
gausiai bėga į vakarus, paža
dėjus jiem čia globą; 4. Tries-

McCardle. spaudos konferencijos metu. Konferencijoje bnvo pra
nešt* apie pasitarimus Ženevoje.

bas nutęsti, o Indokinijoje ko
vas sustiprinti; visos kalbos a- 
pįe taiką yra apgaulė; 2. Ame- 

v rištos vyriausybė dar neapsi-

pritarintyo kištis . į Indokini jos 
karą; 3. Sovietų Sąjungos pa- 
ypigimai paskutinį pusmetį

Vaisi, srioretorios Dulles bir
želio 8 spaudai pareiškė: 1.

VISA TAI TURI ĮVYKTI IKI 1973 METŲ

Ar teismas siiklyd

Jau prie Hanoi
Indokinijoje Vietminho ko

munistai jau supa iš trijų pu
sių Hanoi miestą, prancūzų

• Paryžiuje birželio 11 ren
giamas pavergtųjų kraštų bu
vusių karių sąjungos folklori-

rastas pasikoręs,
• Kopenhagos miestas, Da- jis neatsilaikęs policijos spau- kurstęs savo mokinius, 16-18 

nijoje, didelių sausrų be dumti prisipažinti. Po teismo mečius, pavogti ir jam prista- 
vandens. visą laiką tvirtino, kad jis ne- lyti automobilį.

liūs, nors tie-žuvusieji dau
giausia kitatapčiai, kurie ne
turį jokio intereso Indokinijo-

apjungi

dažnai negalėjusios policininkų 
prisišaukti. Ir supratttąnrrta ko
dėl — stočių yra 510, o judėjk 

Pirmiausia atskirti Prancū- prie jos ūkiškai prisijungs Fi- mėtė lapelius, jog vyriausybė mo policininkų su visais kari- 
įą — joje reikia palaikyti lipinai ir arabų kraštai. Iš Af- veda kraštą į ryšius su. Mask- ninkais tik 540.1 Suskirstant 

juos trim pamainom, piliečių 
apsaugai tenka tik po maž-

• N. VorobjevM, buvęs Vii- tęs yra 20 metų pasmerktas pažinimas dėl rugsėjo 22 žmog- mintį, jog Prancūzijai bus sau- vakarų Europa, Kanada ir ■ , v l’ J • daug 150, arba vienam poHd-
niaus un-to meno profesorius, P. A. Pfeiffer. Padėtis dar susi- žudystės esąs neteisingas. giau eiti su sovietais nei su JAV. Netekusios Azijos ir Af-' OanjJstcriŲ IlZCiai ninktti, tenka po tris ir dali-,
dabar dėstęs Smith kolegijoje painioja, kad jis policijai buvo -------—— vakariečiais. Indokinijoj reikia rikos, jos nebus pajėgios ka- New Yorke gteu Kur naktį trauki-
Northampton, Mass., birželio 7 prisipažinęs nužudęs, bet teis- Brooklyne suimtas mokyto- sustiprinti karinę akciją, kol riauti. nys vaikščioja kas 20* minučių,

me paneigė ir paaiškino, kad jas J. Binder, kaltinamas, kad ’ Prancūzija bus priversta pasi- Patys komunistiniai kraštai Jaunai - AmerteM, kelda- ten poličihinkas gali pasirodyti 
rašyti paliaubas ir pasitraukti tol. Rytuose turi sudaryti 25 mas kampaniją už piliečių ap- stotyje tik per valandą. baik
is Indokinijos. TM įvyksią iki nriL armiją. Jos tiksiąs dvejo- saugą nuo Nev Yorko žudikų, raltis reikalauja padidinti po-

ligą metą. Thailandas ir Ęur- pas: palaikyti kapitalistiniuose gangsterių ir ypačiai seksuali- BdnJnkų skaičų.

sykiu ir Prancūzų - Baltijos 
Draugijos pirmininkas, o taip 
pat vicepirmininkas specialios 
Europos Tarybos komisijos 
ginti interesams tautų, neat
stovaujamų Europos Taryboje. 
Tai padeda jam autoritetingai 
ginti pastarųjų tautų, taigi ir 
pafoaltiečių reikalus, Europos 
Taryboje.

Nežinia, ar tas planas tik
ras, ar jis skirtas kitiem kiai-' 1 ko" Liaudies demokrą
dinti. Tačiau iš tikrųjų tame munistll rankas. , 
plane nedaug kas yra sensacin- Anglijoje reikia palaikyti Uja DC ueiTlOKra
go,' nes kas įvykius seka, ma- nuotaikas, kad susiprasti -tarp tijOS nio pobūdžio užpuldinėtojų,
to, kad kalbamas planas jau rytų *r vakarų galima, iš kitos _ dėmesį kreipia į požeminius
dabar vykdomas taip, kaip pusės ją pririšti ūkiniais sai- Gvatemaloje kom. valdžia traukinius, kurių stotyse tie

atšaukė visas pilietines Jais- nusikaltėliai daugiausia me-
sensacinga jame tik pramato- Japonijoje plėsti mintį, kad ves, aiškindama, kad prieš vy- džioja. Judėjimo policija per
mos datos, kada visa tai turi iū apsiginklavimas jiem grei- rausybę rengiamas sąmokslas, pirmus penkis mėnesius su-
jvykti. ^*au pakenks, nei padės, nes Uždrausti susirinkimai; spau- jaikė 4,444 tokių, kurie kabi-

Kol Amerikos pramonės po- amsrikiečių išblaškyti daliniai dai ir žimom į užsienį įvesta nėjosi ■ prie kehivią; iš jų apie
tencialas persveria Sovietų kovoje su sovietais bus beje- cenzūra; policija bet kuriuo 200 už moterų užpuldinėjimą.

Roche, suimtasis New Yor- kaltas. Taip pat už 1952 liepos pramonę. — sakoma piane, — Japoniją numatoma prisi- metu gali pilieti suimti ar da- Tačiau pastebi, kad užpultosios
• Tenka patikslinti, kad prisipažino tuojau mėn. nužudytą Mrs. J. Brown karo tuir būti vengiama.~Jo.„ jnngti taip pat i.d 1960. ryti jo bute kratą.

Vliko pirmininkas M. Krupa- prie trijų žomgžudysčių. buvo nuteistas negras O. L vietoj turi būti siekiama ižo- Indija turi prisiimti komunis- gitų priemonių valdžia grie- 
vičius ir VT pirm. K. 2alkaus- o ęjyiejų. Svar- Freeman.' Buoti Ameriką. tinį režimą iš vidaus. Tada besi, kai kažkoks lėktuvas iš
kas su rytų Europos skyriaus biausia, kąd prie tokių, už ku- Dabar jų advokatai reika-
referentu Vedeler susitiko n? rias kitus nuteisė lauja bylas atnaujinti.
valstybės departamente, bet -r kalėjime laiko. Dėl pernai • Queens apylinkės advoka- karo nuovargį ir Vokietijos rikos bus išvyti kolonistai, ir
pas min. P. žadeikį priėmime, rūgėjo 22 nužudyto E. S. Ba- tas pareiškė, kad Roche prisi- baimę, iš kitos pusės skleisti vakariečių rankose bus tik

pirmininkas E. Pezet ir atsto
vas R. Buron. E. Pez:t yra

misijos pirmininko prašomas, 
padarė pranešimą apie atstovo 
Kersteno komisijos veiklą ir 
pateikė keletą sugestijų. B? 
egziliecių, posėdžiuose dalyva
vo Prancūzijos senato vice-

• Centro ir Rytų Europos 
Komisijos posėdžiai įvyko bir
želio 4 Paryžiuje. Lietuvos at
stovas Dr. Si A. Bačkis, ko-

Britų atstojąs Edenas siūlė 
penkių konu&ą: Indokinija, 
Pakistanasj ^Rma, Geilonas,

• Paryžiuje gegužės 29-30 
įvyko metinis “Laisvosios lite
ratūros ir tiksliųjų mokslų 
tarptautinės akademijos” susi
rinkimas. Jame Lietuvos atsto
vas Dr. S. A. Bačkis turėjo 
paskaitą — “Charakteringieji

Europos spaudoje rašoma apie komunistinę sensaciją — kraštuose ginklavimąsi, o iš 
planą užvaldyti pasaulį iki 1973 metų. kitos pusės priversti juos kapi-

Tas planas buvęs paruoštas kom. Kinijoje ir pereitais me- tuliuoti.
tais kom. Kinijos diktatoriaus Mao Tsetmigo per užs. reik, mi- pianas numato kad visas

nist^rj Choo Ea-bi perduotas Maskvos pasudte turit, Mtl komuną
Jo nuorašas esąs pakliuvęs Ameraos saugumo organam. jųj 1973 metų

Jį minėjo pereitą savaitę ir šen. Knowlandas.

Belgija pareiškė protestą nei 17 metų. Direktorius įspe-
Maskvai, kurios Migaą, birželio ja, kad automobilių savininkai • Spauda, aliarmuodama a- 
4 prie Čekoslovakijos-Vengri- veda vaikus į pagundą, palik- pie jaunuosius nusikaltėlius,
jos senos apšaudė Belgijos darni automobiliuose jų rakte- mini, kad Brooklyne du moki-
transporto lėktuvą ir vieną liūs. Kaip tik tokių su rakte- niai parsivertę trečiąjį deginę
asmenį nušovė, du sužeidė. Bais pavogtų automobilių bu- jam padus, reikalaudami, kad
Lėktuvas gabeno kiaules iš r vo apie 90%. įsigiję automo- jis mokėtų jiem kas savaite, po 
Anglijos į Jugoslaviją. bilį, jauni nusikaltėliai jaučiasi dolerį.

REP. AI.VIN M. BEVFIJEY, jM 
vtaai **«> tetom- W»-
sMntrUmr, kaip Jh vai Hvemcė

\ ronskis. Vakaro programoje 
dalyvauja ir lietuvių tautinių

> šokių grupė, kuriai vadovauja
A. Mončys, akompanuoja B.

• Venckuvienė.

Dulles įvertino padėtį šitaip:

Vienam žmogui nušauti 50,000 šūvių

grįžtų, bet ji nuo jo nusisuko.
Ligoninės pareigūnai sako, ; f 

kad gailestingosios sesers svei- 
?kata silpna; jos nervai yra '1 

pertempti nuo padėties, kurio- 
je ji, matyt, gyveno kelis mė- 
nesiūs.

