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TAMSTA NESI NEUTRALUS, NES.

Vėl Sovietų

Juokas yra pavergtijjij ginklas

sferai* kuri dabar dosnia T. 
Rytos.” ■ ’

Tiem kardinolo žodžiam pri
tardamas, Jotiniai American 
dar pratęsia:

“Kelias į New Yorką, Chica- 
gą ar San Francisco gal būt 
eina’ pro Pekiną ir Kandi.* -

1940 liepos 18 tituliarinis

Amerika eina savo keliu

laisvas* Vietminho

prašymus taip pat kitiem trim' 
užsienių reikalų ministeriam. 
Tačiau Truchnov-čiaus žmona

Šveicarijos žemėje senos mo
ters, kurie ieško savo vyro, y* 
ra ‘nepageidaujamas’. Ją iš
siunčia kuo greičiausiu būdu.

Indokinijoje kovos 
tebeina

KiriL flpiĮĮbmbm, vykdamas 
j Romą, j Pijaus X paskelbimo 
šventuoju iškiknes, Prancūzų 
spaudai davė pasikalbėjimą. 
Pagerbęs Dienbienphu gynė
jus, jis įspėjo:

“iHibM sakė, kad (koma- 
■taae) taflm į PandSą eina 
pro Pi l iną (Ktaijos aostiaę) ir 
Delbi (Indijos dėl tos
priežasties uiitati B mūsų ne- 
gali būti abejmgis tai atmo-

- MecHovas Rehys gimė 1884. 
25. Madagaskare, Da uga lių 
parapijoje, Utenos ap.

Mofcėd: Rygos gimnazijoje, 
Vitaliaus kunigų seminariją

PIJUS X. kum S.m. gegužes 29 iškilmingai skelbiamas šventuoju 
(ir. 3. p. vAbunaji). '

Indokinijoje komunistai bu^ 
vo apgulę tvirtovę Nam Tha 
valstybėje Labs, 100 mylių nuo 
Dienbienphu ir tik 18 nuo Ki
nijos. Ten kelių mazgas. Pran
cūzam dabar pasisekė apguli
mą sulaužyti.

• Komunistai sutiko iš 
Dienbienphu atiduoti 858 sužei
stuosius. Tarp jų yra daug vo
kiečių.

• Genevieve de Galard Ter- 
raube, ' gailestingoji sesuo, 
kurią ligoniai vadindavo besi
šypsančiu angelu, lėktuvu grį
žo į Hanoi; —sudraskytam kel
nėm, bė kojinių, tik sportiniais 
batukais, vienplaukė, išvargusi, 
bet su padalytam lūpom ir su 
šypsniu jose. “Nieko apie savo 
pergyvenimus nepasakosiu — 
pasakė žurnalistam, — tai ma
no paskutiniai žodžiai.”

Estijos min. Selteris (Švei
carijoje) Eltos Informacijų 
korespondentui pareiškė, kad 
estų visų organizacijų koordi
nacinis centras yra Amerikoje.

linti ponui Molotovui pasiūlyti 
privatinę vilą. Ženevos mies
tas yra 
žmonėm ir komunistam, kurie ? 
ant savo sąžinės turi nesuskai-

Ką parodė atomi 
niai manevrai

FBI DIREKTORIUS HOO- 
VERIS ĮSPĖJO

Amerikos karo kapelionų 
sąjungą, kad komunistai sten
giasi išplėsti akciją pr\eš baž
nyčias, religines grupes ir jų 
žrrfbnes. ,
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arkivyskupas ir perkeltas į _ _____
Vikrų vyskupo pagelbininku. GUATEMAIA-ŽENEVA-1ND0KINUA-TA PATI BEDA
Nuo 1942 Vilniaus vyskupijos 
valdytojas.

Su pirmu laivu iš Lenkijos 
Ženevos derybose Amerika, Guatemala gavo 5 kovos lėktu- 

nemato pažangos ir savo ak- vus ir apie 80 vagonų muni- 
Rytprttoiuose siaučia vilkų tyvumą nukreipia šiuo metu ėjos. Esą pakeliui dar du lai- 

pasiutimas. Iš ten pasiutę vii- daugiau į pačią Indokiniją, kad ■ vai. Jei ši žinia būtų tikra, 
kai perplaukia per Oderį ir ten užkirstų kelią tolimesnei Amerika mėgintų juos pakeliui 

Vokietiją bei Austri- komunistų ekspansijai. Jau su- sučiupti?

džia neleido universitetui 
veikti).

filosofijos fakultetą, Amerikos 
ir Lietuvos katalikai suorgani
zavo Lietuvos katalikų univer- 
£tetą, ir vysk. Reinys buvo 
išrinktas jo rektorium (vak

"f-į. > ' r ' .
■1 y ‘ •
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-Etiopijos svečias
Etiopijos karalius HaUe Se- 

lasie su palydovais gegužės 25 
atvyko į New Yorką. Jį sutiko 
visos uosto sirenos kaukknu. 
Prezidento pakviestas viešiu 
Amerikoje apie 50 dienų. Jis 
pareiškė atvykęs, kad Etiopija 
yra vienintelė Afrikos valsty
bė, kuri siuntė kariuomenę J 
Ktiroja »flitjoihd atranti. JI

Naujai gautos žinos iš Lietuvos praneša, kad VBniauK arid- 
vyskupas Mečislovas Befays Vladhtfre kalėjime (pranešime sa
koma: Vladimir na Klazmie) mirė.

įvairiuose kalėjimuose bolševikai išlaikė jį septyneris me
tus. Suėmė 1947, kada jis atsisakė pasirašyti bolševikų reikalau- 

bajgė 1905, Petrapilio dvasinę' jamą pareiškimą, jog sovietiniame režime Lietuvos Katalikų 
akademiją 1909, Louvaino uni- Bažnyčia turinti visišką laisvę ir globą. Kai jis atsisakė, bolše- 
versštetą Belgijoje 1912, to- vikai vis tiek paskelbė jo vardu tokį pareiškimą. Panašiai jie pa
bąli dar Strasburgo katalikų darė šiemet su vyskupo. Kazimiero Paltaroko parašu.
up-te 191344.
... Pirmąjį karą praleido Vii-
niuje ir ten buvo vikaras prie

Jono bažnyčios,
bei profesorius kunigų seanina- ■

lietuvių gimnazijoje. ’ Į
1919 vasario 23 suėmė sykiu i
kitais Vilniaus lietuviais už- 

ėję bolševikai ir įkūrę Kapsu
ko valdžią (panašią kaip dabar I - 
Paleckio). po 
Daugpil-o, Smolensko kalėji- ■
mus. Po penkių mėnesių buvo ■
iškeistas į komunistus. \

1922 Kaune susiorganizavo- J į
šio universiteto
profescsrius. Nuo tada gauriai ■ 
dalyvavo publicistikoje užsie- 

politikos klausimais, pasi- 
rašydamas Dr. A. Ratelis. ■

1925 užsienių re kalų mi- . į į

1926 Apaštališkajam Sostui ■
sudarius Lietuvos bažnytinę | -- \ į 1 -
provinciją balandžio 5 paskir- ; i Į r '
tas Vilkaviškio vyskupu pagel- I į \
bininku.

Ženevoje derybos truko jau 
keturias savaites. Molotovas 
stengiasi nudelsti visas dery
bas r juo labiau paliaubas. 
Paskutinis Molotovo siūlymas 
apvertė aukštyn kojom v'sas

• Lenkijos valdomoje Ryt- Juokas yra pavergtu iu ginklas Bgšk^ies d«yba& Jis siūlė 
prūsių dalyje labai smarkiai - r & yj* & devynių konferencijai derėtis

^oje «ąs plačiai pasa: nuo kelio, tai jis bus nugaben- .
karnos plUcos kalvos. kojamas anekdotas dar apie tas į kolchozą. ^r

' Stal'no laikus: viename veži- Apie partiją pasakoja tokį
KOMCNBTAS MOKO me važiavę Trumanas, Chur- anekdotą:

įmano chillis ir Stalinas. Ant kelio Vaikiukai prisielgetavo pt™ne ir
tVMhtnį,toai priešameriki- rado stovintį bulių, kuris ne- duonos ir kitko ir pasidėjo

nės veiklos komisijoje scenari- davė kelio. Jį norėjo nuvaryti krepšelį ant kranto upės, pats įstrigusias derybas pastūmė
jų fftmom ir televizijom rašy- šalin Trumanas, paskiri Chur- nerdamas į upę pasimaudyti, jo V'etminhas siūlydamas pa- 
tojas A. E Sloane prisipažino chilks, bet jaut's tik ragus ro- Jo draugas įspėjb, kad krep- liaubas pasidalinarit krašto te-
ligi 1948 buvęs komunistas. Jis dė. Stalinas tada pašnibždėjęs šd|«gali kas pavogti. Bet tas ritoriją. Siūlymas buvo nelauk-
rašydavo ir rezginėm žydų bei buliui į ausį, ir tas, uodegą pa- nuramino: "Matei, gi dabar y- tas po visų tig&Bnių pareUM- 
protestantų užsaioomom fil- kėlęs, dūmė nuo kelio šalin, ra partijos posėdis; kol jie po- mų, kad PrandMJ&s miništeris 
mom.- Tkrp jų h* ėjusią Čia Ką Stalinas pasakė buliui? O- sėdERaityi, galim ramdai mau- BidauR išvytai Jdhtryžių <ar-
“Marifa Luther.” , gi: jei bulius nepasitrauks ’ dytis.” • . * tb su vyriau^

išveja ir uždraudžia apie tai, 
skelbti, gitas Ženevos ir Švei
carijos vyriausybės elgesys su 
Truchnoričiaus žmona yra gė
da, kuri bet ką verčia raudo
nuoti.

Prie to derinasi ir žinia apie 
panelę .Helene Aubert, Žene
vos radijo diktorę, kuri neteko 
savo ta/nybos, nes ji atsisakė 
gerti į Mao Tsetungo sveika-

Šiaurės Karolinoje buvo ka
riuomenės manevrai. Dvi divi
zijos kovojo su naujausiais a- 
tominials pabūklais, atominėm 
bombom, atominėm patran
kom, radaru vairuojamam ra
ketom. Buvo naudojamos ir 
dujos. ’

Manevrai parodę, kad ir ato
miniame amžiuje kautynės at
siremia pėstinmku. Parašiuti
ninkai sėkmingai gali veikti 
tada, kai jie greitu laiku gali 
susijungti suf pirmyn žygiuo
jančiais pėstininkais.

Teoretiškai^ buvo pavartotos 
dujos, kurios*veilča priešo ner
vus. Jų mažti kiekio tfžtenka, 
kad žmogui imtų mirgėti aky
se, ištiktų slogutis, imtų tąsyti 
spazmai, pagąutų baimė.

Nors Karotinoje buvo var- 
tojamos . .. rt^^jros atominės , _ -**ER£ U? CIANG KAI-SEKO SVEIKATA - * " turėjo išvykti iš Šveicarijos,
bombos, berl&Srcs buvo ponios . Ą _T.; ~ ^TiSSaSuKifeTrią pasimatymosti v1
Etna Machelsprang pretenzi- Neutralumas šiandien tokis .tautą, už musų šeirrimrhką ąr- Molotovu, nei atsakvmo iš jo
jąs kariuomenei: ji pareikala- pat žocfis madihgas kaip'“liau-’ bai. ūž tmką./Jfefoefgi1 neriusi- tų trijų ministerių. ' .u ••-----|vo 100,000 dol. atlyginimo, nes d’es demokratija” ir “taika.” . leido, ir aš,_ nesusivaldydama Šveicarijos vyriausybę jįį

arkivyskupas Mr/ismvAs Reinys, mii»< boRevSar k^gjfane. nuo a^0Tn*n^° spinduTavimo, Ką jis praktiškai reiškė ir da- pagaliau pasakiau: ‘Kodėl jūs paprašė iš Šveicarijos dingti ir 
kai Nevarioje buvo susprogdin- .bar reiškia, rodo konkretūs at-*? norit, kad visi žmonės savo įspėjo telegramų agentūrą apie 

_ M ta bomba, netekusi visų plau- sitikimai-Su-švėičari^ neūt:n^istotyinųs šiepti). Aš esu tai nieko nerašyti. Bet nevisi 
raiumu- Vieną tokį-Jkkrtraki-.. katafikė ir;antikcmumstė. Jei- laikraščiai to įspėjimo paklau- 
mo rei^činp-iHaneša šveicarų ;gti jau būtini reikia, tai aš & “Basler Nachrichten” apra- 

išgersiu Ciang Kai-sheko išvijimą. O “Die Taf’
Raudonoji Kinija . surengė sveikatą.’ žmoties prie stalo la- taip įvertino:

Ženevoje ^rie&i’m’. Ten pasi- bai susijaudino, “ir aš išėjau. “Šveicarijos valdžia vėl 
rodė-ir Ženevos radijo kalbėto- r .Po poros- .dienų gavau praneš:- brutaliai *ąiu būdu įrodė; kaip 
ja Mademoiselle Helen Au- mą, kad esu atleista išžene- j j supranta savo “humanišką 

Baltieji Rūmai esą Amerikos politinio dėmesio sigyvenama su mintimi, kad Anglija jaudinai, kad lieka -Kasdien nut3co, pasakoja vos radijo. misiją”, apie kuiną tiek metelių
nekalti centre yra dabar trys punktai: Amerika neišvengs įskišūno. šalia Amerikos politikos. Po pati- dienas iš ten btrvusų - ★ gars ausiai buvo kalbama... Že-

pietų Amerika, Ženeva, Indo- Eina tik derybos su Prancūzu- nepaprasto vyriausybės posė- komumstų_pnstatė mane Mo- švendrų spauda ta:p pat neves miesto savivaldybė jau- 
MeCarthy - armijos byloje* kinija. ja dėl sąlygų, kuriose tas įsi- džio min. pirm. Churchillis pa- lotovo Igahotom“ bilam Ujice- pranešė, kad į Ženevą atvyko čiasi labiausiai pagerbta ga-

------- reiškė, kad Anglijos politika tasai kad ma- iš vakarinio Berlyno dingusio
šiun rnetu li^ka np-ra^ikp- tirc no senelis buvo iš Ukrainos, jis Dr. Truchnovičiaus žmona. Ji ir p nesikiša-į Moters S P1  ̂J >išką Molotovui

kalus. Tačiau užs min Edenas kvi^ė išgerti su . juo i Mao prašydama, kati atgabentų jos
buvo prjXes kad Britanija '^ungP ^katą. Atsakiau vyrą į Ženevą ir tegul jis nu-

* armija, ir Raitieji Rūmai čia 7bU mynų nuo Panamos Kana- gulinai. pranešanti MpWrnnri jng Bri.- J^un, kad nesu komunistė ir spręstų, &r jai Kkti vakaruose tomas žmogžudystes. Prieš
nieku dėti. McCarthy kaitino *>• Valst.'šek. Dulles gegužės susitarimą su pietų tanija eisianti ž vien su vaka- PasKUiau. jam išgerti už kinų ar pereitį į rytus. Ji įteikė juos lankstosi ^negaYbingiaušu
Sterensą, kad jis kreivai pri- spaudai p^eiacė, kad Hto- Amebos Valstybėm Venecue- rinia s sąjungininkais Ihdokini- :___ _________ __________ 7 Bct būvimas Ženevoje ir

į siekęs, ir davė saųsa^i, kad toje Amerika skubos kėl u pa- jos klausmu, jei per porą sa-
>šioje byloje įsSrišęs viceprezi- Pūtimas j sį žemės įtasrMuQ Nicaraguai ginklų- pris- Vaičių nebus surasta sprendi-
dentas Nixonas. ^mer“os saugumui.” tatyti lėktuvas taip kaip In- mo Ženevoje.

F Toliau vėl eina ginčas, ar ka- to Amerika skuba pasi- <joidnijoje» Taip pat ir Hondu- 
į rentai Shine buvo reikalauja- P068"*1.’ ^ama ginklus N^ , —
-n^Trivitegijų. caraguai HonduHn



DIENOS VEIDAI

Šy. Petro liettfviy parap. svetainėje

KudrktB ir Vtoinskto išaugo 
^OWfmis ir išsišakojo j tauti
ninkus, ūkininkų Partiją. Dė
mesio verti ir paSų £berakj

advokatų — pasakojo 
— antai, A* Stotina, 
Kriškatnsyi&Ms, Anto

taftom! 19-tojo šimtmečio li
beralizmas skirasl nuo 20-tojo 
ir 21-jo šimtmečio tikriausiai 
skirtis nuo dabartbūo.”

