslą.

Whls*t Party,
bažnyčios dekoravimo išlai

doms padengti, ruošia katalikų 
klubas savo patalpose gegužės 
21 ir kviečia visus vietinius ir 
apylinkės lietuvius gausiai da
lyvauti.

Bažnyčiai dekoruoti
aukojo po $100 D. J . V. Žu

kų šeima ir E. Lužeckienė, 
$15 O. Rudok; po $10 J. Stan
kevičius, M. Gedžienė, iM. Bu- 
rokienė, Sabeikienė, Laukai
čiai, M. Norbutas, Mr. Pered- 
na, Urbanavičienė; po $5 Ski
ria!, Strazdas, J. Laugalis, 
Alice Strazdas, A. Vinciūnienė 
ir po $1 Helen Vinciūnas ir H. 
Balukonis. K.

ŽINIOS.
lipi
hTbpI
o w « h;

Jubilėjaus banketas
Šv. Petro bažnyčios auksi

niam jubilėjui paminėti ban
ketas įvyks birželio 20 d. 6 
vai. p.p. Blinstrub’s Village 
patalpose. Banketo bilietai jau 
pardavinėjami sekmadieniais 
prie bažnyčios durų ir pas 
parapijos darbuotojus.

Rengia maldininkų kelionę
Šv. Petro parapijos Sodalici- 

ja rengia maldininkų kelionę 
į Marijos šventovę La Sallette 
vienuolyne, Ipsvvich. Kelionė į- 
vyks birželio 6 d. Kartu su 
sodalietėm gali vykti ir kiti pa- 
rapiečiai.

Pavykęs parengimas
Šv. Petro bažnyčios 50 m. 

jubilėjaus minėjimo pirmas pa-, 
rengimas įvyko gegužės 9 d. 
Parengimo programą išpildė 
jaunimas ir parapinės mokyk
los mokiniai. Visą programą 
paruošė 'parapinėje mokykloje 
dirbančios seselės. Parengimą 
aplankė apie 1200 parapieč’ų

Lietirviij Radio Draugijos Programos 
•I. P. CINKUS. Direktorius

Trečiadieniais 10 P.M.-WWRL 1600 kc.—5000 W. 
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro t angomis transliuojami Įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.
Tel. EV. 4-9298 
A D JEZA VITAS 
Muzikos Dir.

495 GRANU ST.
J. P. CINKUS 
Di raktom f

LIETUVIU RADJO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—1239 kilocycles—Marblehead-Salem. Mass.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. .Jeigu norite k» 
nors pasv’ekinti ar paskelbti, tai sųskite: LITHUANIAN RADIO 
HOUR, 50 Cottage St., Norvood, Mass.

Skyrius: LITHUANIAN Fl RNTTURE CO., 32fi W. Rroadvvav 
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. TVASKA!
Telefonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bnnker Avė., Brockfon 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

Lietuvių Radijo Korporacija
502 E. Broadway, So. Boston 27. Mm*. Tel. SO 8-0489

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų. perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos.

AUTOBUSAS VAŽIUOS Į 
PUTNAM SESEIJŲ 

SEIMĄ
Kelionė ten ir atgal kainuos 
$3.00. Išvažiuoja 8:00 vai. 
ryto gegužės 23 d., E St. ir 
Broadway kampas, So. Bos
ton, Mass.

ir turėjo progą , pasidžiaugti 
vaikučiais, kurie parapijos is
toriją atvaizdino gyvaisiais 
vaizdais ir paveikslais. Paren
gimas parapijos iždą praturti
no 816 dol.

Pirmąją Komuniją
gegužės 16 d. šv. Petro pa r. 

bažnyčioje priėmė 80 vaiku
čių.

Mirė , ,
Gegužės 17 d. iš šv. Petro 

bažnyčios palaidota Ona Grin
kevičių tė, 84 m. amžiaus, N. 
Kalvarijos kapinėse.

Gegužės 18 d. iš šv. Petro 
bažnyčios palaidotas Povilas 
Petrick, 79 m. amžiaus. Nu
liūdime paliko dukterį Oną.

Gegužės 19 d. iš šv. Petro 
bažnyčios palaidoti; Juozapas 
Joneika 21 m. amžiaus, pali
kęs nuliūdime du brolius ir se
serį, ir Jonas Baranauskas 82 
m. amžiaus, palikęs nuliūdime 
dukterį ir sūnų.

• . • . 1 • 
Susituokė

Gegužės 15 d. šv. Petro baž
nyčioje moterystės sakramen
tą priėmė Kazimieras Pečiulis 
su Aldona šapalyte. Abu jau
nieji gyveno Dorchestery.

Pakrikštyta
Gegužės 15 d. šv. Petro baž

nyčioje pakrikštytas Vincento 
ir Elenos Trakimavičių sūnus 
Povilo ir Vincento vardais. 
Gegužės 16 d. Antano ir Rho- 
da Levy Ramanauskų sūnus 
Stepono ir Dovydo vardais.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
F U N E R A L HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston. Mass. 

JOSEPH BARACEVIC’IITS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

BROOKLYN 11. N. Y.
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

DARBININKO” PAVASARINIS PIKNIKAS
Įvyksta birželio 6 d. Lithuanian Liberty Park, 340 Mitchell Avė., Linden,N.J

PROGRAMA * MUZIKA ★ ŠOKIAI * SKANOS VALGIAI IR GĖRIMAI

PRADŽIA 2 VAL. POPIET

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI ĮEINANT AUKOJAMA 75c.

muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU. Baltlc Florists Gėlių ir Dovanu krautuvę. 502 E. Broadway. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas ••Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir ranku darbo dovanos.

Jau pasirodė spaudoje
garsios Guareschi knygos lietuviškas vertimas

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis
Vertė A. Sabaliauskas 324 p. $3.50

Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo jdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS
680 Bushwick Avė. Brooklyn 21, N. Y.