Kita agentūra (AP.) prane- |

čiąi -turėjo artilerijos ir avia
cijos persyarą. Dienos metu ji 
skynė kiekvieną pasirod'iusią 
galvą. Tai pastebėję, kiniečiai 
puldavo daugiausia naktimis. 
Amerikiečiai, pripratę daugiau '. 
prie elektros šviesos, naktimis 
blogiau mato nei kiniečiai ; 
Naktį ir taikyti esą klaidžiai], 
nes naktį apsigaunama 3-6 pė- į 
dom perdaug į viršų ir į kai- j 
rę. Antrojo karo metu ameri- 
kiečiai jau turėję didelį patyri
mą ir nakties kautynėm, da- J 
bar reikia iš naujo mokytis.

Kelias valandas po jos pa
bėgimo atvyko sovietinio lai- 
vo atstovas į krantą. Jis mė
gino perkalbėti moterį, kad

Amerikos pulk. W. Fellenz 
su kitais karininkais apskai
čiavo, kad Korėjos karę vie
nam kiniečiui nušauti reikėjo 
50,000 šūvių. Koks tai didelis 
municijos eikvojimas, rodo 
palyginimas su pilietiniu karu 
Chicamauga, kur pietietis te
išleido 208 šūvius “jankiui” 
nušauti.

“Kažkas yra netvarkoje, — 
sakė pulkininkas — atsime
nant, kad dabar ginklai yra 
geresni”. Jis atkreipė dėmesį 
į tai, kad Korėjoje amerikie-

lietuvė, 23 metų, stewardessė, Xį|| 
kad jos vardas neskelbiamas.
Ligoninės gydytojas atvyku- 
šiam sovietinio laivo gydytojui 
pareiškė, sako agentūra, kad 
jos negali išduoti, nes jos'dva- ' 
sios būsena Veikalinga tofimes-' 
nio gydymo. ||

Ženevoje angliški optimistai 
tikėjo, kad bus galima susitarti ‘ 
dėl Indokinijos. Buvo paskelb
ta, kad privačiuose pasitari
muose Molotovas ir Bidault 
buvę “nuoširdūs”. Molotovas

to, kai ji buvo grąžinta į lai
vą iš salos ligoninės, kurioje 
ji praleido vieną savaitę. Ten 
jį buvo gydoma nuo šiltinės, 
kurios ženklus ji turėjo.

Oficialūs šaltiniai sako,*kad 
gailestingoji sesuo, priplaukusi 
krantą, tuojau susisiekė su 
Danijos policija. Toji nugabe
no ją vėl į ligoninę, kurioje ji 
buvo^gydoma.

Paryžius laukia 
? t -Paryžiuje parla mentas pra

dėjo svarstyti Indokinijos rei
kalus. Nuo to priklauso Laniel 
vyriausybės likimas. Tuo tar
pu buv. min. pirm. Daladier, 
daug sykių paskutiniu laiku 
važinėjęs ar į kom. Lenkiją 
arį kom. Vokietiją su drau-- 
giškumo pareiškimais, radika- 

_ ųJas ir Vokietijos ginklavimo 
priešas, parlamente reikalavo, 
kad Prancūzija Indokinijoj su
trumpintų gynimosi liniją 
(taip teisinosi ir Hitleris, pri
verstas trauktis iš Rusijos), ir 
įtikinėjo, kad Ženevoje Mask
va padarys nuolaidų; reikia tik 
Prancūzijai sukliudyti Vokie
tijas ginklavimą. '

Pariametno sprendimo lau- 
kiamaLtik ateinančią savaitę.

praplėsti karą Azijoje,; esą 
kišasi į Indokinijos vidaus rei-'; 
kalus. Pasisakė ir prieš JT 
stebėtojų siuntimą į Indokini
ją. Svarbiausia betgi kalba 
buvo.skirta Prancūzijos parla
mentui graudenti ir sudaryti

* nusiminimo ir-nusivylimo nuo
taikai: esą Prancūzija ten jau

buvo nusileidęs, kad komisijo- 
‘ je paliaubom, prižiūrėti būtų 

tik vienas komunistas. Su tuo 
jau ir Bidault buvo sutikęs 
(nors tai buvo priešinga visų 
trijų vakariečių ankstesniam 
nusistatymui).

Tačiau birželio 8 Molotovo 
kalba išvertė iš kojų visus op
timistus. Ne tik dėl to, kad ji 
buvo ilgiausia iš visų ligšiol 
Ženevos konferencijoje — net 

karinį centrą. Pranzūcų karo 23 puslapių. Molotovas vėl rei- 
vadovybės pranešimu, iš pietų, kalavo: paliaubų komisija turi 
vakarų ir šiaurės pusės komu- Dūti sudaryta iš Cekoslovaki- 

kuKūrinųo gyvenimo bruožai nistaį mylių nuo jos, Lenkijos, Švedijos, šveica-
Ofcjpuetoje Lietuvoje ” .Kada nradės nulti — '

Pabėgo iš sovietų laivo lietuvė?
UP agentūra birželio 9 pas- dienį pabėgo vieną valandą po 

kelbė žinią iš Danijos iš Thor-
» shavn miestelio, Faeroes sa

los:
Viena rusų gailestingoji se

suo (nurse) nušoko nuo sovie
tinio žvejų laivo ir priplaukė 
prie šios salos sostinės Dani
jos šiaurės Atlanto pakraštyje, 
kad paprašytų azylio.

Oficialūs šaltiniai skelbia, 
kad moteris, kurios paskutinis 
vardas yra Sokolona, sekma-tarp, 

svetimyjy J
• Romoje kun. V. Mincevi

čiaus suredaguotas pasirodė 
lietuvių informacijos biuletenis 
italų, kalba. Taikantis prie Ita
lijos įstatymų, atsakomuoju 
redaktorium pasirašęs Italijos 
pilietis. Biuletenis eis kas mė
nuo. Subsidijuoja Informacijos 
Tarnyba.

• Strasburge gegužės 24-5 
jvyfco Europos Fėder. S-gos 
centro komiteto posėdžiai. Lie
tuvių Federalistų Sąjungai, 
kuri yra tos federacijos narys, 
posėdžiuose atstovavo prof. J. 
Grūtius, pavaduodamas centro 
komiteto narį E. Turauską.

(zona A pasilieka Italijai, B 
Jugoslavijai, o svarbiausia — 
Amerikos pinigais pastatomas 
Jt%oslavijai naujas uostas); 5. 
Guatemalos reikalu . Amerika 
nieko nedarys, kol nepasisakys 
kitos Amerikos valstybės.

Komitetas prieš McCarthy, 
kuris-rinko parašus,, kad sena- 

* torius būtų atšauktas, nutrau
kė savo darbą, nes nesurinko 
užtenkamai parašų. Bet guodė
si, kad kitą sykį tai tikrai su
rinksiąs.

MASKVA PRADĖJO GENERALINI PUOLIMU 

puolimas Ženevoje suderintas . su Indokinijoje
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PIENININKE

pasigrobė kaip įkaitą.
Tai reiškė, kad Tavo lygi

namasis svoris jau tuomet bu
vo neeilinis. Areštavę Tave, 
1919 m. vasario mėn. 23 d. pa
leido tik lygiai po penkių me

dienos vakarą jis tvirtu beta 
paklausė Hilją, ką visa tai rei
škia.

namas ton vieton, kur jis tiki
si, kad ttai jau baigiasi jo vi- 
sos kančios, kad netrukus po 
valandos kitos ~ jis jau gaus 
laisvę ir grįš į savo' tėvynę. 
Jis kelias valandas

susibūrė katalikiškoji, mokslus 
einančioji Lietuvos ateitininki- 
ja, kuri .tiesiogiai pasirinko į- 
gyvendinti Pijaus X šūkį ir i- 
dealą “Visa atnaujinti Kristu-

Prof. PR. DOVYDAITIS, Vasario 16 akto signataras, buvęs. 
Uetovos minfetefis pirmininkas, mokslininkas eruditas, ateiti- 
nflcą kūrėjas ir garbės pirmininkas, pirmasis ir ilgametis “Ati
ties” redakotrfas, 1941 m. birželio 14 d. išvežtas į Sibirą.

damas kojas dėl gįshj išsiplėti
mo); paskui ir pėsti fa“ va
žiuoti buvote nubugdtptr j Za
rasą kalėjimą Tau neleidus 
Daugailiuose nsi su savaisiais 
pasiiųatyti; kaip paskui buvo

me sugrūsti Daugavpiho kalė ji- 
man ir Sa

tu atsiųsk mano paveikslų rin
kinius. Ir jis rado juose kažfaą 
panašaus į jos akis.

—O tu Bernardino Luini, 
Milano genijau! — atkuto jis

Lietuvių, latvių, estų, lenkų dalia — kad jie buvo pirmo
sios aukos iš Europos, šiandien jau daug pasikeitė — kraujas 
plukdomas į rytus iš dešimties pavergtų europinių kraštų. Taip 
pat Įš Kinijos ir Korėjos daiktais paversti žmonės gabenami į 
Saksonijos, Čekoslovakijos uranijaus kasyklas, Rytprūsių lage
rius. “Žmogaus išnaudojimą bolševiku” Kremlius išplėtė ir te- 
beptečia iki sunkiai bepatikimo masto.

“Vilnių užėmusioms bolševi
kams tu buvai dagis aky. Mat, 
buvai ne tik sausas ‘štubenge- 
lehrtas’, t.y. ne tik kabinetinis 
mokslo žmogus ir mokytojas, 
bet ir visuomeninkas. Toks bū
damas, Tu, jei turėdavai kur 
galimumo kokią viešą paskai
tą paskaityti, su bolševizmu 
nekoketuodavai, kaip kad kai 
kas iš katalikų^ darė. Dėl to 
bolševikai pirmiausia puldavo 
Tave savo laikrašpalaikiuose, 
o kai buvo priversti iš Vilniaus 
sprarrdatrūkčiais nešdintis, tai 
su kitais įžymesniais Vilniaus 
lietuvių veikėjais ir Tave jie

mo per šį ‘specifinio malonu
mo* laito tarpą. . .. Tuo tiksiu 
permetęs akimis Tavo šio lai- 
fcofcftrpio cbr&u^o
kan. Dcgsfio dienoraštį ra
dau: kaip viri burtte Vilniuje 
areštuoti; kaip 1919 m. Vely
kų naktį purvinais teitos bu- 
vote pėsti iš Vilniaus atvaryti tas žmogus inteligentas po te- 
Ukmergėn (patsai jau iš rife- tūrių vargingos taBonės tanų

susitiko su Niiaju.
Ir dabar, pamačiusi jį atei

nant, spruko ir giliai pasislėpė 
tarnaičių kambaryje.