Ta p, daug kas gyvenime 
keičiasi, bet liberalam ir prin
cipai keičiasi pagal gyvenimo 
yrtratavtmns. Belikus ta viena 
nesikeičianti “ieškojimo dva
sia.” Už tai su tekiais prin
cipą s patogu pagal "gyvenimo 
reikalavimus” savo “susiieško
ti" šiandien tarp totahstų išpa
žintojų, rytoj tarp demokrati
jos gerbėjų ir t.t

O kaip kiti jau čia gimę lie- 
tuviai, ar dar moka? Ypačiai

* korte juiibiitoto j ankštes
nes proferiju, gydytojus, ta»- 
ufertas? Ar jte moka ttetariš-

Dtrvoje gegužės 13 Bronys 
Ra la apie tai rašo:

"Rimtai kalbant apie libera
lizmą, reikia turėti galvoje vi
są jo esmę ir prigimtį, 'o ne 
kurį vieną s’aurą požiūrį. Ir 
žiūrėti { jį reikia ne dogmatiš
kai, bet istorinėje perspekty
voje. Mat, tiberatizmas neturi 
savo bibljos ir vieno neklys
tančio autoriteto. Jo "biblija”

w»ai dartoH”'' -
"Aš manau, kad jūsų drau

gė japonam dirbo ta p pat ne
dovanai”; . priminė pajuokia
mai Platir.

Ąruni atsistojo griežtai.
‘To nereikia priimti už blo

ga”, juokėsi Platir”, “su jąpo- 
na's Madame dirbo ir jūsų 
naudai " - . >

Brendai giliai dūrė tie žo
džiai. -Ji iš naujo pajuto, kad 
jos praeit s su japonais nėra 
mirusi ir nėra išbraukta iš jos 
gyvenimo.

(bus daugiau)

Yra
Kerbels 
Vincas
Kisielius, kurie čia gimę, augę, 
bet lietuviškai kalba; arba vėl 
gydytojas chirurgas A. Kinde- 
rys, vaistinndcas P. Šidlaus
kas, taip pat vaistininkas J, 
Šidlauskas.

Parapijos šveitęs proga nu
klausęs vieną iš tų advokatų 
viešai liebrvtikai kalbant, vėl 
paklausiau: "Kur išmokai tąip 
gražiai lietiMSadr* Atsakė: 
“Naarie/sutėvais.”

reikalais suriduriantdaugiau su 
amerikonais ir girdint v's dan
gau amerikoniškai, ar taboro

vo išvytas ‘š salų.
Savaites Brenda virpėjo vi

sais nervais dėl Aruni. Vieną 
rytą jis pasirodė pas ją. Ran
ka buvo ,visai amputuota. Ki
ta apršta. .

"Ar tu manęs dar lauki?” 
Jo akys giliai įdubusios, ir lū
pos suspaustos, sausos.
"Ar ta manęs nori ir tokio?”

"Kaip tu dar gali klausti ?”

"Nesuunerikonėjot Taip 
gražiai lietuviškai kalbat Net 
naujoviškai,” pertraukiau pasi- 
kalbėj mą apie orą ir parapijos 
auksinį jubiliejų su lietuviu, 
kurį pirmą sutikau Amster
damo, N. Y., mieste.

Buvau nustebintas, kad per 
trumpą pasikalbėjimą su juo 
nepastebėjau jo kalboje ame
rikoniškos tarties kietumo; 

tarp lietuviškų žodžių nesipai- 
niojo amerikoniški--su lietuviš
kom nuodegom; nedaug buvo 
nė slav’škų svetimybių, kurias 
iš rusinairfos ir lenkinamos 
Lietuvos išsinešė seniai seniai 
išvykusieji į auRstf Ameriką; o 
ir nauji žodžiai, jau susidarę 
nepriklausomoje Lietuvoje ir 
dabar prigiję spaudoje, jam 
nebuvo svetimi.

Ar nėra tik vienas iš nau-

veikia įstatymas, kum nusta- Vos tik atvykęs į Vokietiją, kinimas esąs įrėmytas ir pa- 
Tok s yra jis pats, tas mano ka<J 24 įvairius nusakai- Balfo pirmininkas Kan. Kon- kabintas Balto raštinėje New 

pirmas pažįstamasis iš Ams- tumis nusikaltėlis gali būti jūa- čius p’rmiausia, tiy. 18 gegu- Yorke. Kan. Končius pažymė- 
terdamo lietuvių, kurio pavar- karnas prie gėdos stulpo. Lai- žės, lankėsi Vasario IB-sios jo, kad jo kelione į Europą ir 
dė yra M. Kerbetis (o jei no- kotarpy nuo 1900 iki 1953 bu- gimnaajoje. Jis norėjo susipa- Aziją esanti studijinė, Ameri- 
rit dar daugiau žinoti, tai jis baigmės pritašytos žinti su mokinių gyvenimu kos valdžios reikalais. Padėko-
yra Brooklyne žinomo, taip dangian kaip Ififi rytriiį Tačiau naujoje vietoje. Savo žodyje į jo už maldas jo ligos metu ir 
pat veikėjo, J^ Mačhdio švoge- paaiškėjo, kad ir nuplakimas mokinius pirmininkas pasveikti palinkėjo sekinės naujoje vie- 

prle gėdos stulpo neatgraso no Balfo vardu, padėkojo už tovėje. Kanauninkas pastebėjo, 
nuo nusikaltimų. 62% nu- velykinį sveikinimą su visų kad mokiniai gražiai, stoikai 

moksleivių parašais. Tas sveti atrodo. I
----------- ---- ------------- :------------------ w Gimnazijos direktorius,. pa- 

NurikattėBam Amerikoje dėkojo už įžodį, linkėjimus ir 
buvo įdeginami tam tikri ženk*
lai į kūną. Paskutinis taip bu- ninko nuopelnus 
vo nubaustas Floridos gyven
tojas Janothan Walker 1844. 
Jam buvo išdegintos dešinėje 
rankoje įkaitinta gęie£m rai
dės SS (Slave Stėaler —vergų žiūrėjo gimnazijos patalpas, 
vagis), nes jis padėjo pabėgti bendrabutį, parką ir išskubėjo 
septyniom vergam. į Frankfurtą.

Dirvoje gegužės 20 ir anks
tesniuose W- Raila pasakoja 
ąpie lietuvių liberalų suskilimą 
kaip veną iš didžiausių blogy
bių, tiesiog katastrofą. Libera
lai “tai visi jaučia, bet stovi, 
kaip pastyrą kiekvienas savo 
bakūžėse ir tebekramto praei
ties išgyvenimų gumą, tebeina 
tų pačių intrigų keliais. Ne 
Kandis, kuri tokios padėties 
žalą jaučia, bet vadovai, par
tijos, (p. r.) iš kurių tik re
ta išgirsti blaivesnį balsą ir 
dar nežūta kaip nuoširdų.” 
Nors nepasako, kokį čia suski
limą turi galvoje, bet atrodo, 
kad suskilimą į demokratus ir 
vedizmo šalininkus.

"Pakrikę, susiskaldę, viens 
su kitu kovojantięp liberalai 
lietuvių politinėje ir intelęktu- 
alinėje atmosferoje yra pasie
kę jau gana liūdnos ‘tuštumos’, 
kurią pripildyti, visos ‘tautos’ 
vardu šnekėti, nieko daugiau 
nebepr pažinti ir veržiasi tasai 
karingas klerikalizmas

Anas, mano sutiktas pirmas 
Amsterdtane Keturis nurodė ir 
antrą ryti, kuris jį tvirtai tai
kė nuo tos paguitai ir rito 
prie Beturiu kaBba, Tiri buvo

cipa.
"Liberalų darnesnis apsijun- Bet gal ne vis liberalai to- 

gimąs, susiderinimas, išsiaiš- kie.

Street, 80. Borioa, Man. į

Svn&ariMNMi praidfis 1 v»L po pietą. ,
Visos N. Anglijos kuopos maloniai prašomos iiriakti ir £ 

pcMtoti tovo atstovus. Būtų gera, kad jie ii anksto turėtų ę 
kuopų ir savo sumanymus, kai bus svarstomi LDS orga- 
nizėctoiai reikalai. Pageidaujama, kad dalyvautų kiek ga- 
Ūma daugiau atstovų Ir LDS narių.

LDS N. Anglijos Apskrities Valdybe:
Dvasias vadas KUN. A MXNATONB $ 
MnatateHii VLADAS HUUUSKAS $ 
Mtitoritas THOMAS W9ACKA8 $

Kokia taktika?
Raila' ten pat skelbia, kad 

reikia bendradarbiauti, nusto
ti skelbus kryžiaus karu$, įver
tinti kitame žmogų ir lietuvi, 
palikti kitam laisvę galvoti sa
vaip, ir už tai žada "nešaudy
ti” ir “nędeg nti ant laužo”, 
bet čia pat apsisukęs jau 
“spirgina” “k’ei Įkalus”, vysk. 
Brizgi, Dr. Maceiną ir kt, nes 
ye kitaip galvoja, ;r kaltina 
juos vartojant prieš liberalus 
“atominio karo priemones” 
(vadinas, daugiau nei kaltini
mas “bacilų” karo priemones 
vartojant!). Lyg "pagal gyve- 

811 nimo reikaląviiūiš” būtų jau

, , tiso darbą ir trejus metus tar- 1
Hceven, kurom pasmaudoda- 'andmiiHncmi galėtume ka pradėti”, kai- istaieoie ^^Itėto^Si patirti todmes* Plakt« vSiau

bėjo Aruni lėtai, be jokio su- kare, ir nis Haidnas' timus pateko i kalėjimą,
sižavejtmo, nes žinojo, kaip ko- joje buvo vokiečh; pavadintas Sala GnadataPe<l pietus nuo
munistai supranta la svę. nuodingom dųjmn. Kai išėjo iš j! vatais, ar Betarta- Kaji^n^ gyvenama ožkų.

"Jūs vargiai surasite geriau y^fo veteranu ir “ Jų tiek priviso, kad sala virto
informuotą žmogų apie olandų grjįo. Tada vėl mušėsi į moks- Turi du sūnus, vienas 28, dykuma, kurioje saiga tik pal- 

\ ' ją, laikydamas Clevelande ko- antras 21 metų. Pirmasis pa- toės ir kiparisai, nes visą žolę
■*. . ' . \ 7 '. , ■ • inercijos mokyklą. B ten jį deda tėvui biznyje, antras tik ir krūmus ožkos nugraužė.

SI’ . pasičiupo visuomeniniam dar- ką grites iš Korėjos. Kai- Amerikoje eeą mriver-
H *bui kun. F. Kemėšis, kuris tuo bėjausi su juo lietuviškai. Mo- sttetaL tito tarpu Europoje 212,
■L 7 metu buvo “Darbininko” re- ka, nes taūe su tėvais kalbu Azijoje 135, ffleusieji 47 esą

K; daktorius. Jį padarė "Darbi- lieto Motina tokia pat Australijoje, Afrikoje, Okeam-
ninko” achivnistratorium. Sa- lietuve,' tavaBdetė iš aridvys- joje. Vfeo «są pasaulyje 681

: ; ko, nebuvo lengva ir adminis- kupo MKUjtaičio giminės. Dūk- umversitetas.
tratoriui, kada tarkraščnn bu- te ištekėjus taip pat už lietu- Cįjttag; Mam, 18 san-
vo sunku suvesti galus su ga- vk>. Jos vaūcai irgi kalbą Be- pradž^įe vyria ir mote-
lais. Katalikų Federacįja skm- tuviškai. buvo ptakamL-pa^td me-
tinėjo jį po kolonijas su pra- Tačiau M. Kerbelis kalbėjo; tus arba daugiau turėjo ne£o- 
kalbom pin:gų rinkti. Bet nuo “Hdilaanta aiums virimai ae- ti ant krutinto arbt ant ran- 

| ■ iri 1923 jis perėjo į privatų savą feim#, aegafana tava auta- kovės raudonos medžiagos k>
■ biznį — Amsterdame įsitaisė i$ti taftą takto <hasfa» kaktos pus su raide, kuri, skelbia jo

savo apdraudos, nejudomo tur- ■ortjita. TWrante 1 įkalbėjam nusikaltimą: A (adtatery —- 
--- to’ namų perdavimo tarip toftbust tahnMini Kad svetimoteriavimas), D (drun-

/ aR-- ofisą, vedė. ; ffMKtHBratoeify best ftetarišką keness — gteterimas) ir pen.
r - Lankant mokyklą,7 bznio -

lt W pudros ^nt veidų, kuriuose. nori.’ 
g.'dar nežymu jokių rai&šlelių.
H Bet vis tiek jis turi nepaste- 
Ę' bėti, niekad nepastebėti, kad 

ji yra jį daug senesnė.
. “Ar viskas gerai?” klausia 

ji žinodama jo atsakymą iš
. anksto.

Bet neužtenka žinoti.. Rei
kia dar ,sykį ir dar sykį tai 

f gedėti.
, “Žinoma, gerai,. brangioji. 
Japonai visada vieną d eną pa-

' sivėlina. Ir leisk man vienam, 
. bet tik vienam, padėkoti tau 

iš visus”, juokdamasis bu
čiuoja ją Anirtl. .

■ z “Šiandien turiu tau naują
- staigmeną, didelę staigmeną”, 

.sako ji blizgančiom ak'm. Pa
sodinusi į sofą, perduoda jam

7. japonų karinių įstaigų ir dali
nių planą Javoje. Kiekvienas 
aerodromas, kariniai sandėlai, 

. povandenių laivų bazės aiškiai
ir tiksliai pažymėtos. Doku
mentas su 24 puslapiais paaiš
kinimų, kuriuos Brenda rūpes-

' tingai sutraukė. Dar šiandien 
*turi šis nepaprastos vertės 
.dokumentas pasiekti Borneo 
salą, per pogrindžio vyrus, o 
jau iš iten žvejų laivu bus pa
siektas brtų povandeninis lai
vas, kuris ten laukia. ■, *

Kai rytas aušo ir Brenda 
virtuvėj skubiai juodos kavos 
taisė, Aruni degančiom akim 
rijo tą dokumentą, norėdamas 
visus jo davinius pasilaikyti at
mintyje.

‘‘Kada tave vėl pamatysiu?” 
Mažiau lūpom nei akim klau
sė Brenda.

"Nežinau, Brenda. Gal būt, kalbėjimo ji patina, kad jis
po kelių savaičių. Gal būt, ir d turi aPie Indonezi- jųjų ateivių? — pašoko mintis, 
po mėnesių. O gal būt, ir visai 3°^ pogrindžio veiklą. Nustebi- Bet ne, jis iš senųjų, atvykęs 
netrukus. Nes kiekvieną die- * na ją ir tai, kad šitos informa- 1906; jam pačiam., dabar jau 
ną galim laukti permainų. > rijos dažnai nesutinka su tie-. metelių, nors taip ir neat-

Kol Arūni sųp ko, Brencteu 
buvo laimingiausioš- tfiėnoš. 
Baigtas 'jos gyvenimo knftna- 
ras^su japonais, baigta praei
tis. Angių spauda aprašė Bren
dą ir Arum kaip .laisvės kovo
tojus.

Tuo tarpu vėl sugrįžo olan
dų kolonialinė valdžia į Bata- 
viją. Indonezijos vyrai, politi
kai ir kariai, lankosi Brendos 
namuose. Ji pastebi, kad Aru
ni daros vis niūresnis ir niū
resnis. Vieną dieną jis prašne
ko tiesiai:

"Kovoti, mano brangioji, 
tenka toliau. - Negabu tiktis" 
nuošaliai. Kovoti dėl mūsų tė
vynes. --- -
Ne tam mes tig šiol kovojome 
su japonais, kad sugrąžintame 

olandą jungą.”
Brenda tyli. Ji žino, kad 

veltui prieštarautų.
Astuonios dienos po to ji vėl 

atidaro savo saloną svečiam. 
Lankosi olandai, civiliai ir ka
rininkai. Jų akyse Brenda ne
turi nieko bendra su vieti- 
nia s gyventojais. Jų atstovai 
šiuose namuose retai pakvie
čiami.

Šalia olandų gubernatoriaus 
jos namuose sėdi mažesnio 
rango pareigūnas, vardu Pla
tir. J s nuolat pažvelgia į 
Brendą pusiau pajuokiamu, 
pusiau susižavėjimo žvilgsniu. 
Ji pastebi, kad šitas žmogus 
turi d delį gubernatoriaus pa
sitikėjimą. Iš vieno kito pasi-

dar kartą iticėlė .Balto pftrani- 
tremt'rūams

bei gĖmnaajai ??
Kanauninkui paprašius, 

mokiniai sudainavo "Augo gi
rioj ąžuolėlis”. Po to jis ap-

X į
| Lietuvių Katalikų Darbininky Sęjun-
I gos (LDS) Naujosios Anglijos 
| APSKRITIES SUVAŽIAVIMAS $

atitinkamas te
<tucijas visur ten, kur lietuvis 
gali te|<vai — iš
karto labai pakristų padėtį ir 
nuotaiką”, santykiuota su 
‘klerikalizmu.”

Šauksnas į liberalų vieny
bę ir susitvirt nimą turi ypa
tingos prasmės ’
- Kaip įstataMtaoJs atefet|?

“...tietuyių tautai grįžtant ir 
grįžus i aktyvų savarankiš
ko gyvenimo kelią, du elemen
tai.. reiškiasi jos veiksmuose 
ir mąstymuose — kter kaiinis 
ir liberalinis... Jie yra ir su jais 
reikia skaitytis ir žiūrėti, kad 
kiekvienas atskirai ar bendrai 
veftdami jie ko natiaus ai pa
tarnautų bendrajai mūsų tau
tos gėrovą".

“Vieno ar kito visiškas paša
linimas būtų per skaudi opera- 
e ja, per didelė žaizda”. Bet 
kad "koalicija” tarp jų būtų 
galima, reikia, kad abudu būtų 
tinkamos jėgos.

Po sovietinės okupacijos 
lietuviškas klerikalizmas Lie
tuvoje bus neabejotinai smar
kiai nusilpnintas". Taigi libe
ralam padėt’s bus lengvesnė.

jo parapijos, Amsterdamo, lie
tuvių klebonas kun. J. Žida- 
navičius. Su parapijiečiais jis 
nekalbėjo kitaip kaip tik lietu
viškai. Žydai esat, — subarda
vo klebonas parapijiečius, pra
dėjusius tarp savęs kalbėti 
anglškai, — kad daugiau ne- 
išgirs&au.” Ir pats per 41 me
tus neišmoko kaip reikiant 
angliškai Bet jis ne tik draudė. 
Jis traukė pr^e savęs jauni
mą. Kai tik atvažiavau —kal
bėjo pirmas amsterdaznietis — 
jau nuo 1906. sudarėm kuope
les, giedojom lietuviškai baž
nyčioje karunkas; kas trys mė
nesiai rengėm vaidinimus...

Kai jo bute pamačiau ne tik 
“Darbininką”, bet. ir “Aidus”, 
supratau ir trečią ryšį, kuris 
jungia jį ą^Oortine lietuvių 
keLSros I^Iatoga. Supratau, padeda tildyti totorius tie- viduramžinėmis ir su naujau- čia pat pasikeitęs ir anie anks-

kodėl jis. ne tik lietuviškai kai- tuviškus veidus Amerikos koto- šio atominio karo priemonė- tesniame sakiny dėstyti "prin- 
rodo. t*1 “* ga^bja, bet supranta vi- mjose. Birt ji viena neatlaikys mis.

PO mėnesių, jau 1945, atėjo Brendos įtaraus išaiškina grfp jfe tafa fcėmSm, K-
laukta audra. Anglai išs kėlė SaV° > iay ėjo sn kai- u teu_
trijose vietose, kur buvo ma- s»nmKus, Kaa ktaasdnų pa- .. . ar.-;
dusias japonų pasipriešini- MaSr yra ahyMą iš raudmm- Jai MODERNIOJE
mas. Jie žinojo kur janonų už^nys Xegsti ry- * ****** AMERIKOJE B^lfo piHIlillinkaS VaSailO 16 gimnazijoj
skaudžiausios vietos. Ir žino- Jo uždavinys užmegs y Jo kaip į-daugelio ate-vių žmagĮią. ftara prasme, fetaviž- __ ' . .
jo, kam reikia už tai dėkoti, sius su Indonezjos laisves ko- istOTija Atvyko į Detorae valstybėje tebe-
Informacijos ryšys iš Batavi- votojais. Maskva nori paremti 1906 Būdamas ketu-
jos į Indiją puikiai veikė. Po- jų kovą prieš kolonistus olan- > dėdę. Bet
grindžio vyrai iš užnugar o dus. 1 a^Vy,ko į§ Truskavos, iš tų m-e-
kirto japonam. Žiauriose Vieną vakarą Brendos na- aukštaičių, vaižgantinių, 
džunglių kovose okupantas bu- muose Platir ir Aruni sėdėjo kurie tokį ryšį jaučia su savo 

vienas prieš tetą. - žeme ir su jos papratimais.
"Jeigu jūs rimtai norite Dirbo fabrike

mum padėti, tai suteikite mum jus metus mušėsi . -
informacijų per Madame van
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Kankiny:Šventasis

Lietuviai tautinių drabužių šventėje Vo
kietijoje turėjo didžiausią pasisekamą

Gimnazijai Kvykus, stovyk- 
Ja smarkiai aptuštėjo, apsnūdo 
ir kultūrinė veikla. Pasigenda
ma lietuvio kunigo, kuris te
aptarto tik vieną kertą per 
mėnesį. Lietuviškai apylinkei 
vadovauja Captinskas.

s&oo 
ą&se 
$&so 
s&so

O mario valdove, man 
raibuliuoja akys ir aš nežinau, 
ar joms tikėti? Ten yra jis... 
ne, tu....

menės ~ prtegnčyta daug ir 
kraujo Wrfn pagadin
ta. Tartasi ir kartoti dS tos

PMZ, S38KNHOWEB1S (virtoj) atsisveikino. su VVashiiiKtonu prieS 
išvykdama* J ClMfett*, N. C. Įverti 170 sukak t’ nuo MeckLeburgo 
■epr. paakHblmo. Apačioje prezidento palydovai.

• šaukiančius vaikus nuvedėm 
į šeštadienines mokyklas ėr 
primetėm mokytojam. * “Jūs, 
gerinamieji, martinkit juos lie
tuviškai. Jūs gi tam sutverti, 
kad idealizmą ir pasiaukojimą 
rodytumėt, gegužiukus augin
dami”... ‘

Palikom ir po pusmeco i- 
mam raukytis: esą vaikai 
skundžiasi, kad mokykloj ne
įdomu; imam aiškinti, kad tie

koje artrtnje; reikia rtrigti 
lietuvių radijo centrą, kuris

...Pietario “Algimantą” jau 
surijau. Ir “Raganą po kir
viu” sudorojau. Ir “Gatvės 
berniuko nuotykių” , teužteko 
kefiom dienom. Duokit dau
giau... Eilių knygelių turiu 
daugiau. Jos gražios, bet la
biau noriu istorijų, pasakoji
mų... Jei neduosit, grdbauos 
komikų, kurias jūs Vadinat 
šunknygėm, ar angliškų istori-

>w —art, —-4, 
MrBCpOOBEHS

PerrikehB gimnazijai į P. 
Vokietiją, šiiciptyVos ėmėsi 
skautė A. Gasnerienė. JI su-

nes dantų am .lentynos nepa- 
džiauri; iš jūsų gi aite, nie
ko negaunam aite tik kram
tomajam gumai. Pasigailėkit ir 
irtnlirtit, idealistais

Nurimusiu, bet desperatišku 
veidu priduria:

...Dar bėdžiau, kad neturime 
yaikam genj vadovelių; netu
rime vaikų* teatrui vaidkiimė- 
lių, neturime... -__

Ko dari būtiniausia trūksta 
mokykliniam vaikam, suskai- ‘ 
čiavo neseniai
prie Irto sudaryta lietuvybės 

komisija,
pradėdama posėdžiauti. Ver

kiant reikia jaunimui — minė
jo komisija*— iliustruoto ele
mentoriaus skaitymo pradžiai, 
iliustruoto pradinio katekizmo, 
plokštel'ų su lietuvių tautosa
kos, poezijos bei prozos gaba-i 
tais, dainynėlio su žaidimais 
vaikų darželio ir mokykli- 
riam jaunimui; reikia stip
rinti esamas jaunimo organi
zacijas ir per jas jaunimą vie
nas su kitu bendrauti lietuviš-

h________ i:  — - _L—’- j- i-L-------------mano• valdžia nepažįsta
Dievo be manęs.”

JOVINIANO PAŽEMINIMAS tojo „tojo jis dar kartą; paskui su-

_Tai ne imperatortaį^Tai V®1 išniro langelyje, Jovinianas 
įsikūnijęs šėtonas! šalin nuo 
manęs, prakeiktasai!...

Jovinianas susmuko žemėn, 
lyg kas' botagu butų jam čyž- 
telėjęs skersai širdies.

— Prakeiktasis! — pakarto-

*apieB kur aidėjo krikšte- savu balsu 
venas ir, džiūgavimas. Paga- 
^uimperatoriaus vyzdys už
kliūto už vienišų namų, pri
dengtų kupliais medžiais. Jie 
niūksojo netoliese pilies. Jovi- 
manui toptelėjo šviesi mintis:

— Eisiu dar tenai, nieko ki
to man jau nelieka. Vienuolis,

Praeis davę laiko, iki bus gaJ’ma ištirti šio kalinio ir kanki
nio, kančių kelią. Tuo tarpu mūsų akyse tebestovi jo vaizdas lais
vo ir laisvoje Lietuvoje. Profesoriaus, kunigo, užsienių re kalų 
mirtstėrio, publicisto, Vilkavškio vyskupo pagelbininko ir pa

galiau Vilniaus arkivyskupo—.visose tose pareigose stebino jo 
gyvenimo šventumas: dvas'os ir minties tiesumas, nubsavo gyve
nimo paprastumas k kuklumas; iš kitos pusės socialinės minties 
pažangumas bei meilė visuomenei ir ypačiai jaunimui.

^Bet kas juos attiks? Komi
sijos nariai? Rašytojai? Peda
gogai! Tai .galėtų jie attikti 
tik turėdami stiprią paramą. 
Tačiau tuščia barti rašytojus, 
kad neparašo. Tuščia barti ir 
pedagogus ar leidėjus, kad to 
ir kito neparūpma.

Atskiram žmogui tai nepa- 
Trritem Tai gafi attikti tik 
gerai organiTnrtas kolektyvas.

Altas nei Vtikas tokių dalykų 
nesama.'* Jie aria politinius 
dirvonus. Atskiros organizaci
jos yra daugiausia bepiiriginės. 
Tegali vieną Įeitą smulkų daly
ką atlikti. t “Susivienijimai”, 
nors ir pinigingi, bet kultūrinto 
darbo nesiima. O tas darbas y- 
ra nemažiau reikalingas už 
visas politikų* politikas.

Taigi tuščias dirvonas. Jis 
skirtas bendruomenei ir tegul 
dirba, kuo mažiaustai svars
tant visokias kompetenci jas.

Juozas Alartius “Aiduose” 
praktiškai išdėstė, kaip tie 
darbai gali būti padalyti atski
rom bendruomenėm. Viena 

prisiima pareigą išleisti jai 
numatytą vadovėlį, kita suor
ganizuoti tą ar kitą prem'ją, 
trečia parūpinti lėšų reikalin
gom plokštelėm, ketvirta pa
rūpina lėšų teatrinio veikalo ar 
■k tokio konkursui ir t-t. Tei
singai autorius sako: konkre
čiam darbui žmonių dosnumas 
nepradingo. Bet reikia, kad 
būtą, kas i nurodo, visus dar
bus paskirsto, organizuoja, an
ka ratą.

IndivktaaEų pastangų, pasr- 
aukojimo ligi šiol parodyta 
daug. Ir rašytojų, ir mokytojų, 
ir leidėjų. Bet vėl: individualus 
pas aukojimas visų spragų ne- ...... 
gali užkišti ir idealizmas negali Kavą ir kartas nuo karto dai-

— Mano, — riktelėjo Ugi 
tol tylėjęs Jovinianas; jis pa
matė, kaip jo žmona užsiden
gė veidą' rantomas ir pro jos 
pirštus pabiro pėdinės ašaros.

Netikrojo imperatoriaus vei
das dabar skaisčiai artrito it 

— Palauk, — sivamino ją saulė ir jis ramiu iČkBnta bal- 
netikrasis valdovas, — risime su tarė: 
abudu ir išaž&insime,:

Mūsų rankos sviro nuo mo
javimo į abi puses. Aplinkui 
nuolat šaukė: “Oh, Litauer, 
Schoen sind šie”, “Saubere 
Leute” ir tt (O lietuviai, j e 
gražūs, švarūs žmonės). Tie 
šūksniai lydėjo per pusantros 
valandos eisenos kelią. Kai kū
ne net verkė. Turbūt tai dė
kingumo ašaros už išgelbėji- 

. Eisenoje žygiavo 138 ątskt- mą nuo bado mirties;... 
ros grupės. Tarp vokiečių pa- Abiejų (Senų popietėse ir 
bėgėlių S Silezijos ir Vengri- vakarais vyko v sų grupių pa
jos buvo ir beturiu grupė. Mū- sirodymai — šrioai, dainos, 
sų moksleiviai nešė tautinę vė- muzika. Visai netikėtai teko 

' ' ‘ mūšų šokėjams laimė pabaigti 
navo lietuviškas damas arba šventę trimis šokiais didžiau- 
žygiavo su jvairiais perpini*- šioje KiDesborgo aikštėj, daly- 
mais trijų eilių kolonijoje. vaujant kelių ar ketiol kos 

Visi . labai domėjosi musų tūkstančių žiūrovų miniai, 
tautinių drabužių originrtsnu Ir vėl buvome sujaudinti 
bri skoningumu, estetšškumu. vokiečių tau tos nuoširdumu bei 
4000 minioj nebuvo nė vieno ' prsmešėjo įs jautimu ir suprati- 
drabužio, bent kiek panašaus į mu mūsų tautos, mūsų gimna- 
mūsiškius. Todėl atkrripėm vi- rijos ir mūsų drabužių. Di- 

ramia šird m galėtų nebent sų dėmesį, DaugeGs norėjo pą- džiaus triukšmą sukėlė parim
tas, kuris mano* kad tos lietu- liesti mūsų atriektas ir juos- tinta ašrisveildnimo šokis — 
vištos knygelės, ar vaidinimai tas^ B visų pusių apstojo fe- Ėtezdingėlė. 
ar tos lietuviškos organizacijbs porteriai ir fotografai Mūsų mergmom mojuojant
yra jau nere'kaHngos. Bet su Vokietijoa žmonis rodė nosinaitėms, visa tūkstantnė 

syngman BHKE, p. Korėjos praMortN m tesm, pirnasb bsi- taip manančiais ir negali būti mums dMeĘ pririanknmą, už- minia mojavo atgal — sudiev! 
suolo Seoule nUrtytMasse riak&nouse. Jo purtij* įaim&jo. kalbos šiais klausimais. M. uojsrtą, dBringuBsą. Patys vokiečiai prųnžmo, kSad
______ ______ ___ _____ _____________________ ___________ •_ i____________ _ _________ ___ _______ _________________ geresnio užbaigiamojo šokio 

negalėjo būti.
Todėl su didefiu pasitenkini

mu kad ir nuvargę mūsų jau
nieji šrtė jai sėdo į autobusą ir 
laimingi išskubėjo namo.

A. G.

trukti figą laiką. Reikia orga
nizuotis, kolektyvinės veiklos, 
kuri paskirstytų ir darbus ir 
jiem atlikti skirtas lėšas.

I vaikų ir mokytojų šauks
mą reikia ats Kepti skubiai. 
Atrodo, tos rūšies atsiliepimas 
buvo New Yorke bendrucme- 
nėš nutarimai. Juos atidėlioti

VATIKANE gegužės 29 dienos vakarą saulei nuslinkus už 
^v. Petro bačkos kupoto, Pijaus XH sostas padedamas bazilikos 
togoje. Kardinoiaį G. ’Cieognanf-, ritu kongregacijos prefektas, 

:kreipiasi j soste sėc&ntį Pijų XII, prašydamas “įrašyti palaknmtą- 
jį Pijų į mūsų Viešpatfes Jėzaus Kristaus šventųjų'sąrašą ir įsa
kyti, kad* jis būtų garbinamas kaip šventasis tarp visų tikinčiųjų 
krikščiopių.” šventasis Tėvas klaupiasi trumpai maldai ir po jos 
pradeda “Vem Creator Spiritus” — kad Šventoji Dvasia vado 
vautų šiam sprendimui. Po himno skaitomas dekretas, kuriuo 

Pijus XII įsako įrašyti Pijų X j šventųjų sąrašą. Vėl šventasis 
Tėvas pradeda padėkos hanną “Te Detm laudamus”. Sugaudžia 
didieji Petro bazilikos varpaL Prisijungia v^’soš Romos varpai ir 
džiūgavimas tikmč'ųjų, kurių čia susirenka api*300,000. /

Tai reta Bažnyčios šventė, nes taip Pijaus X ir paskutinio 
prieš jį popiežiaus, pakelto į šventųjų sostą, praėjo 242 meta*.

Civiliniame gyvenime Pijus X buvo žinomas Giuseppe Sarto 
vardu; Bažnyčiai vadovavo 1903-1914 metais, mirė, jau «nesuspė- 

jęs atkalbėti nuo pirmojo pasaulinio karo, bet savo šventu gyve
nimu ir drausme atnaujinęs bažnytinę dvasią.

išpasakojo jam v^as savo 
slaptybes, kaip gyvasties me
džio žievė buvo jkrimsta ir jo 
karališkų drabužių nugultos 
gėlės, ir kaip jisai bkug-no vi
siem liežuviu,' jog nieko ga- 

a • x___lingesnao už jį negalį būti. z
rasi, mane pažins, nes daug 30 3>s , išsipasakojimo vienuolis
kartų esu ėjęs pas jį išpažžn- . — Prakeiktasis, -- nuaidėjo pažvelgė į Joviniano
ties™ Gal būt, jis manęs neiš- visur» dangus ir Žane bu- į. yfgag nušvito dfiaug- 
^gins? tų pritvinkę vieno to žodžio.

Ir Jovinianas, šlitinėdamas ~ Pakeiktasis, jyaktoeta- 
mažai pramintu taku,’ nu- sis> - . Aiman’ «lamtogam! 
liumpsėjo prie vienuolyno ce- Prakerksmo apnuogintam...