Rytmetį, kai ji artinosi prie 
kryžkelės, suprato, kaip giliai 
įžeidė aną gerą pažįstamąjį. 
Jis laukė savo vietoje.

Jau iš tolo pajuto jo aštrų

jeigu aš būčiau teptuko meis- Sekantį rytmetį jis jau ne- 
teris, manoji suomiškoji mer- turėjo perduoti nė vieno laiško, 
gaitė tikrai susikirstų su tavo Nebūtų galėjęs ramiai sutikti 
“Mergele’
Tavo “Mergelė” turi lašą ari
stokratiško kraujo, bet^ manoji
turėtų du lašu žydinčios jau
nystės.

Nuo šios akimirkos jis savo 
mintyse ją vadino “Mergele”.

nuleido.
Tiek daug ji vis dėlto sus

kubo pamatyti, kad jis suprato 
jos žvilgsnį. Jis atrodė toks 
nudžiugęs, lyg norėtų praverti

Tačiau jis tik atsisveikino. 
Vėl .batas skambėjo draugiškai 
ir padrąsinančiai. Ji jautė, kad 
jis daugiau nebepyko, nors ir 
ne viską buvo atleidęs.

to štabe laukimas, vėl užrišto
mis akimis gabenimas į fron
tą, čia laikymas, vėl gabeni
mas atgal ir vėl priekin, at
vedimas į pačią liniją, nesu
laukus iškeitimo vėl gabeni
mas atgal į Zarasus visą iškei
timo viltį praradus; vėl grąži
nimas, vėl užrištos akys, vėl
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priverie jus valyt komisarų 
išvietes.,

kaip paskui gražiausiomis 
pavasario dienomis sugrūstus 
bekoniškame vagone jus vežė į 
Smolenską ir čia pralaikė iki 
liepos mėn. 20 d.; kaip Tau 
Smolenske katorginiame kalė
jime ‘konovalas’ felčeris ausį 
sužeidė; kaip paskui buvote 
vėl gabenami atgal į Daugav- 
pilį, o iš čia pėksti varomi į 
Zarasus; kaip pagaliau ketvir
tą kelionės dieną buvote at
vežti į bolševikų - lietuvių 
frontą, ėjusį tuo metu tarp 
Degučių ir Daugailių.

“Apie paskutinį rafinuotą 
bolševikų pasityčiojimą žinau 
ne tik iš kan. Dogelio dienoraš-

Po dviejų savaičų įvyko 
kažkas negirdėto. Kaip papras
tai, Eina Yrjajus plepėto su Pa- 
atelos senki ir nukrypo kal
bos apie dvarą, apie vyrus ir 
santykius. * ,

— Blogi jie dabar visur, bet 
dvaruose jie visada buvo pa
krikę, — pareiškė ūkininkas.

— Vienok Virųmakijuj ma? vakare užstojo jai kelią, ji nu
ėjo su juo ir buvo HpšnL

Kitą dieną ji buvo dar liūd- žvilgsniu. Ir pataikė į ją. Ma
tė kaip ji išsigando pradžioje, 
o paskui nuraudo.

— Dabar viskas tarp mūsų 
aišku. —— Mąstė jis žiūrėda
mas į skubiai tolstančią mer-

' ‘ Į vakarus plukdė burliokai Neminu Lietuvos girių me-
, džius. I rytos jų ainiai visais keliais plukdo Lietuvos žmones.

Nuo 1940-41 ir nuo 1944 kasmet masės jų plukdomos kaip daik
tai Su amžino atminimo stotimis — Praveniškėse, Rainiuose, 

.Červenėje ir šimtuose nežinomais vardais pavadintų lagerių 
Rusijos šiaurėje, rytuose. Ketvirtos savo gyventojų dalies lietu
vių tauta yra netekus. .

Laiške saitim. kaip M. Rei- 
ByS UtlTO KBBuflb*
mas prieš 15 metą, šiandien 
jau sakytume/ prieš 35 ma
tos, /

Šią laiško dalį čia pakar
tojame, norėdami laikyti at
minime ir arkivyskupą Rei
nį ir prof. Pr. Dovydaitį, 
kurie abudu yra bolševikų 
aukos — pirmasis men
kintas kalėjime, antrojo, de
portuoto, likimas nežino
mas.

Teesie tai anuo “betoni
niu stulpeliu”, kuris prime
na kovos įvykius ir žmones.

Ir jąją pagavo tolių ilgesys. 
Anas balsas, anas linksmumas 
ir būdas juokauti, lyg būtų 
kito pasaulio skambesys, ku
riame ji niekada dar nebuvo.

Nuo šM Etas Yrjajus įri
tėta, kad pienadnkė buvo Hilja grįžo prislėgta namo, 
radinys. žinoma, jis manė, kad Ir kai pasiekė kryžkelį į Pae- 
jaunuolis, jeigu jis yra rašyto- telą, ji net susijaudino. Kas 
jas arte menininkas, dažniau bus su Nuajum? Visą dieną 
nei kartą savo gyvenime sutin- vengė jį susitikti. Ir vakare ji Vieną dieną jo nustebimas 
ka tokių radinių, 'čia betgi, ar anksčiau paspruko ir Užsidarė pasiekė aukščiausia tašką. E5- 
šiaip ar taip, buvo išimtis. savo kambaryje. na Yrjajus nebūtų suomis, jei-

gį kartą jis tyrinėjo ir anas Rytmetį buvo žingsnis toks gu jis pats pirmą dieną nebūtų 
tdtis, stengdamasis atskleisti tą lengvas, gaivinančiai dvelkė parašęs broliui. Su pirmu paš- 
švrinią paslaptį, žinoma, jis tik vėjas į veidą. Ji atrodė šoki- 
puriau tesuprato, bet kai kurie nėjanti kaip ėriukas pavasario 
bruožai tvirtai įsmigo atmin- pievoje. Aukštumėlėje prie u- 
tin, Pirmiausia — tas nepa- pelio džiaugsmas padidėjo, 
prastas aktų žėrėjimas — lyg Ar jis šiandie atvyks? Gak

mintyse. — Nuostabiai gražus pirmam įpykime jis galėjo desnei nelaimei jis turėjo laiš- į stotį ji parsivežė kitą veidą, 
buvo tavo “Mergelės” anode- kažką padaryti ir mergaitei ir ką, kuriam reikėjo parūpinti kitą džiaugsmą. Ir kodėl ji 
lis. Tiek daug aš matau. Bet tam fogtui. pašto ženklus. Jis kalbėjo apie vakar buvo tokia netvirta ir

tai, padavė pinigų, dar kažką 
pasakė apie tą patį. Jis tai 
darė taip pamažu, lyg būtų tu- 

pranašumo. mergaitės, nes jo jautri siela rėjęs tikslą kankinti ją neper
buvo taip giliai įžeista. maldaujamais žvilgsniais. Nė

karto ji nepakėlė akių. Bet 
Tuo tarpu fa* dvare kažkas > kai padavė laišką, jos veidas 

įvyko. Nnajus tuoj pastebėjo, titadegė. Tada susijaudinusi 
kad Hilja jo vengia. Bet jis patraukė vadeles ir apsvaigusi 
rado progą užstoti jai kėlią, nuūžė, ndt negirdėdama, ar jis žvilgsnį ir girdėjo šaltą balsą. 
Hilja išsisukinėjo visokiais bū- atsisveikina Jo žvilgsniai dar vis degė ant
dais, kad $ pavargus ir nega- jos veido. Kai ji kišosi laiškus
linti jo susitikti. Taip kartojosi Efaiui Yrjajid šis susitikimas į krepšelį, jautė būtinumą pa- 
keletą kartų, ir ji išsisuko. Bet buvo kaip tik reikalingas. Dar siaiškinti, pasiteisinti. Ir todėl 
kai nepasirodė Eta Yrjajus, prieš mergaitės ažvyknųą ps staiga pažvelgė jam tiesiai į 
ji jautėsi pritrenkta. Jai rodės, turėjo ko pasakyki, išlieti savo - akis, bet ji neišlaikė ir tuoj 
kad pasaulyje nebūtų nė vieno, susikrimtimą piktas žodžiais, 
kuris galėtų įkvėpti jai drą- Bet kai meigaitė pasirodė, jfe 
sos, ir nieko, dėl kurio vertėtų pajuto, kad visi žodžiai tebū- 
ir toliau stengtis. Kai Niiajus tų tik kvailystė. Vte dėlto jis 

norėjo parodyti, kad jte Žiną 
Taip jte lytoti ją tankinti

vržamas iri rištomis akfanis
per fronto peticijas, rodos, 

atvedamas į pačią iškritimo 
vietą. Bet pastovėjus Ugą va- 
landą sukomanduojama sku
tai važiuoti atgal (vis užriš
tomis akimis), lektana plentu 
šuoilais, galą pavažiavus pasu
kama iš plento į paprastą ke
lią, juo kiek pavažiavus susto
jama, komanduojama lipt iš 
ratų stoti paskui vienas kitą, 
susikibti ir užrištomis akimis 
eiti nežinia kur ir girdėt, kaip 
kareiviai čia pat barškindami 
užtaiso šautuvus... tai koki ner
vai, čia gali išlaikyti. “Dieve! 
Aš ilgai rengiausi dirbti Tavo 
garbei ir mano brangios tė
vynės gerovei! Ir štai dabar, 
vos tik pradėjus dirbti, jau 
turiu su gyvybe skirtis ir čia

žų mažiausiai yra viena labai 
tvaikinga mergaitė, toji pieni
ninkė. nesnė. Artėdama prie kryžke-

— Tvarkmga, žinoma tol, lės į jautėsi nelaiminga. THe- 
kol ji gyveno pas motiną, bet riausiai jis ir šiandie neatvyks, 
dabar kas apie ją pasakoja- nes nebuvo vakar.
ma.„. Bet jis jau ėjo. Susimąstęs

Jam ūžėta kvapą, kai jis artinosi prie jos. Taip, vfe- 
išgirdo. Jis pasakojo, kaip Ni- ką žinojo. Jis buvo ne toks, 
lajus gėdingai meilinasi visom, kaip visada. Jo balse buvo GffŽuti > gatiai verkė. Nlfa- 
ir jaatiajai pienininkei . kažkoks aštrumas, panašus į jus jau neturėjo pirmykšBo

Etas Yrjajiu įtūžo. Savo kunkuliuojanti pyktį. Dar di- potršuktana B Mtvo ktitatių

Ir jis atvyko, šį kartą jis 
nieko nesakė tik pasisveiki
no ir atsisveikino: Bet balsas 
buvo tas pats, kaip anksčiau, 
gyvas ir džiugus. Ji beveik 
drąsiai pažvelgė jam į akis. Ir 
ji pamate prieš save tiesų vy
rišką veidą ir žvilgsnį.

juotfiiausių anglių, kurios su- Ir. ji buvo neišsakomai Įsi
geria visus saulės spindultos. minga. Taip praėjo daug die- 
Jam rodės, lyg tai būtų pri- ' nų. Kasdien kelionės su pienu 
gimties įstatymas, kad vokai, HBjai virto džiaugsmo švente, 

lyg šitoj kelionėj kažką tyrą 
ir gerą sutiktų, iŠ kur tekėtų 
tiek daug jėgos.

Nemažiau pasitenkinimo šio
se kelionėse rado ir Eina Yrja
jus. Kiekvieną dieną jis ką nors 
naujo pastebėdavo, atidengda
vo naujų grožybių, ar tai lū
pų šypsuly, ar tai smakro 1> 
nijose, ar drabužių suvirpėji
me. Jis vis ieškojo klaidų ir jų 
nerado.

nėšių.
“Būdamas specialybe psicho- 

Augantis kaip siaubas žmonių deportavimas ir naikinimas logas ir nelabai kalbus atsilan- 
us hipnotizuoja, kitus skatina šaukti ir veikti. Hipnotizuota kantiems pas Tave interjuvis- 

tams ,vienam tokių šį savo 
gyvenimo penkių mėnesių lai
kotarpį pavadinai ‘specifinio 
malonumo’ laikotarpiu ir jį 
taip apibūdinai vienu sakiniu: 
‘1919 metais bolševikai davė

— Taip, — tarė ji ir pa
žvelgė jam į akis, bet tuoj nu
leido žvilgsnį, kai tik pastebė
jo jo tyrinėjančią akių išraiš- kurie slėpė aną šviesos gauso
ką. mą, turi taip paslaptii^ai ilsė

tis ir tik pro siaurą plyšelį ke
letą spindulių išleisti, dar ir 
tuos pačius blakstienomis nu
slopinti. kad jie psrdaug nea
kintų.

I yra Europa. Hipnotizuotos Jungtinės Tautos, kurios nedrįsta 
? atversti jos komiteto surašytų knygų, kad bent pasmerkimo is- 

■ tarmę pasakytų didžiajam kaltininkui, kuris žmonių išnaudoji- 
mu ir naikinimu toli pralenkė savo bendrininką Hitlerį-

Bet kyla jau ir šauksmo. Baigęs eilę pabaltiečių apklausine-
| ti, komisijos pirmininkas Kerstenas pažymėjo: “yra simboliška,
* jei komunistai paleidžia iš kalėjimų nusikaltėlius su ilga nusi- geros progos prr penkius mė- 

kattimų praktika, plėšikus ir vagis. Tai yra tie žmonės, kuriuos nesiūs jų lėšomis - pažinti Vil-
I jie pastato į valdžią—ir tai tokiais iškrypėliais komunistai nau- niaus, Daugpilio ir Smtan^co 
| dojasi įtvirtinti komunizmui tuose kraštuose.” ' kalėjimus; jų malonumus su...

Vis daugiau akių Vakaruose pamato likimą, kuris gali būti visomis jų blakėmis asmeniš- 
I palygintas su btoliniu įspėjimu, įrašytu neregimos rankos šieno- kai patirti ir tuo būdu gerai 
s je: “Mane, Tekd, Fares”—pasverti tavo darbai ir suskaitytos susipažinti su kalinio psicholo- 
» tavo dienos. Tas laikas artėja sparčiai Tik pats įspėjimas tai- 
i komas dviem pusėm: arba Rytų šėtonui, arba Vakarų milžinui, 
I kuris mato, bet nepajuda veikti.

, dėsnis narių skaičius (56 pro-
Taip užsimezgė ry ys ir c-ntaj) buvo tada Amerikoje.. 

dvasmė pažintis tarp švento 
Pijaus X ir katalikiškos spau
dos pionieriaus Lietuvoje kun. 
Dambrausko - Jakšto, šis vyk
dė Pijaus X idealus Lietuvoje, 
o popiežius laimino ir rėmė jo 
veiklą. Prie Pijaus X palaimi
nimo ir jo rankose buvusio 
“Draugijos” žurnalo gimė 
“Ateitis” (1911), apie kurią

Pats “Draugijos” žurnalas 
lietuvių inteligentijai turėjo 
tokios reikšmės, kaip paskia 
Nepriklausomoje Lietuvoje 

žurnalas “židinys”, kuris 
“Draugiją” pakeitė nuo 1923, 
arba kaip tremtyj? juos pakei
tę “Aklai”.

(Atkelta iš 2 ps.)

jus X atsidėjęs pavartė jam į- 
teiktą “Draugijos” tomą, per
skaitė vieną kitą žodį lietuviš
kai ir padėkojęs už dovaną, 
suteikė palaiminimą delegatui, 
jo atstovaujamai šv. Kazimie
ro Draugijai, visiems jos na- greitai augo. Kai 1931 šventė 
riams, rėmėjam ir visam Lie- savo 25 metų sukaktį, turėjo 
tuvos kraštui. 3396 narius, jų tarpe 2 arki-

pat savo gimtinės....” — tokios 
maždaug mintys galėjo ateit 
Tau aną šiurpulingą momentą, 
kol dar sąmonė veikė. Paskui 
ji pasiliovė veikusi,

ir apalpai.

Bet ir šį baisųjį momentą iš
gyvenus, dar nebuvo atėjęs jū
sų vargų galas: dar apie sep
tynetą valandų bolševikų fron-

Perdideiė tai kraujo upė, kad jos galėtų nematyti vakarų 
pasaulis. Jungtinių Tautų sudarytas “Ad Hoc” komitetas surin
ko dalį liudijimų, kaip prievarta ištremtųjų krauju yra pauja
mas Stoiro auksas ir paduodamas į Vakarų bankus; kaip kau
lais ir kūnais statomos pylimų, tvenkinių, kasyklų, naujų sody
bų piramidės naujiem faraonam. Juos sudėjo į storas knygas.

Liudijimai vis auga, šiamfien ir Amerikos kariuomenė pa
skelbė, kaip jos vyrai buvo naikinami to paties Rytų demono 
sukurtose bete^vių stovyklose Azijoje. Ir išvada netikėta. Iš
klausęs nežinomojo liudininko, kaip bolševikai sėjo mirtį Pravė- 
niškiuose, kongresmenas Bentley sušuko: “Pereitą savąitę aš 
išklausiau vieno Amer&os GI liudijimo, kaip jis išsigelbėjo iš 
taures Korėjos belaisvių stovyklos. Dvi įstaigos, bet jos yra 
visai paralelės.” Ir kongresmanas Jdaddenas kalbėjo: “tai dar- 

. bai tų pačių barbariškų komunistinių diktatorių. Tų pačių”
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Jie vaikučiai, kurie pirmoje 
stovykloj? Sedhache silpnai Be- 
tuviškai kalbėjo, praeitų metų 
stovykloje jie visiškai gražiai 

/vartojo savo tėvų gimtąją kai-*

Tėvai Marijonai nuoširdžiai kviečia savo rėmėjus ir visus lietuvius dalyvauti šiame milžiniškame parengime

aplinkybė, kad daugelis įmo
nių šiuo metu iš savo amati
ninkų reikalauja brandos arba 
tolygaus diplomo.

BERLYNE, prie Bradenburgo vpr- 
tu. kur prietaa vakanj sena, bol
ševikai sureagė dideles jaunimo de-

virš 100 lietuviškojo jaunimo. 
Bendra malda, paskaitėlės, iš
kylos, laužai taip jaunimą nu
teikė, kad dažnas net ašaro-

kąjį jaunimą mūsų neapvils.
Būdų aukoms rinkti, jęigu 

tik buš noro, bus galima vi
suomet rasti. $iam aukų vajui 
nuoširdžiai norėtųsi kviesti at- 
etininkus, nes' tai bus jų bro- 
tiui-sesei auka. , <

Prie pm&anąkapo jis išgyve
na Lietuvos dabartinį kančios, 
kelią. Ir lietuviškas žodi^ kurio 
sukaktį šiais metais. iškilmin
gai minime, yrą gražiai vasa
ros jaupūno stovyklose puošė

si stovykla davė dar didednį 
impulsą šio* darbo ir ateityje 
neapleisti.“ Praeitų metų sto
vyklos turėjo jau virš 200 lie
tuviškojo tremties jaunimo.

Ir šiais metais T. Alt. Ber- 
natonio, Sėtuvių misijų direk
toriaus Vokietijoje rūpesčiu, 
gorima suorganizuoti katąMką 
vaikams vasaros stovyklą. Vie
ta surasta, laikas nustatytas. 
Sveikintina, kad šiai stovyklai 
vadovauti imasi ateitininkai. 
Tai mūsų nestebina! Lifcusis a-

griauti namai ir įmonės, su
naikintos amatų vietovės ir a- 
matams reikalingų žaliavų sto
ka vertė tėvus giliai apsvars
tyti savo besimokančių vaikų 
profesinę ateitį. Minėtų faktų 
akivaizdoje tėvai buvo linkę 
nukreipti vaikų dėmesį į aukš
tesniąsias mokyklas ir dėti vi
sas pastangas, kad tik jų vai
kai galėtų įsigyti akademinį 
diplomą, kurio vertė yra ma
žiau priklausoma nuo karo į- 
vykių raidos bei pasėkų. Vo
kietijos ūkiui imant smarkiais 
šuoliais atsistatyti, daugelio 
tėvų noras tapo ir finansiniu 
■požiūriu įgyvendinamas.