STUTTGART.* — Gegužės
15- 16 d.d. čia įvyko visos Vo 

kiėtijos tautiniųjjfabužių šven
tė* kurioje dalyvavo ir Pran
cūzijos, Šveicarijos, Italjos, 
Austrijos bei Olandijos taut. 
drabužių grupės. liet. Vasario
16- saos gfannarija buvo vienin
telė atstovė B pavergtąją tau
tą tarpo.

— Taip, tyrasis jūsų vrido-
ko 15 vaikučių. Pamokos vyk- 

te tavo nurifc&ttę dangaus ir beveik kasdien.
žanės ViežpačfaL Jbvtaianas 
daugiau, nes jb kSė prieš vi
satos Valdovą Mvo HpuĮkufeią 
galvą ir vamtrijo, kad nieko 
galingesnio už negalį būti.

nusivedė į menę ir pasodino 
fcūtaiai imperatoriau^ pate frt~ 
sistojęs viduryje.

Visi surėmė akis į sostą ir 
užspaudą kvapą nekantriai 
lūksnojo, kas tas. Stovinty- 
ris imperatorius pasilenkė prie 

rius su karal:ene_ vaikštinėjo fcaraIienės ir jos paklausė: 
hepų taku. Atkūręs pas juos __šviesioji fairtoene, griti
(taftas, žemai nurilenkė ir iš- vaj^įdam pasakyti, katras ta 
Sustingai tarė: mudviejų yra tikrasis valdovas .

smu: —Mano valdove, dievaži kas ir tavo vyras?
— Garbė Viešpačiui, — tarė yra menėje: jam risi supagar- Karalienė parimufetė soste, 

jis visas švytėdamas, — dabar te lenkiasi. Jis taip panašus į žvilgtelėjo į vieną ir antrą, ir 
aiškiai matau valdovą Jovinia- Jūsų Didybę, jog mums galva nusnnmuri dievažijosi:. Viefcatier žaStamsT-^ ir su 

lės. Jovinianą supurtė vėsus ną. Imk, va, šiuos rūbus ir eik temsta ir mes nežmome, kat- — Prisiekiu paSu demguni,
— Kas ten? — pasigirdo iš šiurpas, it užliejusi gėfi srovė. į j^į! Esu tikras, tave ten viri r*8 y™ imperatorius. , jog negaliu išskirti, — jos šio- 

vidaus duslus balsas, atsiliepęs Jis prisiminė savo medžionę ir atpažins. Prisidenguris imperatorium pus balsas ėjo tarytum iš po
puškenknąsi srovėje, prtrinrinė Kai Jovinianas antru kartu neparodė jokio nusistebėjimo, žemėti.
ir tą vaksmjfaną, tą šiltą pate- pasibeldė į pilies vartus, jie Jjsai paleido karalienės ranką r- O dHžžąją paslaptį gali 
lą, kuriame jis supątėri išptti- plačiai atsivėrė, o vartininkas ir ramiai jai tarė: įmins, viriems atidengti? —
kuštomis mintimis:'- žemai nusilenkė, atiduodamas . *— Nueiki ir pažiūrėki, fcas Kieno žirgas tavo pririštas

ten dedasi. ’ ■ ' prie gyvasties anedta?

Amerikos katalikai naujojo šventojo garbei daugelyje vietų 
' stato bažnyčias, koplyčias, mokyklas. Lietuvių Ateitininkų orga

nizacija, kim pasiėmė Pjaus X žodžąis savo šūkiui — visa at- 
nntojmti Kristuje, panaujins tuos įsipareigojimus šiemet savo kon
grese Chicagoje.

— Ar pažįsti mane? —pa- Karalienė greitai grįžo visa 
klausė šyptelėjęs Jovinianas. nustebusi ir vos bepraterdmn^ 

Prakaktess... — pakar- T— Kur nepažinsi?, valdove! zodj:
susigėdęs atsakė tarnas.— 

kaupęs visas savo pajėgas, JVfan tik tai nuostabu, kad ne- 
šokterejo ant kojų. pastebėjau, kada Jūsų Didybė

— Atverk! — šaukė jis ne- išėjo. Esu jau senas ir saulė
3. ir pažvelgęs, stipriai jį vėl kantriu balsu, barškindamas man žlibina akis.

Nesurodomas ką toliau da- trinktelėjo viduje užsiskleisda- vėliai į langelį. —' Dievo var- _ ____ . . , T
ryti ir kur eiti, jis klaikinėjo mas. Apslgandęs jis šatftė ne- dan, atverk! Aš neriu.. peratonus patakšnojo sa-

Kai nušilusi vienuolio galva v? tarma per pet| ir nuėjo i 
liukus* B va rūmts. Kur tiktai jis žengė,

viri jam davė kebą ir pagar
biai tankeri iki famsa Apprnb- 
•tas būrio palydovų, Jovinianas 
nuėjo į menę i? giliai įsėdo į 
auksinę sosto krasę.

Tuo meta kitas amperato-

Mtotert cta» mrtter ai Brooklzn. N .T. Itey 35, m under kompetonc&k > vfe ue&tti-
■■■.nuli rtaaa ... AVIlfiaim- t'i »SAtdėjut Gal »

tisdHeekfcs, vaitas 
Meka ir nepraustas Jr nešu- 
kuotas,ir

O tas Heterią vrtkai ha K 
tikrąją janFii rik| ir pradeda

' Jtmgdamieri į visos Bažnyčios džiaugsmą — dėl naujo šven
tojo, tuo pačiu metu patiriame ir skausmą — dėl. naujo kankinio. 
Vladfaniro kalėjime, prie Maskvos, m’rė vienas iš Lietuvos Baž- 

nySos ganytojų—Vilniaus ark vyskupas Mečislovas Reinys. Bol
ševikų kalėjimuse išbuvo nuo 1947 metų, nes jis nesutiko patvir- 

s tinti bolševikų melo, kad Lietuvoj? Bažnyčia turi laisvę ir 
globą.

langelio orazaemmą.
— Imperatorius Jovinianas!

— tyliai atsakė B lauko. —At
verk ai noria teateiti žodį!

VlenuoBs, pravėrę® langeli “Mano žemė nežino ribų ir valdovui pagarbą.
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vavęs Įvairiose grafikos paro
dose, intensyviai triūsia prie 
naujų darbų. Ypač džiugu, kad 
šį pavasarį vienas jo darbas

Iki šiol K. V. Jonynas pažįs- 
rtamas kaip grafikas, ši paroda 
įtr nebus pirmoji, kur jis paro
dė ir savo spalvinius sugebė
jimus. Grafinis pamėgimas čia

DARBININKAS 
■C80 Buatoick Avė. 
BrooUyu 21, N.Y.

<tos. peaejMai pasisavinta,, sujungta
Per galerijas dMfintoai pa- satitajų virpėjimu ar su aš

troka ir j amerifečių apau- trių spalvų prasiveržimu kaip

Emigrantę opera 
New Yorke

Aplankuose sudėti daugiau
sia grafikos darbai, o sienose 
iškabintos akvarelės. Jose 
vaizduoja beveik ištisai gamtą, 
Long Island ir kitų vietovių 
peizažus, pavasario ir rudens 
nuotaikas. Daugiausiai įvairių 
formų medžiai trykšte trykš
ta virbufiuojančiom šakom ir 
dingsta rausvai gelsvam kolo-

moderniajame mene, nėra 
daug, bet jie visi stiprūs. “Jo
nynas yra nuoširdus romanti
kas,^ rašo toliau N. Y. Times, 
— “menininkas, kuriam gam-

Chicagoje, Lietuvių auditorijo- kursai Toronte baigė mokslo 
je, kur' dabar vyksta spaudos metus.
paroda.

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda; 
knygėje j '

Arilfeara'pažynii jo virtuo- 
ĮMkflteą ir ekspresiją.

Ntar York feerald Tritome 
iškelta formos ir koloritą į* 
vairumą, dinam škumą, nuo* 
taiką. .. t <

Pietares oa Ekhibit pažymi 
jnhritijanHAkiffną . <

Art Digest pabrėžia kūry
bine -jėgą -r spalvingumą.

vių datotokų parodose, Šuo 
metu* (gėgifies 8- birželio 5 
d.) New Yorke, Węyhe‘galeri
joje surengė vienas savo kuri
nių parodą. Tai pirmoji šios 
rūšies (one-man show) Jony
no paroda Amerikoje. t - '

Tai nėra eilinis faktas, kai 
New Yorke yra daug dailiom- 
kų, ir galerijos turi iš ko pa
sirinkti. Tai reiškia, kad lietu
viai dailin-nkai įsiskverbia į 
Amerikos meno pasaulį kaip 
saviti menininkai.

DaiL V. K. Jonyno parodą 
surengė viena iš daugel New 
Yorko galerijų. Weyhe galeri
ja yra gana turtinga, turi di
delius meno" rinkinius ir dau
gybę meno knygų. K jos įvai
riom progom ar skolinasi ar 
perkasi muziejai savo paro
dom. Ji menininkui skiria dau
giau dėmesio, paveikslus išsta- 
tydama maždaug mėnesiui, 
kai tuo tarpu kitos galerijos 
paprastai rengia dviejų ar 
vienos savaitės parodas.

Šios Weyhe galerijos patal
pose Jonynas ir išstatė kelioli
ka gražiai įrėmintų ir paikiai 
apšviestų paveikslų. Dvigubai 
tiek yra sudėta atskiruose a[> 
lankuose, kuriuos tiek lanky
tojai, tiek klijentai pavarto.

New Yorke susibūrė nema
ža lietuvių dailininkų, nes čia 
sąlygos menininkams gana pa
lankios Mieste daug galerijų, 
kimios nuolat rengia parodas, 
čia sutelkta nemaža didelių saulinę parodą, kuri įvyko C5n- 

cannati, Ohk), meno muzieju
je. Parodoje dalyvavo 24 tau
tos iš Europos, Azijos, š. ir P. 
Amerikos. Gražiai išleistame 
kataloge^ buvo pažymėta ir 
Lietuva, kurią atstovavo R. 
Viesulas, kartu pastebint, kad 
šiuo metu dailininkas gyvena 
New Yorkė. Parodoje buvo iš
statyta ir žymių modernistų 
kūrinių, kaip Braųue, Chagall, 
Picasso čr kit.

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

DaiL Albinas Bielslds-Els- 
kis gegužės 24 d. atidarė ta
pybos parodą Picwood galeri
joje. ParocSftaip pat tęsis iki

Vėl, vS .snūšė sodai, giraitės, 
Saulės tuoktuvėms margasis kraitis 
Blizga žibučiu mėlynos akys — 
Stiebias kaštaną žiedai kaip žvakės 
Ir jau lelijos ir baltos rožės. 
Saulės draugužės, žiojasi, vožias...

Netaupo viešnios baltutės drobės, 
Žaliais šilkeliais juosias ir gobias, 
Bet, ant, jaunoji. ant, obelytė 
Maloniai žiedo vaišina bite. 
Stiebias didingai, kaip karalienė , 
Lyg pienu prausias, maudosi pięoe...

Žaliais audimais išklotas kelias, 
Svyruoja, Mrta žalios skarelės, — 
Kykai ir raiščiai, sagos geltonos, 
laelotos viršūnės, šakeles plonos — 
Galingas džiaugsmas širdį pagauna - 
Ka:p visa marga, kaip riša jauna!

Gegužės 15 Manhattane T. 
L. Kaufmann auditorijoje bu
vo teatrinė staigmena — dau
giausia emigrantinėm jėgom 
pastatyta Čaikovskio opera 
“Eugenijus Oneginas”.

Negalima čia buvo turėti 
nei normalaus dydžio nei nor
maliai išmiklinto orkestro bei 
choro, dėl to operos efektas 
negalėjo būti pilnas. Tačiau 

solistai vokaliniu ir vaidybi
niu'atžvilgiu visai paliko sim
patingą įspūdį. Balsai nestip
rūs, bet operai pakankami, o 
svarbiausia malonaus tembro

Amerikon ISfitnu, daiyw •' ' ' ?■-
Tąjį) pat ant. stalo padėtas 
gražus parodos proga išleistas 
iliustruotas katalogas, HaiK- 
ninko filtruotos knygos Ir 
New Yorko spaudos vertinamų

išvedė daugel 
Gremšn - Bruno Piekalnitis, žmonių iš savo namų į svefti- 
“niania” -— Lione Jodis. Ižai- mas žemes. Pasitraukia ir dš

Lietuvos jų .daugybė. Vieni pa-
Uetarių teko pastebėti dva- " teko į darbo stovyklas, tarp 

rinkikę Lariną Mariją Doby- jų ir Petras Mankus, vyriau- 
žmskienę, kurią Kaimo opero- sias romano veikėjas. Stovyk- 
je pažinome kaip Nianytę. 19 k>je vargas, skurdas nacių gra
li. spektaklyje dmnavn ir Vincė Smirnai. Vienas jų įsako pabė- Lince yra ir prof. Bakaitis, 
Jonuškadtė. Baletmeisteris taip geliam nedraugauti su vokie- visų lietuvių pnetehs. Jis pa- 
pat lietuvis — Stasys Modze- čių moterim, tai esąs uždraus- gelbsti ir pataria visiems. Bud- 
liauskas ir akompaniatorius—' tas stebufcfas. O su juo kaip riai jis seka Petro ir Ernos 
A. Mroonskas. Pasakau ir ge- tik ir susiduria Petras Man- draugystę.,bet kartu pripažjs- 
neralinis jnenačfieris — Valeri- kus. ta ir Emos vertę, nes ji įspėja
ja Tysliavienė. Rengė “YM- Su savo draugu pabėgęs iš lietuvius saugotis gestapo. I»- 
YWHA” t žydų jaunamo sąjun- stovyklos, atvyksta į Vieną, Pi^ <iar tariama^ fietuvaite 
ga). kur prof. Bakaičio padedamas, “ Aldona Karosaitė, kuri iš

■Publikos buvo pilna salė; gavo naujus dokumentus ir, tikrųjų yra. Tamara Sokoiovai- 
pastatymą priėmė šStai B* niekur, nerasdamas prieglau- tė, gestapo šnipe. Petras gao-

. na slėptis paS Emos tetą.
—I ..Kalnų vienumoje pabunda

V j Petro sąžinė: ji austrė, .ji tik-
J \ ; ■ rai “uždraustas stebuklas”, jis

j f neg*11 i°s vesti. * 1 ------ Išleido “Gabijos” leidykla
i h.. T**0 metu atsiranda i° Brooklyne. Savo spaudą ji iš-

i i šuo ir kažkur paSkta motina. st Būdavas mėgsta. diak>- riririrlą iš kitų knygų, nes ji
I Ir Petras mėgina išsivaduoti. ne pasakojimus. I dialo- perrašyta tam tikra mašinėle

' N Jis .į5vyksta P35 seserį, tačiau gą sutelkdamas veiksmą, ritu- namuose, ne knotipu rinkta.
.Ji autorius jų galutinai neperski- arijas, nejučiomis turi išsitęsti. Todėl ir spausdinimo darbas

! , M ria, sudaro lyg iliuzijas, kad Taip ištęsta pradžia, kol susi- gana nukenfejęs, ypač akį rė-
| jis (grįš pas ją. tinką vyriausieji veikėjai.

Šitą istoriją išgyvena du vei- tobau jiems dialogais be

Atsiusta paminėti
Rygą Lentyna, nr. 1-2. Turi

nyje — dr. V. Maciūno straip
snis apie dr. J. šairio knygas 
Pennsylvanijos universiteto 
bibliotekoje. Kygų bibliografi
joje aprašyta 30 naujų leidi
nių. Periodikos straipsn-ų Mb- 
liografijoje surašyta 289 
straipsniai. Knygų Lentynos 
prenumerata JAV ir Kanadoje 
— 1,50 dpi., visur kitur tik 1 
dol. Adresas: Lithuanian Bib- 

kėjai: Petras Karikus ir Ema k'nant kokias smidkmenas, su- Vadelis daiL Albino Bielskio tiographic Service, 602 Har-
Moigenstrahi. Abiejų tartum sidaro net atskbi ittęati aky- skoningas ir patraukto. (SU- vey St, DanviHe, UI.
neliečia karo įvyktai, ypač riai, kurie sutraiAus romaną sto Btom — UtBRAIB- Parito tatos—PAVASA-
Petro, pasitratriorao iš savo tė- * tik eudrūtintų. Romano gale, TAS AB, romanas, UB NUB VAUKJVdfi. Išlefi-
vynės. Jis piaukia.su bendra kur autorius lyg pavargęs toa iflrkto Cetbiįn 1954 nu, 248 do Liet Spaudos Klubas ChL
gyreirimo srove ir vienas prie* suglaustai potoBoft, tm ka^p psL, kaina 2£0 <1dL) cagoje, iUurtravo <ML R Vie

lotą ificyia t& meflei. Petras, tik norėtųsi ptatonfo Ftetro ir A. MbrIms sulaą 176 pul, kato 2^0 doj.

muziejų, aa rengiama, gana 
daug kilnojamų parodų. I šį 
meno gyvenimą įsijungia ir 
lietuviai dailininkai.