Eiti į aukštesniąsias mokyk
las skatino jaunuolius dar ir

Vcfcfettją, nori* irgi ganizadjas ir jų vadus. įdėtas 
itete ypstinęni ateitintekų kto- kapitalas į Lietuvos fcataffidš-

JBBRBOS SUBKnSu 1 VlSIlį 
būrį kaip užjūriuose gyve
ną ateittotofcai į kongresą Chi-

didėjo. Iki 1950 metų buvu
sių kariškių dauguma galėjo 
užbaigti studijas ir susirasti 
darbo naujose profesijos?, Bet 
ir po 1950 metų spūstis į 
aukštesniąsias mokyklas nesu
mažėjo, kaip tai buvo galima 
laukti, čia* mes ir prieiname 
prie antro ir tikriausiai pa
grindinės priežasties, o dėl ko 
Vokietijoje šiuo metu yra per 
daug studentų.

nori gaivinančiai . atsikvėpti 
stovykliniame gyvenime.
. Prieš pora metų, T. Alf.
BernabMiiui vadovaujant, im
tasi jaunimo stovyklų organi
zavimo darbo. Sachache suor
ganizuota stovykla sulaukė spaudoje neliko neišgirsti.

Kreipiamės ir šiemet į Jus, 
qrw«Įi tgjūrio lietuviai, ir pra
šome finansiškai paremti orga- 
nizupjamą Vokietijoje katali- 
kiškam jaunimui stovyklą. 
Kreipiamės i visus lietuvius, 
nes Lietuvos ateitis glūdi mū

sa, apie $ rafcsna ir W 
'šotna jam pagalbos, toJįjjin 
konkrečiai į darbą neragin
ta eiti. Vasario 16 gimnazija 
priglaudė gražų hetoviftflįo 
jaunumo būrį, tačiau men
ką dalį Vokietijoje gyvenan-

• SoBstf Pruttenriją Biflde- 
nė, viena iš jaunųjų ir žymiau
sių lietuvių dainos menininkių, 
mielai sutiko dalyvauti Ateiti
ninkų kongreso metu ruošia
mame koncerte, kuris įvyks 
rugsėjo 4 d. Maria High School 
auditorijoje, Chicagoje.

• Tėvų prandSamų bažny
čia gauta Ateitininkų kongreso 
dispozicijon. Pažymėtina, jog 
ši bažnyčia yra pačiame mies
to centre ir skaitoma viena iš 
moderniškiausių Chicagos 

bažnyčių.
• Kun. St. Yla, dabartinis 

Putnam’o vienuolyno kapelio
nas ir aktyvus visuomeninin
kas, kalbės Ateitininkų kong
rese agapės metu, kuri įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 5 d., po 
Šv. Mišių.

• Chicagos studentų at-kų 
draugovė sutiko pravesti Atei
tininkų kongreso susipažinimo 
vakarą. Studentai pasirodys 
su savo meninėmis jėgomis, iš
leis jumoro laikraštuką ir su
teiks progos visiems kongreso 
dalyviams šeimyniškoje nuo
taikoje praleisti pora valandų.

. Tat ir kviečiame visus į au
kų rinkimo talką. Mes pradė
jome, o jūs padėkite,' nes mums 
visiems rūpi Lietuvai grąžinti 
visais atžvilgiais sveiką mūsų 
jaunimą.
, Aukas prašome siųsti Tėvui 
Alf. Bernatoniui, Lietuvių Mi
sionierių Direktoriui Vokieti
joje, 16 Dieburg, Kapuziner- 
kloster, Germany, tiesiog arba 
per Balfą.

Kokius luomus atstovauja 
studentai?

Šioje vietoje būtų įdomu su
sekti, iš kokių visuomenės 
slucgsnių ateina studentai ,į 
aukštesniąsias mokyklas. 1952 
m.‘statistika rodo, jog 28,9% 
visų V. Vokietijos studentų, 
įtėvai yra patys baigę akade
minį mokslą. Tai daugiausia 
gydytojai ir aukštesnieji val
dininkai. Paprastų valdininkų 
be akademinio išsilavinimo vai
kai sudaro 26,8% visų stu
dentų. Įvairių tarnautojų studi
juojančių vaikų Skaičius siekia 
16,5%. Šis skaičius šiuo metu

■ Worcesterio Liet. Druni and Bugle Corps ,
■ So. Bostono Lietu vi y Tautinių Šokių Grupe 

laimėjimai
■ 4:3(U-8:30 šokiai--*— gros Bob Zinkus orkestras

Be Beturiu pagalbos 
mes ir žffindieną, kaip ir ri- 
suomet, negalėsime attikti šio 
darbo. Mums reikalinga finan
sinė parama Amerikos ir Ka
nados lietuviai sudarė ir perei
toms stovykloms sąlygas jas 
organizuoti. Atsišaukimai

nuoširdžiai sutiko dalyvauti 
Ateitininkų kongrese, kur pa
sakys pamokslą šeštadienį, 
rugsėjo mėn 4 d. per gv. Mi
šias, kurias laikys Ątkų Fede
racijos. Dvasios Vadas Tėvas 
V. Gidžtūn**, OFM ,

• Kleb. tom. A. I tekus su 
mielu noru sutiko Ateitininkų 
kongreso dalyviams užleisti 
šv. Kryžiaus bažnyčią sekma
dienio (IX. 5) šv. Mišioms, ši 
bažnyčia yra gražiausia Chica
gos lietuvių bažnyčia. Kai ku
rie amerikiečiai kritikai teigia, 
jog tai gražiausia ir visos. Chi
cagos bąižnyčia.

• PreL J. BaOdtoas * sutiko 
dalyvauti Ateitminkų kongrese 
ir pasakyti pamokslą per šv. 
Mišias sekmadienio (IX. 5) ry-

• Juozas Lingis iš Švedijos 
rengiamam ateitininkų albu
mui atsiuntė labai retų ir

Ką studijuoja
Kaip pavyzdį, paimkime 

Muencheno universitetą. 1953- 
1954 m. žiemos semestrą lankė 
10.602 vokiečiai studentai. Iš 
jų 323 studijavo teologijos fa
kultete, 1526 — teisės, 2986— 
valstybinės ekonomijos, 1526— 
medicinos, 379 — veterinari
jos, 1456 — gamtos mokslų ir 
335 —farmakologijos fakulte
te. '(Tuo pat metu Muencheno 
universitete studijavo 558 
šiemečiai iš 53 valstybių, 
tarpe buvo 6 lietuviai).

Jei. kas klaustų, kokios 
Vak. Vokietijoje universitetą 
baigusiųjų perspektyvos gauti 
darbą, savoje profesijoje, būtų 
nelengva atsakyti. Paieškomi 
yra filologai (lotynų bei grai
kų kalbos). Teisininkai taip 
pat nesunkiai įsilieja į valsty
bės ūkį. Kiek sunkiau turi 
pavargti gydytojai, iki jiems 
pavyksta gauti kkk geriau ap
mokamą skyriaus gydytojo 
vietą. Norint užsiimti privačia 
praktika, reikia turėti daug 
kapitalo. Užsieniečiui tas be-

Pasikeitė pažiūra į kai kurias 
vertybes

Sakoma, kad nelaimė žmogų 
daugiau pamoko negu protas. 
Taip ir praėjęs karas nevie
nam atvėrė, akis ir parędč že
miškų turtų reliatyvumą. Su-

nuolat didėja, palyginus su ki
tų profesijų klasėmis. Akade
minis prieauglis tiesiog iš dar
bininkijos yra palyginamai 
mažas. Jis sudaro 4,9%. To
kia padėtis yra susidarius? ne 
dėl pinigo ar gabumų trūku
mo, bet daugiau dėl tam tikro 
esamos mokyklų sistemos ne
rangumo. Likusis procentas 
(22,9) tenka jaunuoliams, ku
rių tėvai dirba laisvose 'profe
sijose, pvz., prekybininkai, a- 
matininkai ir kit. *

tremties jaunimui nereikėtų 
kalbėti. Daugumas lietuvių vai
kučių tėvai Vokietijoje gyve
na iš menkos pašalpos, kurios 
sunkiai užtenka kasdieninei 
ctaonal Nenuostabu, jeigu di
delis procentas lietuvių Vokie
tijoje serga džiova. Jaunimą 
mes turime nuo šios nelaimės 
susaugoti.

Ir lietuvybės išlaikymui va
saros jaunimo stovyklos yra

brangių nuotraukų iš studentų 
gyvenimo nepriklausomoje Lie
tuvoje.

• V. Matikffinas, iš Chica
gos, ateitininkų kongreso rei
kalams paaukojo 5 doL At-kų 
Fed. Vyr. Valdyba už auką 
nuoširdžiai dėkoja Aukas siųs
ti Federacijos Generaliniam 
Sekret. kun. V. Dabušiui, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21* 
N. Y.

veik neįmanoma. Architektų ir 
girininkų pareikalavimas šiuo 
laiku yra sumažėjęs. Kitų aka
demikų vienoks ar kitoks įsi
kūrimas priklauso nuo priva
čios iniciatyvos, surastos gali
mybės ir kitų aplinkybių. Nors 
jos nėra akademikams palan
kios, vienok jaunimo veržima
sis į aukštesniąsias mokyklas 
nemažėja.

Dovydaičio laiškas
(Atkelta iš 3 psl.) 

pėsčių ėjimas... juk šitos va
landos turėjo rodytis amžiny
be... Todėl tat, kai buvote iš
keisti ir perėjote tą istorinį 
upelį, kuris anuo metu skyrė 
laisvąją Lietuvą nuo bolševikų 
laikomos, tai negalėjote tikė
ti, kad jau pagaliau esate iš to 
pragaro išsivadavę, kad jau į- 
žengėte į laisvąją Tėvynę...

“Kiekvieną kartą važiuojant 
pro šias istorines vietas man viams namo,

• New Yorko at-kų stud. ir 
mcksl. draugovės ruošia bend
rą šventę birželio 20 d. Taip 
pat rengiasi duoti įžodį. Prog
ramos klausimais vyksta pas
kaitos.

Bavarijos švietimo Ministe- 
rio dr. J. Schwa£ber kalba, 
pasakyta šį pavasarį Landtago 
biudžeto komisijoje, kurioje jis 
reikalavo apriboti studijuojan
čiųjų aukštesnėse mokyklose 
skaičių ,sukėlė gyvas diskusi
jas plačiuose visuomenės 
sluoksniuose. Toks visuotinis 
susidomėjimas švietimo minis- 
terio iškeltomis mintimis rodo, 
kad buvo paliestas aktualus ir 
svarbus kultūrinio bei sociali
nio gyvenimo klausimas. Jauni
mo išmokslinimas ir* tolimes
nis jaunų jėgų įjungimas į 
krašto ūkį sudarė ir tebesuda
ro nemaža galvosūkio V. Vo
kietijos vyriausybei.