Dafl. Petras Ktodėnas įeina 
į amerikiečių Jarpą, piešdamas 
portretus. Jo iliustracijos Ai
duose ypač turėjo didelį pasi
sekimą. šis Aidų numeris pa
sklido tarp amerikiečių daili
ninkų, galerijų, muziejų. Kartu 
buvo pasidžiaugta ir gražiu 
žurnalo leidimu.

DaiL V. K. Jonynas šiuo 
metu išstatė savo kūrinius 
Weyhe galer joje. Jį labai pa
lankiai įvertino New Yorko 
spauda.

. DaiL Adomas Gaktikas ge- 
^ižės 21 d. atidarė savo kū
rinių parodą John Myers gale
rijoje, išstatydamas 25 alieji
nės tapybos ir temperos dar
bus. Paroda tęs’s iki birželio

Ernos santykių pavaizdavimo.
Būdinga viena smulkmena. 

Kai autorius parašė “Varpai 
skamba”, kur 'vaizduojama 
Papilė knygnešių laitos, - ten 
strigta daugiau Stomos, 
grakštumo h* grožio. Svetima 
žemė nejH^kaflbėjo autorkii in
tymiai, ir “Uždrausto stebuk
lo” vaizda^dme yra daugiau 
šalčio ir blyškumo.

Nors knyga ir neturi kokių 
ypatingų problemų, bet į mie
lai skaitoma. Traukia lengvas 
paprastas stilius, autoriaus op-

naujų kūrimų. ' fono išradimas, Hiroslrimos ra. ___j- — « ■>. « «.
IMI. v. K. Daa. Romas Viesulas, dalv- •Grafikos paroda rengiama • Aid^tesmep lituanistikostuuy ziugBiiBs. KristHus mirtis ont 

~~ : kryžiaus yra tik ketvirtoje
_______ ' ____ vietoje. Tokioj pat vietoj yraSTASIUS BŪDAVAS TIES UŽDRAUSTO STEBUKLU” ir pirinas brolių Wright skridi

mas, Rentgeno spindulių isra-

leido, naują, iš eilės net 12 rus. Stotyje padeda vienai romane skirta, autoriaus api-
ir gerai išlavinti. knygi, t “Uždraustą stebuklą” mergaitei į perpJdytą trauki- brėžtas blankiai. Tiesa, jis ap-

Pagrindinėse rolėse labiau ~ romaną. Skaitytojui jis pri- nį susikeiti daiktus. Jos pa- sukrus ir^drąsus, bet be savo VoKotiios žvms i Lenki-
pro kitus prasimušė Tatjana 1^44 metų rudenį 5r žie- gelbėtas, ir pats įlenda irau- ryškios individualybės. Enjos jrn

mą, supindamas juos‘į meilės kiirin perjai^ą ir susipažįsta portretas išėjo kur kas ryškės- jų\:. +- “Wvmvfip«” war. čilis ' Pakviest^s i
su Erna Moigenstrahi. Taip nis, gyventoškesnis, patrauk- . laiko' žiburių redaM* T°-
Petras atsidurs. Lince, kur k^is . _ _ .. y , ronte.' ą i n. >!>■*< m l-a-i T^oilrni

• Intelektualą įdubas susi
organizavo Toronte. Į Valdybą 
išrinkta: inž. J. Sližys— pirm., 
inž. Melionas 
SūnonavicMis — nariu pavad. 
Pirmame susirinkime V. Gylys 
padarė pasaulio politikos ap
žvalgą. “

• Chicagoje gegužės 15 d. 
pastatytas Termessee Williams, 
pagarsėjusio amerikiečių dra
maturgo, veikalas “Stiklinis 
žvėrynas”. Režisavo V. Valiu
kas, vaidino: L. Barčaitė, L 
Nievinskaitė, A. Brinką, A. 
Dikinis.

ŠIMTAS ISTORIJOS
Įvykių :

Viena New Yorko leidykla ; 
sugalvojo išleisti knygą “Šim- : 
tas didžausių istorijos įvykių”. į 
Ji patelkė eilę profesorių, žur- ; 
nacistų, kurie atrinktų tuos į- i 
vykius. Tai buvo vis garseny- I 
bės. Bat kaip tie “garsenybės” ; 
nurinko, 1 ūdija Aoltis pasirin- ; 
lomas ir įvykių eflė.

Didžiausias įvykis iš įvykių < 
— tai Amerikos 'atradimas. ; 
Garbingoje antroje eilėje yra į! 
spaudos atradimas. Trečiai vie- £ 
tai teko apie vienuotika kandi- į?;

biržei o 4 d. datų: reformacija, Amerikos
DaiL Aleksandra ir Vytan- n^riklausomybės skelbimas, 

tas Kašubai nuolat dirba prie charta, telegrafo, tele-

HA tooraflų buvo gana štod ir
UU* Vf** U1MI teigiamai įvertintai

„ ,. '4 . Bto York Ttoep gEgpžės 
tofiKepta juoduose bcūktoipose . 15 d. nr, meno skyriuje, pažj^ 
arba — priešingai — švaestoe mį, kad l etųrių dritonkų, 
tetose iinijoae ' (dažniausiai 
berife&d) tamsiame fone. Pri-' 
ąjęs prie spalvos, ją taip pat 
meistriškai pagavo kaip ir ank
stau Uniją gavo grafiniuose 
darbuose^ Komponuodamas ir 
liedamas spalvas, jis duoda 
turtmgą ir sultingą koteritą.
Tai yra visiškai nauja tayuo 
kūryboje.

Be to, jis sugebėjo gamtą 
gerai analizuoti, ir tai pagilino 
jo paveikslus, davė jiems nuo
taikos ir prasmj^umo.

Letuviškoji visuomenė ma
žai terodo dėmesio saviems 
dailininkams. ’ Juk retenybė, 
kad mūsų kambarių sienas pa- 
puoštų^Ketovio menininko kū
rinys. Tad nenuostabu, kad 
dailininkai ieško išėjimo į ame- 
rikieč ų visuomenę, šį prista-

piaukia.su


Prie Motinos kojų

SCSIRCPINKIM MOŠŲ JAUNIMU

binti tel. Hi
JAckson —

gražias Marijos giesmeą Moti
na man paaiškino ir liepė žiū
rėti į Marijos paveikslą: kas 
į Ją meldžiasi, tas niekada ne
būna užmirštas, kur jis bebū
tų ir kur begyventų.”

Bagdonas, mokyklos vedėjas, 
J. Brazauskas, A. Končė ir V. 
Liaukus. I

• Waterburio šeštadieninę 
lituanistikos mokyklą perėmė 
rūpintis Bendruomenės apy
linkės valdyba. Mokyklą lanko

bttiatastuoj įsijungė į spaudos 
darbą, nes šių darbininkų la-j 

' haaitgfai trftkn Jis buvo Drat*-'! 
go, Kataliko, ModdeMo 
daktorium, pubkeistu/vertėju. 
Jis sulietuvino ir perdirbo sce
nos veikalą "Valkatą”, kuras 
Lietuvoje su pasisekimu dau
gel kartų buvo vaidintas.

Kai stigo religinės literatū
ros, parengė ir išleido Kris
taus Kryžių Bažnytinį Vado
vėlį, jo triūsu išleista ir prak
tiška maldaknygė. Jis buvo 
keletą kartų Kunigų Vienybės 
pirmininkas, kurio pritarimu 
ir rėmimu pasirodė liet kuni

gų laikraštis “Lux Christi”. 
Jis finansavo Jr dr. F. Bart
kaus ir dr. P. Aleksos veika
lo “Dievas ir žmogus” išleidi-

• Am. Ube*. 1uHnj«wią 
Architekto Sąjungos feečfaiO 
skyrių atstovų suvažiavimas 
vyksta So. Bostone, Mastų
gūžės 29-31 dxL Suvažiavime JI 
atidarymas ir paroda įvykfc j 
Tautininkų Namuose, 48431 
East 4 St, sekmadienį P0®^'! 
dž*ai vyks Cambridge LfeM| 
Piliečių Klubo, pirmadienį reMjį| 
giama ekskursija. .*0

• Watertery, Conn. B 
kietijos pagal naująjį biHų 
vyko A. Narbuto žmona . 
dviem vaikais. A. Narbutas A^| 
merikon atvyko prieš por<-.Q 
metų, .o žmona buvo sulaikytai 
dėl vaško ligos.
• Ffads Semestri rengiamas ' 

Hartforde birželio 5 d., šeštinį 
dieni, Lietuvių parapijos mo-i 
kyklos salėje. Programoje nu-^ 
matyta diskusijų valandėlė, 
kuri prasidės 4 v. p.p Vakare 
— įdomi meninė programa,- 
vaišės ir šokiai. Kviečiami stu- ' 
deniai ir ne studentai B New 
Yorko, Bostono, Waterburio, 1 
Putnamo ir kitų apylinkių.

• Putname ateitininkės stu-. 
dentės gegužės 30 rengia me
tinę šventę. Bus pašventinta m 
draugovės vėliava. Meninę dalį * 
išpildys smuikininkas Izidorius 
Vasylmnas, akompanuojant 
Jeronimui Kačinskui. Laukia- 
ma svečių iš Bostono, Brock- 
tono, Worcesterio, Waterburio, 
New Yorko ir kitų vietų. Pro
grama prasidės 1:30 v. p.p.
«. • Grafikų dėmesiai. Birželio 
pradžioje numatoma atidaryti 
grafikos paroda, kurią ruošia 5 
L. B. Kultūros Taryba su Lie- • 
tuvių Dailės Institutu. Paroda 
bus Lietuvių Auditorijos pa- į 
talpose, Chicagoje. Kadangi, 
atskiri pakvietimai nebus qjnm- 
čiami, visi lietuviai grafikai 
maloniai kviečiami iki šm. 
gegužės mėn. 30 d. atsiųsti, 
savo darbų nuospaudų (ne* 
daugiau 15-os). Jury komisija 
sudaro: dai. V. Petravičius,

Komuniją. Tai, be abejojimo, 
yra tinkamiauš'as pageriamas -i 
Pijaus X-jo, kuris dar gyvas . 
būdamas, buvo vadinamas 
‘vaikų popiežium”.

Lietuvoje, 1911 m. niekšų at- 
pt&utaSr > i Ameriką, mokėsi 
Montreaho seminarijoje, 1913 
m. jŠHentintas į kunigus. Tuoj 
pat #5 grįžo f Lietuvą, į gim
tąjąparapiją Gelgaudiškius, 
kur* per Žolines atlaikė primi
cijas. •

Dar nespėjo nuvysti primi
cijų žiedai gimtam kaime, kaip 
jubihatas išskubėjo į Worces- , Kartą jis sužinojo, kad į garsų 
ter, Mass., pas jam pavestus 
tikmčtoostus.

• Giedros at-Mų korporaci
jos šventės metu Cb'cagoje į 
senjoras pakeltos 7 narės. 
Giedrietes svefidno vysk. V. 
Brizgys, kun. J. Borevifius S. 
J., preL M. Krupavičius ir 
daug kitų. .. .

Jo gražių darbų , pilna vi
sur — ir Amerikos Liet. Kat. 
Federacijoje, ir Batfe, Darbi
ninkų S-goje ir Irtose įvairio
se draugijose, kurios įvertino 
jubiliatą. Įvertino jį ir kitatau
čiai. Svarbiausia — šv. Tėvo 
Pijaus XH jis pakeltas į Jo 
Šventenybės Rūmų Prelatus.

mos specialios pamaldos rytais 
ir vakarais. Rytais laikomos 
šv. Mišios, kuriose dalyvauja 
dr visi parapijos mokyklos mo
kiniai, priimdami kasdien Šv.

tęs košės” parūpino , mokyklos 
globėjas preL Mendelis, kurs 
tam reikalui paskyrė visą šim
tinę. Jis, džiaugėsi vaikučių 
sutiktas, su savo kunigą s pa
dėjėjais ir gegužinėje apsilan
kė. Buvo matyti ir būrelis vai
kučių tėvų.

Oro t angomis transliuojami {vairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.
Tol EV. 4-92M BROOKLYN 11. V*. Y.
AD JEZAVITAS J. VALAKAS

Tremtinys, neseniai atkly
dęs į šį kraštą ir kiek įsikū
ręs, sako:

“Kai aš lotiems pasakoju sa
vo bėdas ir vargus, praleistus 
Vokietijoje, dažnai žmonės ne
tiki ir sako: "tu propagandą 
varai, nei taip buvo, nei ką”... 
O, vyručiai, atsimenu aną. bai
siąją naktį Berlyne po bombų 
■Ir ugnies lietaus! Visur dūmai 
ir liepsna! Mūsų šeima kartu 
su kitais {bėgom į slėptuvę ir 
visi meldėmės. Isiėmiau iš 
kišenės rožančių ir kaip mo
kėjau k* galėjau tą valandą, 
taip mi lilTintli Nė savo ne
prieteliui nelinkėčiau tokios 
•propagandos” matyti... Aną 
valandą prisiminęs, vis dėkin
ga širdimi prisimenu Mariją, 
padėjusią mums praleisti bom
bų ir ugnies lietų, išgelbėjusią 
mus nuo visokhf nelaimių”...

LAISVES, VARPAS 
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
' 1 VEDfcJAS — P. VWiNIS

31 Bunker Avė, Brnektoa 4, Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R.

BARASEVICHS ir SŪNUS
FUNEBAL HOME

254 W. Broadu ay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIIS
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

Matkiūną, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago 8, m.
• Bostone mintot spaudos 

atgavimo sukaktį nuo išlaidų 
liko 21,85 dol., kurie pasiųsti 
Vasario 16 gimnazijai.

Senutė, savo mintyse nukly
dusi į jaunystė dienas, praleis
tas tėvų žemelėje Lietuvoje, 
prisipažįsta:

"Kaip šiandieną prisimenu 
savo vestuvių <fieną. Jau daug 
ką gyvenimas ištraukė iš at
minties, bet viena tikrai gra
žiai prisimenu: po vestuvinių 
apeigų bažnyčioje, prie didžiojo 
altoriaus atliktų, muito su vy
ru npėjom pr-e .šalutinio Ma
rijos altoriaus ir tyliai pasi- 

.. . ,. _ meldėm. Koks ramus ir moti-
”• .gesuzmes niškas Marijos veidas man ta-
ĮBmaMos, sadabrmims varpe- Troškau
kais skambančios musų ausy-

Šalia daugybės parapijos
darbų jubiliatas surado laiko atlydėjo ir globojo seserys mo- 
išeiti ir į platesnę visuomenę, kytojos.
Aktyviai dalyvavo miesto reti- Užkandžių pasiėmė patys 
kaluose, įkartu ragįno ir kitus vaikučiai. šaltų gaivmančių 
lietuvius. Taip pakilo lietuvių gėrimų ir tos mėgiamos “šal-

Mūsų jaunimu daug kas šie- skamba dainos žodžiai. Anais 
laikais sielojosi niūtų ' tautos 
vadai jaunimu ir lietuvė moti
na prie ratelio išugdė tokius 
vyrus, kaip Duonelaitį, Basa
navičių, Kudirką, Maironį ir 
daug kitų.

Šiandien ir mums, Amerikos 
lietuviams, atsistoja prieš akis 
ši šventa lietuvio pareiga — 
duoti jaunimui lietuvišką auk
lėjimą visomis priemonėmis: 
namie, vargo mokykloje, litua
nistinėse stovyklose. Atlikime 
šią pareigą rimtai ir sąžinin
gai. W- M. ChaseLIETVyO^ 

at^runinunai 
ĮadioValanda
ZeitadUeniais^.K

' ikiSJ4krai.pp.SMis 
t Šio k’-f07J m

J JACKO/TWUkf 
(H REKTORIUS

’ WH!TE jf.
HILLJIDE.iVJ

Tel 
WAu®xlu 
6-SS2S

Iškilmės

Jubiliatui pagerbti iškil
mės įvyksta gegužės 30 d. 
Sumą celebruos pats jubilia
tas, koncelebruos — Worceste- 
rio vyskupas J. Wright Pa
mokslą sakys vysk. V. Brizgys. 
Diakonu bus kun. J. Bškanas, 
subdiakonu kun. St. Saplys, 
MIC.Sumoje dalyvaus 6 prela
tai, Pranciškonų Provinciolas 
ir 4 svečiai kunigai. Iškilmių 
pokyly kalbės vysk. Wright, 
ptel. M. Krupavičius ir prel. 
K. Bičkauskas. Pokylio vedė
jas prel. J. Balkūnas. Taip pat 
kalbės ir Worcester miesto 
.majoras — James D. O’Brien. 
Be to, dalyvaus dar apie 25 
kunigai, visa eilė jubiliato gi- 

' minių ir pasauliečių. S. J.

apdink Aušros Vartus buvo iš
tiestos ir gatvės. Kartu {engė 
įvmr-us parengimus Amerftai, 
kad Amerika remtų Lietuvą.

I Uetavą
Sukaktuvininkas yra lankęs 

Šventąją Žemę ir Maruos ap
sireiškimo vietas, o dauč^ausia 

— brangią Lietuvą. Ten buvo 
nuvykęs net ketvertą kartų.