Kcdėl tiek daug studentų?
Kalta visų pirma buvo ta 

aplinkybė, jog, karui pasibai
gus ir pradėjus grįžti karei-

Vokietijos ūkis 
'kyla nepasitenkinimo jaus- buvo tiek sugriautas, kad jis 
mas, kodėl šiuo ir kitais kovų tik daliai grįžusiųjų galėjo sū
dei nepriklausomybės svarbiais teikti pragyvenimo galimybę, 
įvykiais pažymėtos, tauriauaų Be to, daug kariškių dėl ilgo 
Lietuvos sūnų krauju palais- karo nebuvo suspėję ar galė- 
tytos vietos šiandien yra palik- ję įsigyti norimą profesiją. Y- 
tos, jokių viršinių regimų ženk- pač 'kritiškoj padėty atsidūrė 

aktyvūs karininkai, kurie po 
Kad best mažais betono karo nė galvot negalėjo apie 

stulpeliais greit gausimą darbą savoje
su atitinkamais parašais šios profesijoje. Tad visa ši palies- 

vietes kaip tekios būtų pažy- tųjų grupė pasuko į aukštesnią- 
mėtos! Tuomet kiekvienas pės- sias mokyklas bei joms ątitin- 
čias ar važiuotas keleivis, tu- kamus paruošiamuosius kur- 
ristas ir Lietuvos mylėtojas čia sus.
sustojęs turėtų progos prisi- Bet ir normalus akademinio 
■minti čia vykusius įvykius, ko- jaunimo prieauglis buvo nema- 
vas, iš šios netolimos, bet he- žas. Rusams bei jų satelitams 
rejingos mūsų praeities semtis pradėjus tremti vokiečius į. V. 
stiprybės ateičiai ir savo te- Vokietiją, norinčiųjų studi- 
vynę dar labiau pamilti.” juoti skaičius dar daugiau pa-



ATŠVĘSTAS SIDABRINIS JUBILIEJUS
ve- 

taip 
gerą

surado konvertitų. O Stolypi- 
nas tuo metu jau buvo minis-

kur buvo žymus provoslavų 
skaičius ir tarp jų apaštalavo. 
Ar jo darbas buvo sėkmingas, 
neteko sužinoti.

S. J.
Kotryna II buvo kilusi iš

Šventovės dekanu jėzuitą, 
i

Kai šis nukeliavo į Maskvą,

dėl to, kad jis buvo 
na D, gavusi popiežiaus enci- suradęs Vatikano į archyvuose 
kliką (jos tūrėjo -per ca- *■ Rusijos didžiojo kunigaikščio 
ro rankas), neįtęikė rašto jė- Jono m vedybų bylą su Bi- 
zuitams. Nors jiems ir buvo zantijos kimigaikštyte Sofija 

- žinomas enciklikos turinys, bet Paleologaite. Rusų istorikai bu
jos neturėdami, jėzui&i aiški- vo dėkingi už tų šaltinių pa

skelbimą. ’
' SLAPTIEJI JĖZUITAI

. RUSIJOJE
Nors Rusija ir buvo prieš 

jėzuitus pasistačiusi “geležinę 
sieną”, bet vis dėlto pasisek
davo kai kam pralįsti. Toks

r veiklos nestabdė. *

eariepė Kotryna n

- spausdintas jėzuitams nepa- 
lankus straispnis. Perskaičiusi 
4^ Noviko straipsnj, Kotryna

, - b£l jėzuitų ordinui, negalima 
‘leisti, jdg jį,kas nors užgaulio- 

^jį'tų.. O dvaro palankumą jė- 
.zuitai laimėjo šitaip:

Carienės sūnaus ir sosto į- 
pėdinio Povilo žmona sirgo il
gus metus dantimis. Jei nepa- * 
dėjo nei vietos, nei užsienio 
gydytojai. Kaip tik tuo laiku 
Polocke atsirado atvykęs iš 
Vienos (Austrijos sostinės) 
tėvas Gimberis S. J. Sužinojęs 
apie carienės ligą, jis pasiūlė 
suteikti jai pagalbą. Po ilgų 
svyravimų carų rūmų ministe- 
ris pasiryžo leisti tam jėzuitui 
prieiti prie pacientės.

Kai suteikta T. Gruberio 
pirmoji pagalba pasirodė sėk
minga, jam leido apsigyventi 
net caro rūmuose, kad nuolat 
galėtų prižiūrėti sergančią li
gonę. Po kurio laiko carisne 
Marija visai pasveiko. Tuo pa
kilo ne tik Gruberio, bet ir vi
sų jėzuitų autoritetas. Kiekvie
nas aukštas valdininkas laikė 
didele -garbe jį sutikus pasvei
kinti Jį net Karališkoij Moks
lo Akademija pasikvietė su

tiek Jis drįsta rekomenduoti.
Metropolitui to ir reikėjo,

T. Piningas naudojosi ta kad laivai galėtų paskirti tos*

domėjo šiuo įvykiu. Netrukus 
jis susekė, kad atsivertėlių 
kaltininkas yra jo paties reko
menduotas, dargi net “jėzui
tas” F. Viercinskis. Tuoj pa
siuntė telegramą metropolitui 
ir prašė jį atleisti iš pareigų, o

išlydėti savo Jirotegmotą kuni
gą į Vokietiją.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Vokietijos. E ten, daugiausia Tėvas F. Viercinskis buvo at-
iš Bavarijos, pasikvietė daug 
ūkininkų, kuriuos aprūpino ne
mažom žemėm ir įkurdino Pa- 
volgio krašte. Toks vienas 
stambus vokietis turėjo nema
ža vaikų. Būdamas kataliku, 

' nenorėjo jų leisti į rusiškas mo
kyklas. Jis ir pasikvietė iš 
Vokietijos f.. Viercinskį, kuris 
nors ir buvo dar labai jau
nas, bet priklausė jėzuitų or
dinui.

Samaros (šiandie Kuibyše- 
vo) gubernatorium buvo tuo-

’ met. Lietuvos gyventojams ge
rai žinomas Dotnuvoje gyvenąs 
P. Stolypinas. šis dažnai lan
kydavosi pas vokietį ūkininką, 
kur susipažino su Viercinskiu.1 
Šis jau mokėjo gražiai rusiš
kai ir .^.ibematoriui padarė į- 
spūdžio savo giliu išsilavinimu. 
Vėliau Viercinskis pasisakė, 
kad tapęs kunigu. Gubernato
rius sveikindamas kiek apgai-

■ lestavo, kad jis Vokietijos pi
lietis, šiaip jo mokslas ir dory
bės leistų jam užimti žymią

1 vietą Rusijos katalikų hierar
chijoje.

1 Netrukus mirė Maskvoje 
t prancūzų šv. Liudviko bažny-

Sumą, koncelebruojant vysk. 
J. VVright, dalyvaujant prela
tams, kunigams, įvairių lietu
viškų vienuolijų, atstovams, 
giminėms ir gausiai miniai pa
rapijiečių, atlaikė jubiliatas 
prel. K. Vasys. Sumos pamoks
lininkas — vysk. V. Brizgys 
pabrėžė pareigos ir šventumo 
reikalą turint prieš akis švie
sius Marijos ir Pijaus X pa
vyzdžius. Tikėjimui išlaikyt y- 
pač kvietė motinas. Sumos 
metu giedojo parapijos-choras 
Dethier’o šv. šeimynėlės Mi
šias, vadovaujant V. Burduliui.

Po Sumos 29 vaikams ir 3 
suaugusiems vysk. J. Wright 
suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą. Ciai pat kalboj į sutvir
tintuosius pabrėžė tikėjimo 
simbolių reikšmę, ypač kad ti- 

čios dekanas Petronis. Tada kėjknas yra svarbus ir realus

Worcester, Mass. Vlsą p0^110 paramą 
___ dė, rišo kalbas, didino ir 

600 dalyvių ir .40 svečių 
ūpą. taip pat programą ataudė 
savais puikiais kalbos deiman
čiukais — prel. J. Balkūnas. 
Pabaigoj, visus svečius prista
tęs publikai, pakvietė kalbėt 
jubiliatą prel. K. Vasį, kurs 
peržvelgęs 25 metų darbo ba
rus, prisiminė vargus, ypač 
slėgusias skolas, vekselius, ku
rių paskutinius pokylio metu

biliatą pasveikino S. Vaškele- 
vičius ir čia pat mergaitės: 
Paulina Savage -ir Mirga Ja- 
sutytė įteikė gyvų ir dvasinių 
gėlių buketus.

Dar bevalgančius šuštu ir 
Aušrele palinksmino Savickai
tės tautinių šokių grupė.

Jubiliatui ir visiems lietu
viams laimingos ateities palin- __ ________
kėjo Worcester miesto majoras - viešai sudegino. Tai visų aki- 
J. D. O’Brien. Solistė L. Mic
kevičiūtė, akompanuojant M. 
Lynch, padainavo: La Jocun- 
da, Visur tylu, Rugiagėlės ir 
Kur bakūžė samanota. Prel 
M. Krupavičius ragino išlaikyt 
savo kalbą, lietuvišką šeimą, 
kovot dėl Lietuvos. Solistas 
St. Liepas, akompanuojant M.

vaizdoj atliko vienas iš parapi
jos šulų — J. Glaveckas. Jubi
liatas visiems padėkojo už dar
nų darbą, aukštiesiems sve
čiams už apsilankymą. Taipgi 
visiems, kurie nors kokiu būdu 
prisidėjo prie šio pokylio paren
gimo, kurie suteikė dvasinių ir 
kitokių dovanų.

šias 23 mūsų parapijos vaiku
čiai artinosi pirmą kartą prie 
šv. Komunijos. Džiaugsmas nu- 
Skaidrino vadus ir jų tėvelių, 
kurie nuoširdžiai meldėsi, pra
šydami savo vaikučiams Dievo 
palaimos. Seselės ir vietos ku
nigai vaikučius rūpestingai pa
ruošė. Po apeigų bažnyčioje 
kleb. kun. F. Norbutas visus 
vaikučius klebonijoje gardžiai 
■pavaišino. Už klebono dosnumą 
vaikučiai ir jų tėvai pasiliko 
nuoširdžiai dėkingi

Prisiminė žuvusius karius -
Šv. Vardo draugijos rūpes

čiu gegužės 31 buvo prisimin
ta žuvę kariai, šv. Jurgio baž
nyčioje 8 vai. atlaikytos Ja 
intencija mišios. Mišias ir nuo
taikai pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. P. šakalys. Pamal
dose organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo karo veteranai ir 
daug žmonių. Iš bažnyčios, 
vad. kleb. kun. F. Norbutui ir 
kun. P. šakaliui, visi nuėjo 
prie žųvusiems paminklo, kur 
atkalbėtos maldos ir prisiminta 
kritusiųjų aukos ant tėvynės 
aukuro. Apeigos paliko gražų 
įspūdį, kai gyvieji maldoje susi
jungė su mirusiais.