Jis visą laiką dadyvavo įvai
riuose Lietuvos gars&una, 
laisvinimo, šelpimo bei geibi* 
jimo darbuose. Su kokiu bud
rumu budėjo tautos1 reikaluose 
gali paliudyti ir šis pavyzdys.

Lietu vi ų Radijo Korporacija
M2 E. Broedtray, Sa Boston n. Mano. Td. SO S-atlV

Lietuvių Radijo programa ii stoties VVBMS., 1090 klloeiklų. perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lictuviikos dalnoa, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis L STEPONĄ 
MINKŲ. Baltic FlorisU Gčiių ir Dovanų krautuve. 502 E. Bruechvay, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas". Iletuvtikųn 
knygos Ir rankų darbo dovanos.

Lietuviu Radio Draugi jos Programos 
4. P. ODUM SMrtortra

Trečiadieniais 10 PJL—WWRL 1600 kc.—5000 W.
GYVUOJA PER 23 METUS

LIETUVIŲ RADKI VALANDOS PROGRAMA 
W1»X—I2M kūtyries MsrtMimd Ralrm. Mnm.

Kiekvienų Mtadienf nuo 11 iki 12 vai vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suskilę: UTHVANIAN RAMO 
■OUR, M Cotta*» SU Msrsrsl Mmr

Skyrius: UHIUANUN VTRNnVRE <XK, 888 W. —Mana.
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. TVAAKAI
Telefonai: NOnvood 7-140 ar SOuth BoMon 8-4OB .

Šiltas gegužės vakaras. Že
melė alsuoja nauja gyvybe, re
gis, pridėk tik ausį prie žemės 
veido ir išgirsi, kaip dirvoje 
naujas grūdelis kalasi, kaip 
medžių šakose aižosi pumpurė
lis, pievose stiebiasi žolė... Iš 
laukų grįžta artojai, per die
ną žingsniavę ilgas varsnas ir 
išvarę daug vagų. Vakaro glū
duma apgaubia sodžių, kve
piantį alyvų ir ievų žiedaiš. Po 
kiek laiko iš tų trobelių pasi
pila būreliais žmonės ir trau
kia pas kaimyną, kur išpuoš
toje seklyčioje netrukus prasi
dės Marijos pamaldos, skam
bės giesmės, prašančios palai
minti laukus mūsų šalyje, ap
saugoti nuo bado,* nera mių. - 
’ O palaimintieji gegužės vaka-

Lukaševič. Bijodamas, kad ien- 
kasneužkahintų netinkamai 
Lietuvos, >s finansavo ir pa
skaitė su Lietuvos reikalais 
gerai susipažinusį Mr. Rebolli, 
kad prireikus gintų Lietuvą. 
Antoasadorius neiškemė Lie
tuvos neužkabinęs, taip pat 
nesitikėjo ir puolimo. Ir tada 
turėjo smarkiai pralaimėti, 
nes-nebuvo pasiruošęs.

Jis šelpė ūr atskiras Lietu
vos įstaigas, savo artimuosius, 
(tačiau apie tai rašo Nukr. 
Jėzaus seserų išleistoj knyge
lėj — Prel. Konst A. Vasio 
gyvenimo bruožai).

Spatotos žmogus
Vos atvykęs Amerikon, ju-

4NCBAND9T.
J.f. GIRKUS

Prieš I Pasauhnį karą be
veik kieviename Mass. mieste 
buvo būriai lietuvių. Dauginna 
buvo be velykinės, be šliūbo, 
daug nekrikštytų, čia ir pra
sidėjo didelis jubiliato darbas. 
Iš Worcesterio stengėsi aplan
kyti plačią apylinkę ir kiekvie
nam pagelbėti, kartu kurda
mas ir lietuviškas draugijas, 
šaukdamas vienybėm

W«stfieki, Mass.,
kur itin buvo daug lietuvių, 

suorganizuoja šv. Kazimiero 
parapiją, kurios pirmuoju kle
bonu vyskupas 1915 m. skiria 
patį organizatorių. Ten pasta
to' bažnyčią, kleboniją, salę, 
sukūrė lietuviškas draugijas.

Po 10 metų jubiliatas vėl 
grįžo į Worcester, o 1929 m. 
skiriamas’

Aušros Vartų klebonu.
Tada bažnyčios sienos buvo 

vos suręstos, pamaldos vyko 
rūsyje, nebuvo klebonijos, o 
skolų ano meto mastu per 
100.000 doL Prasidėjo ir dep
resija, nedarbas. Kiek reikėjo 
energijos, kad tokiose sunkio
se sąlygose Aušros Vartų Die
vo-' Motinai skirtoji šventovė 
Worcestery nepavirstų griuvė
siais.

jaunavedžiui, įteiktas gražus 
raudonas gvazdikas.

Buvo matyti svečių ir iš to
liau: p. Kajedtienė, kun. Rim
ša, prof. Zaluba su žmona, 
kun. J. Znotmas, dr. Vileišis su 
žmona ir dar vienas kitas. Vi
siems programos išp&fytojams 
rengėjų vardu padėkojo C. 
Surdokas. Padėka priklauso ir 
rengėjams, kurie gražiai suor
ganizavo tokį vertingą koncer-

datt. A Kurauskas ir L B. 
Kultūros Tarybos pirm. D. Ve
lička. Paroda tęsis dvi savai
tes, ir parodai pasibaigus, dar
bai bus grąžanti autoriams 
rengėjų lėšomis. Darbus prašo
me siųsti A Vaieškos vardu 
19. E. Pearson St, Chicago 
U, BL . <

• 4lrHiaiwlraf prašomi 9d 
kongreso įsigyti ženklelius.

lojasi, nes norėtų jį matyti 
augantį lietuviškoje dvasioje, 
bet sąlygos svetimame krašte 
tam labai n^alankios ir sun
kios. Išlaikyti jaunimą lietu
višką tegalima tik bendromis 
jėgomis.

Tuo reikalu rimtai susido
mėjęs Lokas nutarė suorgani
zuoti lietuvių berniukams li
tuanistinę vasaros stovyklą 
prie Putnam, Conn. Mergai
tėms tokia stovykla toje apy
linkėje jau eilė metų rengia
ma N.' P. seserų vienuolyne 
Putname.

Stovyklai rasta graži vieta 
prie ežero. Jai vadovauti su
tiko žymus pedagogas Dr. A. 
Šerkšnas.

Man, kaip Leko valdybos 
nariui, teko pareiga ir garbė 58 mokiniai, mokytojauja: K. 
talkinti Dr. A. šerkšnui. To
dėl kriepiuosi į lietuvius tėvus, 
kad nedelsdami užsakytų savo 
vaikučiam stovykloje vietas 
šiuo adresu: Dr. A. šerkšnas, 
301 Šilas Deane Hway, We-

’ thersfield; Conn., arba skam- 
ford Exchange.
19-306L Jis su

teiks visas reikalmgas informa
cijas.

“Lietuviais esame mes gi
mę, Lietuviais norime ir būt”

Dabar bažnyčia šviečia vi
sam Worcestery, gražiai iš

. . ... - - . • , 1- meldžiau, kad dieviškoji Moti-
se Kiek atm-nimų, kiek tylių parmintų mudviejų gy- 
mincų ir pasuyzimų ?us nesą- y <Jartus
te kĮ^veiam, kūnam teko Sunk,^ teko
pajust* pavasanu ir mede dve -
k antį sodžių! Ir daoar, toli _... . ra. išmarinau tris vaikus, su-
nuo tų vietų atskirtiems, jus , - . . .x -J? -t.1 .i nus kare žuvo, bet mane vis
teikiate širdžiai balzamo, gydo- ... . . .„Y. stiprino ir ramino vestuv-ų
te širdies sopuli... ,. . . . ..dieną matytaspi Marijos vei

das: juk Ir Ji pažino vargą, 
skausmą, ir Ji sutiko kelyje
■kryžių benešant! Sūnų. Nusi
braukdavau tada tyliai ašarą, 
sukalbėdavau “Sveika Mari-

Mokyklos gegužinė 

Šv. Alfonso par. mokykla 
šio mėn. 19 d. buvo išvykusi į 
Druid Hill Park prafeisti dienos 
atv raine ore. Vaikučiai nepa- 

puošta, ir sutvarkyta. Yra prastai džiaugėsi, galėdami 
klebonija, salė, klasės, švento- įaisvai pabėgioti ir pažaisti di- 
r.us, seselių mokytojų namas. deliame parke nuošaliau nuo 
Visa tai padare jubiliato rū- miesto dulkių ir trukšmo. Ta 

proga aplankė zoologijos sodą, Gražus koncertas 

kur gėrėjosi nematytais gyvu- Nekantriai laukėme Iriemti- 
liais ir paukščiais. Mokiniukus nių Draugijas ruošiamo kon

certo gegužės 23. š» vakaro 
dainininkės, Prudencija Binkie
ne ir Stasė Daią*e£e{iė turėjo 
pirmą pasirodymą Baltimorė- 
je. Laukimas buvo ne veltui: 
viešnios išpildė daug ir įvairių 
dalykų, mūš škiiį kompozitorių 
ir svetimųjų.

Pop. Pijaus X-jo 

kanonizacijos, įvykstančios
gegužės 29 d. Romoje, paminė- 
j miM ir šio šventojo pagerbi
mui, šv. Alfonso bažnyčioje pa
skirta jšttsa savaitė. Gegužės 
23 d. per visas Mišias apie šį 
Šventąjį sakyt| pamokslai lie
tuviškai, o gegužės 24 ir 25 d.

Prie koncerto progra- per dvyliką novenų angliškai, 
mos savo dalį pridėjo ir šokėjų Gegužės 27, 28 ir 29 d. laiko- 
grupė, pašokusi ketvertą tauti
nių šokių, šokiams akordeonu 
grojo A. Baltikauskas.

Afct viešnias savo asmeniniu 
nuoširdumu ir puškto dainavi
mu laanėjo visišką gausių 
klausytojų simpatiją ir čtdriį 
pritarimą. Abiem datoininkfen 
ir akampaniatorei, kiekriaiai 
atskirai, programos protarpiais 
mažos mergytės, tautiniais 
drabužiais paripuošusios, įta- 
kė po puokštę gėlių. Nepa
mirštas. ir B. Brazauskas, šau
niai pasirodžiusių šokėjų gru
pės šokėjų vadovas^ jam, kaip

- Lietuvis, išgyvenęs šiame 
krašte 40 metų, prisiminęs 
Lietuvoje praleistus gegrižmių 
pamaldų vakarus, pasakoja:

“Gražios mūsų bažnyčios ranūau ir sOpriu
čia Štame krašte, ifldliningai P^®da««- J«gu ne Man- 
pravedamos pamaldos, bet as josiiaa^asu- Jos pagalba, 
vis pasigendu to džiaugsmo, kazm, kaip buSau savo gyv^ 
tos širdies, kurią turėdavom nlmė prae- usi ... .
susirinkę pas mūsų kaimyną 
Lietuvoje, suklaupę prieš vai
kų gražiai išpuoštą Marijos al
torių. Ir tos giesmės, rodos, 
kitaip skambėdavo, ir žvakės 
kaitriau degdavo, ir visų šir
dys karščiau melsdavosi... At
simenu, dar buvau vaikas, su 
tėvais atėjęs pas kaimynus

į gegužines pamaldas. Pilna 
'seklyčia žmonių, giedančių

vardas, jų-daugau atsirado tos skaityti atvyksta Lenkijos



LOS ANGELES, CALIF,

Vitaminai ir Vaistai

Louis Bednarski
Pas Omahos, Nebr., lietuvius UŽEIGA

.r.~~

tyviai k3ė įvairias mintis bei 
sumanymus. Seniūnams B-nės 
gyvenime tenka būti jos aki
mis ir rankomis, tad nuo jų 
darbo didele dalimi priklausys 
bendruomeninių darbų įvykdy
mas. Apylinkės valdyba tikisi, 
kad ir visi lietuviai į jų darbą 
gyvai atsilieps. Tad geriausios 
jiems sėkmės! <'

Amerieaa Cha Comfaay 
baigia įrengti konservams 

dėžučių diriftuvę ir nuo birtte- 
Ho 1 pradės darbą. Pirmom 
(DenOm JĮKMUi DW CMnMBDr

$1,000
500
100

AL’S ACTO REPAIS
5431 W. CUeago Avė.

AUsth 7-2898 -

APMUŠIMAI
Padidini savo namų vertą. Pritaikoma prie visokios me
džiagos sienų. Vartojamas vielą išorės tinklas iš lauko 
prcS CKCMulI OUIIRUS*

Spaudos sukakties mėnuo
Gegužės 22 d. B-nės Vady

bos iniciatyva buvo sukviestas 
pasitarimas lietuvių- spaudos 
atgavimo 50 m. sukakties mi
nėjimo klausimams aptarti. 
Dalyvavo St Barzdotas, J. 
Daugėla, Pr. Joga, Ad. Klimas, 
St. Lazdūūs, J. Liudžius, V.

vietą Brooklyne bus tik tie 
berniukai, kurie išbus iki jplo, 
liepos 31 d. Jie bus apie € vai. 
vakare liepos SI <L prie vie
nuolyno Brooklyne.

Tokia kelionė kaštuoja 4 
doL į vieną galą.

kt dalykais. Bendruomenė no
ri, kad programoje dalyvautų 
mūsų jaunimo ko daugiausia. 
Tai tarės jam daug teigiamos 
tautinės įtakos. Užtat netiria, 
kad jis galėtų dalyvauti repe
ticijose. Mieli Tėvai! Bendruo
menė kreipiasi į jus: sudaryki-

antros valandos. Studentų su
sidomėjimas buvo didebs. Kal
bėtoja turėjo atsakinėti į dau
gel klausimų, lietuvių kalbos

Liet, vyčiai ♦ gegužės 15 d. 
savo susirinkime pravedė dis
kusijas veiklos pagyvinimo rei
kalais. Susirinkime dalyvavo ir 
kun. J. Kučingis, kuris pasi
džiaugė, kad vyčiai aktyviai 
jungiasi j kolonijos ir parapi
jos gyvenimą.

Lietuvių studentų vietinis 
skyrius gegužės 8 d. Catholic

(Bendruomenės apylinkė),' 
spaudos rattijo valanda (Lietu
vių Radijo Klubas) ir kt Pri
tarta siūlymui baigti statyti

Marijos metais užbaikime statyti 
Marijos šveiitovę-koplyčią 

PUTNAM, CONN.

gegužės 29 d. 7 vai. čiuriio- 
hiečių patalpoj kviečia susi
rinkti lietuvius, kurie domisi 
lietuviškos kolonijos steigimo 
klausimu. StP

pštol Ąve., Hartforde. Jos ren
gimo komisijos pirmininkė Ch. 
Servienė sako, kad šventė turi 
pasisekti, nes ta pati komisija 
rengia trečią konferenciją. 
Programa taip pat kalba už 
pasisekimą. Kun. J. Steponai
tis kalbės.apie moters religi
nius uždavinius šeimoje ir gy
venime, A. Skrupskelienė apie 
moterų nuveiktus darbus kul
tūros srityje. Sąjungos pirm. 
Mik G. Kaneb kalbės apie 
vaikų auklėjimą. Be paskaitų 
ir kalbų dar bus diskusijos ei
namais reikalais ir meninė da-

spaudos laisvės sukakčiai pa
minėti su istoriko dr. AdL Ša
pokos paskaita ir Ctartionto 
ansamblio koncertu, vakaras 
su S. Ciuriionienės “Aušros 
sūnums” (renghno iniciatyvą 
imasi Ateities klubas), jauti
mo akademija (liet.v Stoji. te savo vatams sąlygas lan- 
Sąjungos skyrius), jaimhnio . Syti repeticijas ir dalyvauti vi- 
darijų konkursas (Aito sky- sų Clev^ando Seturių bendroje 

rius), spaudos ta tautodailės šventėje — Lietuvių Dienoje! 
paroda (Liet. -Kultūros Fon
das), spaudos -(laikraščių ir 
knygų) platinimo savaitė Pati vieta; kas joje bent 

kartą praleido atostogas, 
kvieste kviečia atgal. Sveikas 
oras, paikus maistas, žaidi
mai, laisvė po žavėtinai gražų 
parką, nuostabus pajūris...

Sipis metais stovykla prasi
deda liepos 4 d. (galima atoa- 
žiuoti jau liepos 3 d. po pietų), 
ir baigiasi liepos 31 d. Savai
tinis mokestis 25 doleriai Už
siregistruoti iš anksto šiuo ad
resu:

■ Franciscan Monastery, 
Kennebimkport, Maine.

Tuo pat adresu kreiptis ir

George Eisele 
VAISTINĖJE

KĄ TIK PASIRODĖ ANGLIŠKA KNYGELE APIE 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMĄ 

LIETUVOJE

B lyje Maironio paminklą 
<Bendt apylinkė). Spaudos 
ąrinėfmo darbams derinti ir 

J- vadovauti sudarytas kqordi- 
itai narinis

BMtaMMpBsaaaHdtaas spausdinti Bota įstatai, įvai- Roceričius, P. St 
1 šaiiriamaa gegužės 30 d. 11:- rios Loko tostrufceįjOs br kL), Žiliems. Nutarta 
30 vaL Betui^ salėję^ Darbų 
'tvarkoj —vaidybos ta skyrių 

'pranešimai įvairiais bendruo-
Jmėn ntata ktaustands:. veiktos, 
nario knygių ta ženklelių |- 
vettano, tautinio solidarumo į- 
-našų rinkimo, šalpos ta kt 

''KriečTami dalyvauti riti apy- 
” linkės lietuviai

Gegužės 21 d. čiurtioraečių 
.patalpoj įvyko Bendruomenės 
■apylnkes senumų susirinki
mas, kuriame buvo aptarti su 
jų darbu susiję klausimai. Se- 
smmams-B-nėje pavedama at
likti šias pareigas: surašyti jų 
.seniūnijose gyvenančius lietu
vius, kviesti juos būti aktyviais 
B-nės nariais, rinkti tautinio 
solidarumo įnašus, išduoti kvi
tus, narių knygeles ir ženkle- 

. bus, palaikyti gyvą bendruo
meninį tautiečių ryšį, rūpintis 
bendruomenine informacija 
(šiemet seniūnai nemokamai 
dalins knygelę, kurioje iš-

KIEKVTENAS AUKOTOJAS bus atmenamas MIŠIOSE 
ir NOVENUOSE, kurios laikomos už visus geradarius 

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

Kongregacijoj geradariais tampa vid, kurie kokią nors 
auką atsiunčia. Visų Aukotojų vardai bus surašyti į 
AUKSO KNYGA, kuri bus padėta prie didžiojo altoriam. 
Garbės Fundatorių ir Fundatorių vardai bus iškalti GAR
BES LENTOJ. Aukas prašome siųsti:

lę šventę plačios apyimkės mo- 
terans. Vyrai irgi mietai lau
kiami, jeigu jiems įdomu, ką 
jų žmonos ta dukros veikia.

Amerikos Liet Kat Moterų 
S-gos 17 kuopa rengia savo 
ketvirtąją konferenciją. To
kios konferencijos yra buvu
sios Putosime ir Chica^oj, Kas 
gali jas -pasiekti taip toli? O 
jos būna įdomios, nes keliami 
klausimai, su kuriais moteris 
kasdien susiduria net ta tada, 
kai nepalieka savo namų.

Ši konferencija įvyks birže
lio 6. d. 2 v. p.p. šv. Trejybės 

mokyklos svetainėje, 339 Ca-

MANCHESTER, N. H.

Solisčių susitikimas
Penkerius metus nesimačiu

sios solistės ta gerai susidaina
vusios Vokietijoje duetininkės 
Prudencija Bičkienė ’š Chica- 
gos ir Stasė Daugėlienė susiti
ko Mafcnchestery ir, parepeta
vusios duetų repertuarą, iš- 
skrido į Philadelphiją ir Balti- 
morę .

Naujai užmegztas abiejų so
lisčių bendradarbiavimas, at
rodo, nenutrūks artimoje atei
tyje, nes jų solo dainą, o ypač 
duetai yra publikos šiltai su
tinkami. v-b

25 automatinio šildymo pasirinkimą
GAZAS — ALIEJUS — ANGLYS

darni du pasikalbėjimai. Vie
nas su W. T. Kvetkų, respuiy- 
likonų partijos lietuvių gru
pės pirmininku centriniame 
komitete; antras — su Litera
tūros Lankų redakcijos kolek
tyvo nariais. Telpa virš 50 
nuotraukų iš viso pašauta) lie
tuvių gyvenimo. Amerikos lie
tuvių veikėjas J. Badiunas ra

nkoje gimuskts lietuvaitės. Jos Women’s 10111)0 Patalpose su- šo, kaip jis prasimušė iki 4 

Lietuvos

Tremtiniai mažina skirias bu. Gegužes 16 bmgo paruoši-
.... ... _ . Pilnai patiekiami valgiai. Taniau-

Bemaž kas sekmadieni pas nūn uoliai dirbo B, Cejauskas 
mus vyksta bmgo lošimas, pel
nas eina parapijos skoloms 
mokėti. Suvažittoja žmonių ta k

Bernukai M \ew Yorko &. 
pytinkfrr (ypač Brooklyn, N. 
Y.), kurie netari kitokių gali
mybių nsvažtooti į Kenne- 
bunkport, Maine, bus • mūsą 
automobffinis nuvežti į stovyk
lą. Jie tari iš anksto pranešti 
aukšdau įnuodyta adresu, kad 
norės pasinaudoti tomis prie
monėmis, ta būti liepos 3 d. 9 
vaL iš, ryto Pranciškonų vie
nuolyne, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Atgal atvežami į tą pačią

Atskirai pagamintos

DRAPERIJOS-
Prityrusių gražiai 
stilizuotos

• Karnyzai
• Lovą užuolaidos
• Patiesalai
• Užuolaidos
• Langų užtraukos 

Gaminiai nepaprasto grožio 
ta išvaizdos, pritaikyti jūsų 
budžetui, patenkinimas ga
rantuotas.

Jack Richards Co.
' 3537 N. Pulaski Rd.

ČOrnelia 7-1990

Gegužinės pamaldos 
mūsų bažnyčioje vyksta 

kaip laisvės metais Lietuvoje. 
Giedama litanija, Marijos gar- 

veiitete jOTeyCity, N. J, groži ji paffiustravo peska^r-

žarijos pamatas ir gausiai
“Sena- lankom.

skyrfaje. Kada jai priėjo eilė damas ištrauką iš 

kalbėti apie rytines Europos PeScauskataes knygos 

valstybes, tai ji paprašė Tere- me dvare.”

Gegužės 23 atšvęsti 40 vai. 
atlaidai. Kun. S; Morkūnas iš 
Sknix City sakė pamokslus 
sekmadienio ta piimadiemo va- 

Uetuvaitė tafta universitete sę Masionyt^ pakalbėti apie karais, o užbaigė kun. J. Žar- 
Teresė Masionytė mokosi Lietuvą, jos gyventojus, kalbą, 'kauskas lietuviškai ir angliš- 

St John CathHfrai autatesnio- papročius, kultūrą ta t.t Gegu- kai. Jis fia gimęs ta augęs, bet 
stos mokyklos ’3 klasėje Pa- žės 15 d. ji kalbėjo apie pis- lietuviškai puškėti tafta, 
terson, N. J. Tos mokyklos 
prancūzų taftos ta istorijos 
mokytoja seselė Marion Jo-

nematė, su- rengė gI^ažų vakarą. Pelnas vasarviečių savininko. Taip 
kūlė šeimas sa>$vėtimtaučiais, skir!afnaf stiyL šaIPos fondui- pat įdomi ir angliškoji dalis
bet niekas nekliudo joms kai- stovių Dienų pikn&as ren- Metinė prenumerata visame 
bėti lietuviškai ta dirbti lietu- S1311138 ^P08 18 d- Reseda, pasaulyje. $4.00. AAninistraci-

^alif., parke. jos adresas: 9204 S. Broad-
Lietorių Dienų gegužės nr. Way, Los Angeles 3, Calif.

Konferencija nesiekia jokio rašo: Dr. VI. Viliamas, St. 
pelno. įėjimas visiems nemo- Lūšys, Al. Baronas, K. Bradū- 

Korespodeutė nas, Dr. J. Bielskis ir kit. Duo-

176 W. ADAMS 
FR2M5

Aleksas Cvilikas, V. Buskevi- v , Banketai, Sužieduotuvės, Parengi-
cius, J. Cesna. A. Buskus pr:e .

_ , .... , _ mai. Vestuvės. Visi valgiai .karšti ir
darbo pndejo dovanų 5 mai- t ,

. _T .__ .. . . . _. . , gardus. Užeik arba telefonuok pas
toliai!. Nors tremtiniai prie šio šus maisto. Gauta gražaus pel- , . .

_ teiraudamas.
lošmo neprųratę, bet klebeno no.
paprašyti mietai prisideda dar-

Mūsų- kolonijoje yra keturi 
ar penki lietuviai kontrakto- 
riai, kurie gerai verčiasi. Vy
tas Požėla, dar nespėjęs už
berti, perdavė už 18.000. Kiti 
pertast namus mūsų rajone. 
Nusųriiko namus Gasriiunas 
ta Vytas Mackevičius, kuris tu
ri 3 sūnus ta leidžia mūsų 
mokyklon .

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

Visi apšildymo įrengimai. Boilerių keitimas 
mūsų specialybė.

Austin Automatic Heating Co/*"
5309 W. CHICAGO AUstia 7-1417

Padidinsi Marijos Garbę,

Atliksi gražų, gailestingą 

darbą,
. Būsi nuolat prisimenamas

Seserų maldose,
Įamžinsi save, arba artimus 

mirusius,
Paremsi lietuv'šką, katali

kišką įstaigą.

Meiles mokykloje
Jėzuitas tėvas Kidykas išti

są^ savaitę lietuvių par. bažny
čioje vedė rekeflekeijas lietuvių 
ir anglų kalbomis. Jis nekalbė
jo apie nuodėmes, atgailą ir 
pragarą. Jis davė naują mintį 
“Mylėk savo artimą, kaip 
Kristus mylėjo.” Tai buVo tik
ra meilės mokykla, kurią vie
tos lietuviai rytais ir vakarais 
gausiai lankė ir mokėsi mylėti 
kiekvieną kas dieną sutinkamą 
žmogų. Rekolekcijos baigėsi 
gegužės 18 d. su 40 valandų 
iškilmingais atlaidais.

Katalikės moterys
Jos sugalvojo surengti dide-

sunus ankmo valdybes nanai 
p nn. St Baraftfcas, vkeptanu 
J. Chfterkisę norys mtatoist- ■ 
racijai V. Morkūnas, gausiai

COMPLETE 
SPRING TUNEUP—$4<6

Dont’ wait—if your car 
Needs repairs. We guarantee 
our Wofk. Complete Repairs, 
Painting, etc. ■" .

Get our estimate now
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PARDUODAM NAMUS

Skaitykite ir platinkite “šv. 
PrandškMs Varpeli

Fully Eųuipped with Unit.
Ali Drop Itale. Sacrifice—Se< 

appredate. Other interests.
Nlghttogate 8-8520

ik
hetttrių pr cMninhy (tk nporti 
nėję arenoje) latviusUr, prisi
mindami praeitį supylė tro
lius net 16 krepteų Artumu.

080 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

tad rungtynės buvo gyvos ir 
permainingos. Pradžioje lat- 

*vfei. dar bandė vesti žakfmą 
savo naudai, tačiau mūsiškiai 

jpo -pertraukos tiek įsisiūbavo, 
tad kapitalas padidėjo net 22 
krepšių skirtumu. Paskutinia
me ketvirtyje buvo įleisti mū- 

>-įSųjaunieji .kreptaktaį kurie 
pirmojo penketuko išsikovotą 
avansą teleido tik šešiais taš- 

’ kais sumaž'nrti Lietuvių Atletų 
Klubą atstovavo^ A. Krūtis,

Alai (15-18) ir vyrai (nuo 18 
metų). .

Rytų Sporto Apygardos va
dovybė kviečia visas jaunimo 
organizacijas ir pavienius as
menis registruotis varžyboms 
pas lengvosios atletikos vadovą 
Vyt. Saklaitį 449 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Ant Bg. z

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

“solo’’ žygiu įkerta pirmą į- 
vantį. Graikai gauna mušti 
baudinį, tąčiau V-tols neįvei
kiamas: gražia “žuvele” jis 
prispaudžia kamuolį prie savęs. 
Antrame kėliny Jėgeris paban
do laimę ir iš 20 metrų paleis
tas “špycas” atsiduria tinkle. 
Čia mūsų puolimas ima kom
binuoti ir Freiman s su Gražiu 
kelia pasekmę 4-0. Graikams 
pavyksta įsprausti f užtarnautą 
garbės įvarti ir rungtynės 4-1 
baigiasi.

Baigminėse rungtynėse mū- 
s škiai susitiks su Minerva- 
Albani A. C. laimėtoju

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

CAMBRIA HEIGHTS — Attachėd 
house; 3 bedroomš, 2 baths, extra 
lavatory, full dining room, modem 
kitchen, dinette, beamed celling. 
drop living room. finished basement, 
2 log-burriing fireplaces, extras, 
private. LA. 8-3323.

BAB A RESTAURANT
Good Established Trade. Living 
Quarters — Dock Facilities—Ideal 
for Couple—Sacrifice due to illness, 

$6500.
FReeport 8-9584 ,

ParK Slope—Ist St (8th-9tii) 
13 rooms — 3 baths — no basement 
adė windows — suitable Doctor — 

Professional Man. ■> 
Conversion.

Walking distance St. Saviours H.S.
SOuth 8-5732

šiai. Instruktoriai patyrė savo 
artelei žinovai. Mokykla veikia 

- nuo 1916 m.
L. TSKNEVICEUS, Direktorius

Stephen A romisk i s 
(ARMAKAUSKAS)

Grabortas - Bateamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y.
TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgewood

' kūmų, nuo šimtai
skaudėjimų po krūtine ir skrep- 
fevšnų; kiti sako Parštupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosuBo ir 
reumatžškų skausmų, ir suval- 

idnfano kietų vidurių. Pri- < 
siųskite piums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kvoterį svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; į Kanadą 
irgi yrą $1.25.

423 Metropolitan 
Brooklyn, N. ’

Nauja moderniška koplyčia šer 
menims dykai. Aptarnauja Carr« 
bridge ir Bostono kolonijas 5e

PITKIN AVĖ.
Real Opportunity for Reasonabl^ 

Offer. CaU: '
Applegate 7-5758

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių direktorius ir

SPRING SPECIAL 
10 ALL-ALUMINUM

SLIDING HALF-SCREENS 
complete with tracks, custom-made

■n8M8!f»tt.38'»r'i,»r«8wl’’r:n8H«K8tt8u8t<8iitn|i^»ifirtna‘

I J. B. SHALINS i
Į ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius
| 84-82 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvray Station, j 
tfoodhaven, N. Y.

i Suteikiam garbingas laidotuves, i 
i KopiyOoa nemokamai vteost š 
Į miesto dalyse: veikią ventiliai- i

Ztėbavičius 18, - Bagdonas 6, 
Jankauskas 4, Narbutas 4, 
Ruzgas 2, J: Birutis ir Kontri
mas. ‘

Šeštadienį, gegužės 29 d. 7 
v.v., YMCA salėje, 179 Marcy 
Ave„ įvyks krepšinio rungty
nės tarp LAC ir estų. Tai pir
mosios nmgtynės Amerikoje, 
kada susftirdca lietuviai ir es-

LETUVIU SPECIALISTU 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-V£ 

Affietaini visi coBrio*, dažymo ir medi, taisymo dariai. 
Barta* atitekamai pigfau ir —Har-naal

J. MMJftm, Mmi taL HT 9-CM7 MTtiBAND SXBBX

G £ L £ S kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažaį laidotuvėms vainikai ir 
gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “ROTA” detafiai

BEAUTY PAĮĘUHB
EstabHabed 35 yaars...

Newly Retnodešed, Excepttonal Buy 
For Quick Sale 

Ourner UI.
BYmteib 8-8425

TeL EVergreen 6-5181

KARL EHMER-PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros; kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Hardi: ig Blv 
Fresh Meadovvs, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
•76 Roekaway Avenue 

Valley Stream >
•380 Wlute Pia; * 

Bronx N Y

37 Sheijdan Avė.. 
Broofedyn 8, N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

LSK antroji suklupo
Į Dr. Manning tautės rungty- 
i nėse lietuvių antroji _ futbolo 
! vienuolikė buvo priversta po 
Į stsūdos ir kietos kovos kapi- 
; tuliuoti prieš Espano 3-2. Čia 
! vėl rėkė jo rungtynes pratęsti, 
* nes normalus laikas (kaip ir 

pirmosios rungtynės su Espa— 
no neišaiškino laimėtojo.

, Pradžioje lietukai Milerio ir 
' Klygio įvarčiais vedė 2-0, ta

čiau aikštės klamĮHžmas ir 
džuhgbška žolė (o bę|,to kai 

’ kurių ža^dikų metų ir " sVorio 
.našta) išsėmė fizines jėgas ir 

4 lietuviai palaidojo viltis grą=s 
: žėtis žvlgančia taure. Nenusi

minkit, vyrai, — kitais me- 
Jtąjs.yėl turėsite progos dėl

| taurės kovoti.

SS sss 

toto Al^r
Oa Rągriv SMtafi Accounta 

IMuort starte tbe tint «t tte mouflt 
«■ sns from 836. to 8UUB0A

Sekcijos vadovybė šv. Jur
gio parapijos salėje suruošė 
varžybų dalykams gražų pobū
vį - vaišes ir įteikė laimėju-

128 E. 86th STREFT NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Gals Weetand SBunv
• Talent Nlght Every Friday 

CARMEN RIOS TRIO

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y. 

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y. 