Vyčių piknikas
Vyčių 27 kp. pirmąjį pava

sario pikniką ruošia birželio 13 
d., Grape Arbor Bullard St., 
Walpole, Mass. Programoje 
bus šokiai, laimėjimai ir kitos 
pramogos. Visus, kviečia atsi
lankyti ir linksmai praleisti lai
ką prie vandens, gražioje vie
toje.

•1 •-

Susiorganizavo jaunieji 
vyčiai

Kun. P. šakalio pastangomis 
suorganizuota jaunamečių vy
čių kuopa. Įsirašė per 20 na
rių, nuo 12 ligi 16 m. amžiaus. 
Valdybą sudaro: dvasios va
das kun. P. šakalys, pirm. M. 
Kuporatz, vicepirm. Irena Ika- 
sala, rašt. Adelė Tumąitė, ižd.

maršalka P. Gle-

Taų> netrukus tėvai jėzuitai 
pradėjo rinktis iš visų kraštų 
į Rusijos sostinę — į Petrapi
lį. 1785 m. Kotrynos II ypatin- stypinąs raštu kreipėsi į dalykas ir kaip tokį reik vi- Lynch, padainavo: ----------- \r m u
gn raštu jiems, buvo leista. 5- Mohylevo metropolitą, prašy- sais būdais stiprint savyje ir tėvų namus, Mano steloj šian- vy-^upo V. M. Glebus, ir
kurti gimnaziją. Ta mokslo damas F viercinskį paskirti į juo gyventi. dien šventė ir bis’ui — Tų B^zgio malda. bus, patarėjai J. červokas^ir
įstaiga ilgainiui įgijo tekios jo vietą Man pačiam t. ko Jubilėjinis pokylis vakare mergelių dainavimas. Vysk. -------------------------------------------- Kiti. Malonu grraen xaa netu-
jtakos, kad jon visa Rusijos di- skaityti šio rašto originalą, vysk. J. Wright atidarytas V. Brizgys, pasid^ugęs nu- # Uždafos ^J2J7fiXrišSs ir'kaS
duomene siųsdavo savo vaikus. kur gubernatorius, priminęs, malda. . veiktais didžiais lietuvių dar- .Jėzaus širdies mene-
Nemaža jos auklėtinių, kaip kad jjs Vokietijos pilietis, vis Visų parapijiečių vardu ju- bais Amerikoj, kvietė panašiu rekolekcijos moterims į- ’
grafai š^alov^i Gagarinas ir _---------------------------------------------------------------- -------------------- uolumu ir toliau darbuotis y- Nek pras vienwrfyn^
kun^aikšęiai Volkonskiai ku- pac nepamirš vargstančių bro- Conn biržeUo n 12
ne lanke tą gimnaziją, tapo UDy GEGUŽES MENESIO NUMERIS li’įrre?ltiTB??ą-" >>-• ir 13 d.d. Ves T. Gutauskas, 
jėzuitų ordino nariais. = Vysk. J. Wnght pasidziau-

Bet ilgainiui, panslavizmo į- “Aidų” gegužės mėn. nume- 
takai padidėjus, palietė ir j ė- ryje sutelkta daug įdomios 

medžiagos iš įvairių sričių. 
Prcf. Kazys Pakštas gvildo po
litines geografines problemas, 
iškilusias po 1914 m. ir susi
jusias su Lietuvos laisvinimu. 
Vysk. V. Brizgys savo straips
nyje “Kad visi būtų viena” iš
samiai rašo apie didesnės vie-

Isimtį sudarė tik T. Piriing, nybės reikalą lietuviškame
veikim?. Prof. Pr. Skardžius 

no Briuselyje, Belgijoje. Jis tu- kruopščioje studijoje paliečia 
rojo teisę aplankyti didįjį ku- ; kaikuriuos klausimus iš lietu- 
nigaikštį, paskutinio caro dė- vių mitologijos. P. Maldeikis 
dę Vladimirą Aleksandrovičių. _ rašo apie JAV pedagoginę fi- 
Jėzuitas naudojosi ir kum- lospfiją. prof. J. Gravrogkas 
gaikščio karieta ir gyvendavo apie amerikonizmą ir jo santy- 
pačiuose rūmuose, kur, sako, kį su tautinėmis kultūromis, 
ir mišias laikydavo. Prof.

Šis T. Piriing mirė tuoj po 
pirmojo pasaulinio karo Briu
selyje, - palikdamas didžiulę 
slavų bibbticteką, kurią tvar
kyti patikėjo grafui Tiškevi-

zuitus. 1815 m. sausio <nėn. 
kariuomenė apsupo Petrapilyje

į Polocką. Ten neleido priimti 
naujų narių, o mirus paskuti
niam jėzuitui, nė vienam iš už
sienio neleido peržengti Rusijos 
sienos.

Moterų sodaliečių darbai
Moterys ir mergaitės soda-

, . į SJ. Rekolekcijos prasidės lietės kartą per mėnesį orga-
gė gražiu lietuvių dominavi
mu Worcest?ry, kvietė likti iš-

straipsnį iš religinės srities, gė gražiu lietuvių dominavi- penkta<į^į”8 “į’ v " baigsis nizuoja pyragų pardavinėji-
lisčiantį Marijos kultą. Groži- mu Worcest?ry, kvietė likti iš- sekmadienio ^ Atlyginimas mą, o gautą pelną skiria sese-
nės literatūros puslapiuose ran- tikimiems savo tikėjimui, ug- 7 Kviečiamos motervs na- lių namo statybai. Pyragus jos 

rinaudoti šiomis rėkolekdjo- pačios aukoja. Sodalietėm 
mis. Apie atvykimą pranešti 
adresu: Rev. Sister Superior, 
Immaculata Conception. Con- 
vent, RFD 2, Putnam, Conn., 
arba telefonu — Putnam 8- 
5828. • '

. _ , ’ -L • - ' j, ' • “ 7 dol. Kviečiamos moterys pa- namo statybai. Pyragus jos
dame Neles Mazalaites. novelę dyt kuo daugiausia dvasinių 
“Bevardį” ir pluoštą Jono Me- pašaukimų. Dar beplojant,
ko poezijos. Apžvalginėje daly- kun. Jutkėvičius vysk. J.
je yra šie skyriai: Mokslas,
Menas, Literatūra, Visuomeni
nis gyvenimas. Numeris ilius
truotas lietuvių dailininkų V.
K. Jonyno, K. Varnelio, T. Zi
karo, T. Valiaus, P. Puzino dar-

mielai talkina ir kitos para
pijos moterys. Jų darbas ir 
aukos yra gražus parapinio 
rūpestingumo pavyzdys.

Žvalgas

, • Shriby, Niek, kur 
nauja Our Lady of Fattaa 
kun. J. Alksnis,. birždio 
ruošiami viščiukų pietūs, 
džia 12 vai, pelnas
statybos fondui Apylinkės Ik 
tuviai kviečiami.

• Bostono Rašytoją 
birželio 5 d. sušaukė
prieš" vasaros atostogas suri- 
sirinkimą. Paskaitą apie Ko
lumbiją skaitė EI. Vasyliūnie- 
nė, St Santvaras kalbėjo apie 
V. Ališą.

• Kanados lietuvių dtoraę 
“Varpas” po trumpų atostogų 
vėl pradėjo darbą.-Tai vienin
telis Kanadoj meninis vienetas, 
kuris yra gerai susiorganiza
vęs. Turimu dideliu damų ir' 
opšrų ištraukų repertuaru," 
puikiu jų išpildymu žavi klau
sytojus ir garsina Lietuvos vari; 
dą kanadiečių tarpe. Nuo pat 
įsikūrimo chorui diriguojaį ir 
mokina muz. S. Gailevičius.

“Varpas” birželio 26 d., Nia- ? 
gara Falls mieste, St. Patriek 
salėje, ruošia didžiulį koncer
tą. Programoje dainos ir iš
traukos iš operų — Faust, Ri
goleto, Marta ir Parduotoji 
nuotaka. Pradžia 7 v.v. Salė 
yra Queen ir Victoria gatvių 
kampe. Gros geras orkestras ir a 
veiks turtingas bufetas.

• Roėhester, N. Y. tragiš
kieji birželio įvykiai bus pri- į 
siminti birželio 13 d. Minėjimas* 
prasidės pamaldomis šv. Jurgio 
lietuvių parap. bažnyčioje. Po 
pietų 4 vai. parapijos salėje 
Vincas Rastenis kalbės Lietu
vos laisvinimo klausimais. Po 
kalbos koncertas. Minėjimą 
rengia Alto Rochesterio sky?y 
rius. .

• Waterburio ilgametė ka
talikiškų organizacijų veikėja, 
dainininkė ir gabi vaidintoja 
Marcelė Andrikytė, po ilgesnio 
darbo įstaigoje ir visuomeninės 
veiklos, išvyko keliom savai
tėm poilsiauti į Miami, Fla. .

• Austrijos Liet. Bendruo
menės valdybą dabar sudaro: 
pirm. — Mgr. K. Razminas, | 
sefkret. — E. Geibavičius, ižd. 
— M. Krikštanavičius. Tautos 
Fondo įgaliotiniu yra kun. K.

Maceina duoda

Tikime, kad Dievui laimi
nant ir Jums padedant ši šven
tovė, mūsų tautiečių pamink
las Marijai, bus galima baigti

Wright, kaip padėką, įteikė 
menišką drožinį Aušros Vartų 
koplytėlę. Jubiliatui dovanas į- 
vairių parapijos draugijų įteikė 
irgi kun. J. Jutkėvičius.

• rusas atsivertėlis, kuris gyve-

100 p. • Kaina $1.00
» Gaunama

vimo oO metų sukaktį
Neužmirškime, kad vienas 

iš didžiausių lietuviškos 
spardos apaštalų buyo vysk. 
M. Valančius.