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y 

60-04 Woodside Aven.n 
Wod3side N Y 

J 9 West Posi Road 
White Plains, N. Y.’., 

MAIN STORE 
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y

Parstupo šaknys 
jau buvo žinomos ir 
vartojamos kaipo 
gyduolė nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 
plaučių figų, 
nuo širdies nesvei-

Užsakymai priimami tdefonu. Gėlės pristatomos betkur.
F L GRIST BEGINA

522 Gnad Street Brooidįjn, N. Y.
- Tel. ST 2-7909

BANGA
848 RKDGEVTOOD AVB BROOKLYN, N. Y^>
Garantuotai taisos* televizija, kambariniai bei auto radio, 

stiprintuvai (anvfifier^, 'plokštelių automatai 
(record cbangers).

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rlcbmood HH1, Otone Park, ForesrHilį Jamaica.

Bortu atišatarnaa piityiauta tedatita. pripažinto . 
RCA trotitata. New Ymta.

Darba vhisif- kartam am • vaL orto M « nL vak. 
pinmrtrtrt am • rt.'nto Bd 6 taL vak.

Baras,SALE vestuvėms, 
parengimams, susirin* 

kimams, etę.

Norite geros—meniškos fotografijo:
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvftį, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan 
NUOTRAUKŲ; norite atnaufnti seną foto9rafiją<'

Jums geromis sąlygomis padarys
• • * . *

VYT. MAŽELIS

Lithuanian 
Fumiture Co. 

m o v e r s — 
- SO 84618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movei 

SO. BOSTON, MAS& 
326-328 W. Broadvay

GR ABORTUS 
BAISAMUUIDJAS

, 231 Bedfo/d Avė.
Brooktyn, N. Y.

TeL EV. 8-9794

M. and Z AUTO COLUSION VORKS

SCHOLES BAKING, Ine.
4 V. Lutas — Vedėjas s

Baigėsi kėgtiavimo (bowfing) 
pirmenybės

Brooklyno CYO. Notre Da- 
me sekcija baigė kėgUavūno 
pirmenybes. Pirmąją vietą 
la imėjo lietuvių šv. Jurgio pa
rapijos žalioji komanda (St 
George green) ketvirtą — tos 
pačias parapijos raudonoji 
(St George Red) koinanda.

Pavienių asmenų varžybose 
pirmą vietą (high average) 

FASK-to Rytų Sporto Apy- hmnėjo šv. Jurgio lietuvių pa- 
gardos stalo ten^o žaidynės.^ rapijos kletKMias tan. A., Pet- 
Žaidynėse gali dalyvauti visi rauskas, priklausąs šv. Jurgio 

New Yorko valstybės tau- Rytų Apygardoje esą sporti- parapijos žaliajai komandai, 
rėš varžybose lietuvių sporto ninkai — vyrai, moterys ir Kun Petrauskas yra kšgli- 
klubo pirmoji vienudikė, nu- jatmiai. Varžyboms tinkam-au ninku Notre Dame sekcijos 
galėdama graikus, įkopė į pravesti stalo teniso vadovas \jvaskg vadas, 
baigminį ratą — finalą. Vitais; Praf0 norinčius dalyvauti užsi- 
Vaitkevičiu s-Jančevs- registruoti iš anksto adresu: 

Inž. Brončtis Ganmkštis, 138 
Forbėll St, Brooklyn 8, N. Y.

Freimanis - Grasis - Gražys ir -Visų varžybų laimėtojams yra s:ems dovanas.
SonsnOrfield po pirmo blan- paskirtos dovanos. jjį ^tslcirus pasižymėjimus
taus kėlinio, antrame kėliny Birželio 6 lengvosios atleti- žaidime dovanų gavo Apreiš- 
parodė neblogą žardimą ir iš- kos mėgėjams ir bendrai vi- kimo parapijos pilkoji ir žatio- 
sikovojo pelnytą pergalę. sam jaunimui suburti yra ruo- jįO komandos.

.Pirmame kėliny graikai bu- Siamas bėgimas per mišką, 
vo tymiai pranašesni už mūsiš- šiose varžybose gali dalyvauti 
kius ir tik gerai gaudęs Vitais jaunučiai (10-15metų) , jau

ste fintai St, Brtaklnt N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

UetuvHka -duona — geriausia 
duona. Mea kepame duonas, py
ragus Ir pyragaičius pagal “rita 
skoni. Tortai ypatingai pyragai 
vestuvėms., krikžtynnms ir irt- te e---umKJni* lsKI!niniKwlS
Užsakymai ižpUdooii kogeriau

Turime gerų namų pardav!mui-^Woodhaven, Richmond 
HD1 ir kitose apylinkėse. TSdpgį Snuomojaine kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS 
REAL ESTAIS te INSURANCE

FUNERAL
564 EAST BBOADWAY 

South Boston, Mass. .
D. A. ZaletatoM, F. E. Zaletakaa 

Uraborfai ir Baisamuototoi 
Batanmvfanaa diena ir nafcti

CAMP ECHO BA\
Oa Loug Island SonrfH 20 miles from New York

Boys rt*aqrs under supervMon of Snlesian Fatbers and Br eitam
Beautiful Grounds—Many Activities: Baseball, Softball, Basketball, 

Swimming. Fishing. Pony Riding, Hiking, Camp Fires, 
Dramatics. Movies, and Črafts. BOYS S to 13.

dūly 6 to Aog. 14, 335 Per Week—-Day Camners, 315 Per Week 
WRVTE TO REV. FATHER DIRECTOR

148 Mate St, New Berbcite, N. Y. Teiepbone NKW RMtafle 2-ta48



ŽINIOS

LIETUVIU

MUZIKA

Maloniai prašome dalyvauti visus lietuvius

ir 2 d. stovyla bus seselių pran- 
dškiečių vienuolyno koplyč • oj. 
Tldntieji raginami gausiai lan
kytas. '

visi kursantai gaus artritas ir 
teorines\žinjas išbandys prak
tiškai

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

biržel-o 13 d., įvyksiančio 
So. Bostone metinio suvažia
vimo dienotvarke. 1. suvažia
vimo atidarymas .ir malda 1 
y. p.p.; 2. priėmimas mandatų 
ir registracija; 3- sveikinimai 
ir kalbos; 4. posėdžių prezi
diumo rinkimas; 5. praeito su
važiavimo protokolo skaby
mas; 6. apskričio valdybos ra
portai; 7. centro valdybos pra
nešimai

Aušros Vartų 
parapijos

metiniai pietūs su šokiais į- 
vyksta gegužės 30 d. parapijos 
salėje. Pradžia tuoj po sumos.

Liet Kat. Federacijos
New Yorko apskrities sus' - 

rinkimas šaukiamas geg. 28 d. 
8 vai v. Apreiškimo par. sa
lėj.. Bus paskaita. Draugijų at
stovai ir svečiai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

Gausiai aukojo
Gegužės 16 d., vietoj seniau 

daromo metinio par. pikniko, 
bažnyčioj buvo padaryta rink
liava. Parapijos pataikymui 
suaukota 700 dol. Klebonas 
biuletenyje ir žodžiu bažnyčioj 
visiems parapijiečiams už šią 
paramą dėkoja.

. Eež. J. Blekaitis
su Brookiyno Liet Dramos 

studija Pr. Lapienės vasarvie
tės atidarymo proga interpre
tuos O. V. itHašaus dramą 
“Miguel Manara”.

atvyksta ge& 30* ir 2 v. P-P- 
l^uuįcipąl*. Bldg salėje • skaitys 
vieša pnirfrnHn Eetuviams. 
Kalbėtojas atsaktote i klausi- 
mus. Svečus^yakaredalyvaus 
inžinferiujtenketel E. Sknonai-

KAIP RASTI DARBININKO
PIKNIKĄ WOODSH>E?
Tai vieta, kurią gatona leng

vai rasti ir iš visą miesto da
lių patogiausiai pasiekti. Jei 
kas va&os GG (Crosstovm ar 
INDepeadeat Line) požeminiu 
traukiniu (kuris eina pagal pp. 
Ginkų krautavę), tai be jokių 
persėdimų tevažiuoja iki 65 
St- stoties, B kur Egi parko tik 
keli žingsniai. Kas važiuos 8th 
Avė. sobuay (taip pat INDe- 
penderi Line), tai irgi be per- 
sScfimų (“local” traukiniu) te- 
vafiuoja 9d 65 St. stoties. 8th 
Avė. sutavay, (INDependent 
Line) eina iš New Yorko ir iš 
Jamaieos.

O jei kas važiuos BMT Uni
ja, tai Queensboro Plaza sto
tyje tepersėda | IRT liniją ir 
tevažiuoja 9d 69th St stoties, 
iš kur iki pikniko vietos vos ke-

byla dėl jo sumušimo at'dėta 
ligi rugsėjo 15 tame* pačiame 
District teisme. Paskutinį kar
tą mušeikos buvo atsivedę du 
advokatu. Teismo kvietmuo- 
se pažymėta “eriminal case.” 
Darbininko 13 nr. įsibriovė 
nefekslisnas. M. Razgaitis Mgo- 
nnėj nebuvo, gydėsi namie 
privačioj gydytojo priežiūroj.

Ona Poderienė su dukra 
Adelia išvyksta į Floridą mė
nesiui laiko atostogų. Vyras 
Charles, vietinių kat draug'jų 
veikėjas, linki joms geriausios 
sėkmės. >

Gegužinę - pMką
• birželio 6 ruošia LĖKS 94-ji 

jaunino kuopa naujoj vaikų 
stovyklos vietoj — MaHard 
Children Health* Camp, Reyn- 
ton. Įfesa. prie VaMfeTor. fcki-
am vnifirz^ l/iraf-o oTOtrU— «£*

mav%čnis, JDr. J. C. Seyihour, 
Dr. Vincas Časper, Dr. WStem 
Duserick, Dr. Veronžca Bode- 
rick, Dr. Juozas Mikalonis, 
Jonas Baltrašūnas, -Aleksan
dras Ivaška, J. Strigųnas, A. 
Šidlauskas, Ona Datmis, Petras 
Btenkauskas, A. Averka, Ado
mas Druzdis, Konstantinas 
Akstena Kadangi šis jubilė- 
jus parapijai yra labai svar
bus, todėl komitetui kviečia
ma vis daugiau narių, kurių 
pavardes bus gatma paskelbti 
dar kiek vėliau .

MKJūflOS TUOS-^SDOS bTI*

Paradas dienis. Geg. 29 pamaltos 7:30
DaiL AflfaHEro kūrinu pa- 'v.v., geg. 30-4 vai p. p., 

rodą atidaryta geg. 21 d. Me- gęg. 31 — 7 v. 4. Birželio 1 
yers galerijoje 32 W. 58 St, 
Atidarymui susirinko daug 
rinktinės puMkos. Parodą jau 
gražiai įvertino “Art Digest”

j " tą ir gOų gamtos pajautimą.

Albino Bielskio-Bskto tapy
bos paroda atidaryta geg. 24 

/ d. Picwood galerijoje, 587 3rd 
Avė., taip 38 ir 39 gatvės. Ga- 

■*?.. lerija šeštad. ir sekmad. už
daryta; pinnad. ir ketvirtad. 
atidaryta 9d 9 v.v.

Pirmoji vaikų Komunija. '
Aprėžomo parap. bus geg. 

30 OcL 9 vai. Išpažmt's- šešta
dienį 1 v. p.p. Lietuviškai šie
met pasiruošė 15 parapijos 
vaikų.

A L. Demokratų Klubas , 
turėjo savo susirinkimą geg.

22 d. Ed. Pavilionio salėj, 459 
Grand St., Brooklyne. Sekantis 
susrjnkimas gairinamas ten 
pat geg. 29 d. 6:30 vakare. Se
nieji ir naujieji nariai kviečia
mi atsilankyti. Vyks vaidybos 
r nkimai ir nutarta vasaros 
veikla. .

Grojo tremtinių vaikams
Theodore Rooseveit viešoji 

mokykla popietiniu laiku įvai
rių tautybių vaikams leidžia 
turėti pamokas savo gimtąja 

organizacijos reika- kalba. Tokias pamokas lanko 
lais; 8. sumanymai, įneššnai ir apie 100 įvairių tautybių vai- Mass. automobihstas 
jų svarstymai; 9. atstovų rin- ' kų. Gegužes mėn. 19 d. smui- registracijos biuras

tymo susirinkime^ iškSo seka- 
šas šaukti visos apylinkės 
draugijų konferenciją, nes ne
surenka paminklui statyti pini
gų «r reškia pririnkti iždo glo
bėją, vietoj atsisakiusio p. 
Kama Pirm. J. Šakys išėjo 
prieš konferencįjoą šaukimą, ji 
nesanti rekalinga ir nutrmrioė 
posėdį. Opozicijos pinninirikas 
ir dratųpjų atstovai atidarė po
sėdį ir parašė šitok'o turinio 
rezoliuciją: — 1954/ gegužės 
19 d. re&a&ujame Dariaus ir 
Girėno paminklo komiteto su
šaukti kuo greičiausiai draugi
jų konferenciją. Pasirašė 12 
draugijų atstovai: P. J. Mont
vila, V. Alksninis, P. Kyriuę, 
V. J. Vyšnius, K. Vas'tiauskas, 
A Jurgėša, J. Liatikus, J. 
Kiaunė, J. Makauskas, J. 
Stimgurys, D. Peleckis ir J. 
Pauliiriconis.

. šv. Petro parapijos bažny-
tis apsistos pas Aito pirm. Jo- auksini o ji$>8ė- 

«_• - jjįjg banketui mokti
kompoto susirinkimas įvyko 
gegužės 26 d. Komitetą pada
ro: Antanas Jankauskas, Jo
nas Grigalius, Kbstantas Šid
lauskas, Vincas Valatka, Po
vilas Bąrotis, Vladas Jakštas, 
W31iaam Skudris, David Za- 
letskas, , Juosęs. GttzavftČhis,

IŠNUOMOJAMAS tente- sų ^farapiM ffegužės 16 ir per 
_________________visas pamaldas sakė pamoks- rys vienam asmennu. Didelis , .5J lūs ape tėvų tašaletų apašta-

ir gražus su visais patogumais pag^ kraštuose ir
ir prie narna kaina. Kreiptis 4atn titodni padarė rinkliavą, 
telefonu: VI 3-8(86. kuri buvo labai gausi.

valdybos rinkimas;
žiav^mo užbaigimas ir malda.

Rašt T. Versiaetas

CAMBEIDGE, MASS.

Svečias misiomerfas ______ ___ .
tam. A Bružas lankėsi mū- kimas ateinančiam seimui; 10. kinkas Izidorius Vasyiiūnas, perspėja važiuoti labai atsar--

11. šuva- akomponuojant fcomp. Jeroni- gtei» nes pattidėjęs švenčių pro- 
ima Kačinskui, davė smuiko ga susisiekimas kasmet parei- 
koncertą, kuriame buvo išpil- kalauja daug aukų.
(lytas keletas T. Vitali ir Fe- »i — ■■ i— 11 m n — n
lix Mendelssohn - Bartholdy Ar skaitai kuliaros žurnalą

susarintamas įvyks geg. 29, 
šeštad., 1 v. p.p. Apreiškimo 
par. mokykloje. Bus paminėta 
50 m. spaudos sukaktis, svars
tomi vasaros stovyklos ir kiti 
svarbūs klausimai. Visi nariai 
prašomi būtinai dalyvauti.

Brooktyno paštas
praneša, kad gegužės 31 — 

Decoration Day, paštą prista
tys į namus t& spedal delivery 
ir gre't gsndamus pakus, te
veiks centrinis paštas nuo 8 v’ 
r .Hgi vidurnakčio, visos pa- 
gelbinės įstaigos uždarytos, iš 
dėžuč'ų bus renkama siunta du 
kartu pavakarėj.

gtais graži ir tinkamai įrengta. 
Važiuoti nuo Mathapan Sq. 
138 keliu iki Ehn gatvės (pir
moji kairėn pavažiavus 1 m. 
už Reynham šunų lenktynių 
vietos), Etai gatvėj netoli Ro- 
žėno ūkio sukti kairėn (bus 
pastatyti ženklai). P&niko 
pradžia 1 vai. Autobusai pra
dės kursuoti 12 vai. nuo L. Pi
liečių, klubo So. Bostone. -

Lietuvių Tautinių $okių, 
grapS, \

kuriai vadovauja ponia Ona 
Ivaškienie, birželio mėn. 13 d. 
8 vai. vak. dalyvaus Bostono 
sode rengiamam Festivaly.

z AĮwe:škfano parap. 
mokyklos,

Lituanistinės grupės moki
nių mokslo metų užbaig mo va
karas įvyks geg. 30 d. 5 v.v. 
Apreiškimo salėje. Programoje 
dviejų paveikslų pasaka —vai
dinimas “Rūtelės sapnas”, tau
tiniai šokiai, damos, montažas 
ir deklamacijos. Po programos 
šokiai. Mokinių tėvus ir visuo
menę malonia" prašome savo 
atsilankymu paremti lietuviš
ką mokyklą. Tėvų Komitetas

Gimė
Dr. Juozui ir Irenai Dičpini- 

gaičiams gegužės 18 d. gtaiė 
antras sūnus.

Balio viešu rinkliava
Bostono mieste įvyks rugsė- kūrinių.

and Park, 65-13 38 Avenne 
(KAMPAS K ST. IR M AVEROE)