Jo gyvenimą ir veiklą 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BIOGRAFI

JOS BRUOŽAI

Turint prieš akis vasaros mė- NEKALT. PR. SESERŲ PADĖKA 
nerius liepą ir rugpiūtį, kuriuo
se “Aidai” nepasirodo, du pas- Nors lietuvių kalba 
kutinieji šio pusmečio numeriai turtinga subtiliausius jausmus 
leidžiami pora savaičių vėliau, išreiškiančiais žodžiais, tačiau 
Gegužės mėnesio numeris jau mes neatrandame žodžių, kurie 
atspaudintas. pilnai išreikštų mūsų padėką

jums, Nek. Prasidėjimo Gildos 
seimo ir Marijos šventovės ker
tinio akmens šventinimo išk 1- 
jnių dalyviams.

Dėkingos J. E. VysKupui bekylančias šventovės sienas. 
Bernare! J. Flanagan, mūsų 
diecezijos ganytojui, už Mari
jos šventovės kertinio akmens 
pašventinimą, pasakytą nuo
širdų, lietuvių padėtį atjaučiau- statyti ir pašventinti dar šiais 
tį žalį- Vieninteliui Amerikoje Marijos Metais, nors ir vidaus 
lietuviui vyskupui V. Brizgiui, /įrengimaį nebūtų pilnai baig

ti.
Dar kartą nuoširdus ačiū vi

siems. Prašydamos Viešpaties 
atlyginti visiems, kurie remia 
koplyčios statybą, laikoma 
nuolatinę noveną į Nekaltai 
Pradėtąją Mariją! Tegu Jėzaus 
ir visų mūsų Motina Marija 

Prasidėjimo vardo seserų dar- išgirsta kiekvieną Jūsų prašy- 
bus bei veiklą, statybas komi- mą. Viešpaties palaima tegu 
teto garbės patarėjams J. P. lydi Jus visus.
prel. J. Ambotui ir prel K. * Maldoje su Jumis, 
Variui, vienuolyno kapęlionui Nek. Pr. fivč. M. Marijos 
kun. St. Ylai Gerbiamiems rnū*.

labai sų prieteliams kunigams ir vie
nuoliams bei vienuolėms. Sei
mo pirmininkui kun. V. Pau
lauskui, Gildos skyrių atsto
vams, Garbės Fundatoriams, 
Fundatoriams, statytojams ir 
visiems mūsų nuoširdiems rė
mėjams, kurie darbu ar centu 
lipdote plytelę prie plytelės į

• Europos Liet. Bendruo
menės pirmininkų konferenci
ja numatoma sušaukti Pary
žiuje liepos 11-2 d-d- Bus ap
tarti aktualieji bendruomenės 
reikalai.

• Elena Baronienė, 81 metų, 
mirė Vienoje. Jos vyras, Kos
tas Baronas, buvo “Metropo
lio” restorano savininkas Kau
ne, miręs kelionėje, Berlyne, 
1931 m.

EL1ZABETH, N. J.
Parapijos pirmas pikn&as į- 

vyksta birželio SM) d. naujam 
mokyklos darže. Bus linksma 
ir malonu.

Kleb. kun. M. Kemežfe da
lyvavo prel. K. Vario 25 metų 
klebonavimo iškilmėse Wori 1 
cesteryje

Įsigykite ką tik iš spaudos 
išėjusią, kultūros žurnalo “Aidą? 
premijuotą A. Maceinos knygą

ŠAULES GIESME
Joje šis didysis mūsų miotytojas kffiai jdkHahi

nepageilėjusiam didelio vargo, 
kad atvykti bent į patį šven
tinimo momentą ir prabilti į 
susirinkusius iškilmių dalyvius.

Jo Prakilnybei prelatui P. 
M. Jurui, kuris žodžiu ir dar
bu nenuilstamai skelbia Mari-

gyventam reikšmę ir pafikimą žmonijai.
V

Išleido PREL PRANCIŠKUS JURAS, 
94 Bradford St., Lawrence, Mass.

Spaudė T. T. PRANCIŠKONŲ spaustuvė
Aplanką piešė T. Valius



malda

kėjimo.

BALTIMORES ŽINIOS

CHASE CANDY CO.
CANDY COOKS

AND

rimuose.

PARDUODAM NAMUS

Naujojoj parapijoj 40 vai. 
atlaidai prasidėjo geg. 30 d. 
Pamokslai buvo sakomi lietu* 
viškai ir angliškai.

mineralinių druskų. A, B ir G 
vitaminų, aromatinių medžia
gų, lengvai virškinami, regu
liuoja vidurius.

Arbūzai (Watenneto®)^
Maistingumo atžvilgiu mažai 

vertingi, mineralinių druskų 
atžvilgiu panašūs į metanus.

Viešai šnekama, kad Vlikan 
prašosi nauji veiksniai atsto
vauti neatstovaujamų gru- 
frių.

Šyvos
Jos turi vitaminų A, B, vai

sių cukraus, šviežios slyvos 
valo vidurius; rekomenduoja
mos prie hemoroidų, prie tul
žies ir kepenų ligų. Išdžiovin
tos slyvos kompoto formoje 
valo vidurius.

' Apeisimu
Nunokę apelsinai turi gana 

daug vaisių cukraus, B, ir C 
vitaminų. Sakesnieji turi dau
giau cukraus, rūgštesnieji — 
mažiau.

‘ Metanai
Turi bazinių medžiagų, ku

rios neutralizuoja rūgštu,, vata 
vidurius. Jie tinka prie nutu
kimo, podargos. Per didelis jų 
vartojimas erzina kartais ’ vi
durius. ' . _

Posėdyje, prisiminta maldoje 
neseniai miręs Nevv Yorko 12 
kp. narys H. Koleskas. Metinis 
vyčių piknikas įvyks rugpjūčio 
1 šv. Mykolo par. sodelyje Ba- 
yonnėje, N. J.

lietuvių mnpetaus/ta* Kear- 
ny miesto meras J. Hsaly.

Iškilmėms pirmininkavo ir
Visi buvo garduaj pavadinti ' paaiškinimus teikė šios draugi- 

« turėjo progos išgirsti gra- , jos reikalų-vedėjas P. Vefevas. 
žiu sveikinimų ir kalbų. Buvo Lietuvos ir Amerikos himnus 
nušviesta šios lie t uvių koloni- sugiedojo solistė G. Mazur, a- 
jos didelės pastangos kuftūriš- . kompahuojant St. Globiui, 
kai augti, stiprėti ir būti pa- 1 J. M.
vyzdžiu kitoms čia esančioms ............. > ■ ,
tautoms. »

Citrinos
Jos turi A, B ir ypač C vi

taminų, valo kraują. Jo sunka 
pilnai gali pavaduoti nenatūra
lų ir sveikatai kenksmingą ac-

Konservuoti vaisiai '
Konservuoti vaisiai su baltu 

cukrum yra labai saldūs, sun
kiai virškinami ir negali susi
lyginti su šviežiais. Net konser
vuoti su rudu neutraliu cuk
rum neprilygsta . natūraliems 
maisto produktams; Konser
vuoti su actu visiškai nustoja 
savo vertės. Geriausia, žino
ma, vartoti šviežius 
vaisius, jų nesant — džiovin-

Janonis, maldą atkalbėjo kun.
VI Karalevičius. Sveikinimo 
kalbas pasakė prel Ig. Kelme
lis, kun. A. Kasparas, kun. 
P; Totoraitis ir Ed. Thomp
son. .

Dabar rašome apgarsinimą 
ir organizuojame neatstovauja
mus, kad galėtume jiem atsto
vauti visuose veiksniuose ir ta-

Mirusiųjų pagerbimas
įvyko gegužės 30 d. Holy 

Redeemer kapuose, kur laido
jami beveik visi lietuviai. Iš
kilmes suruošė šv. Alfonso 
bažnyčia ir Lietuvių Legionie
rių Postas Nr. 154. Prieš alto
rių, gražiai įrengtą ant koply
čios kalnelio, 11 vai. jau ple
vėsavo tautinės ir Legiono vė
liavos, grojo Amerikos Legio
no orkestras ir visą kablelį su
po gausūs lietuvių būriai. Pra
džios žodį tarė ir visai iškilmei 
vadovavo posto vadas J. Ste- 
fura. Šv. Mišias atvirame ore 
aukojo prel. L. Mendeiis, kun. 
P. Patlabos ir kun. P. Dam
brausko asistuojamas. Pamok
slą lietuviškai pasakė kun. K.

Lapatuoju kartą per parką, 
saulei jau leidžiantis, ir matau 
— eina porelė, matyti, tik ne
seniai, kolegiją baigusi. Mieloji 
patraukia lūputę ir sako “Nei” 
Mielasis pašoka iki medžio vir
šūnės. Tuojau supratau, kad ji# 
politiškai išsiaiškino.jog mie
loji pasakiusi ‘Taip!” Jei būtų 
nepoetiškai galvojęs, būtų nosį 
pakabinęs, o jinai taip pat 
nusiminusi ir dūsavusi: “Toks 
jis ir vyras — nieko iš to ne
bus.”

Taigi norėdamas, kitą su
prasti, t.y. su pasitikėjimu ir 
viltimi, kad man iš to bus ge
na, bėgyje ilgesnio pasimąsty- 
mo pasiryžau pasidaryti politi-

SV* PELEtRINO ŠVEN'ĘOVE 
“VĖŽIO ŠVENTASIS"

TĖVAI SERVTTAI, fcV. DOMENIKO BAŽNYČIA

Susirinkimo ... dienotvarkėje 
buvo skaitytas praeitas proto
kolas. Paskaitą apie birželio 
dienų tragediją skaitė kun. VI. 
Karalevičius. Iškeltas reikalas 
organizuoti lietuvių kalbos pa
mokas ir planingai šį reikalą 
pravesti palikta Martynui Ruz- 
giiri.

Apskrities valdyba išrinkta 
iš šių asmenų :pirm. L. Jano
nis, viceprezidentai Albinas 
Jankauskas ir Ed. Thompson, 
ižd. Ona Klimaitė, fin. sekr. 
Vera Lang, prot. rašt. D. Dut- 
kūtė, iždo revizorium Pr. Vaš
kas. Delegatais į visuotiną vy
čių suvažiavimą išrinkta D. 
Dutkūtė ir J. Sabelis. .

Imis pranešti mokslo duome- 
vusieji diplomus: Ir. Lozaitytė, “*“"**~*“ nyS jr atžymėti geriausi moki-
baigusi Notre Dame kolegijoje Regina Valentina.. niai. I iškilmes kviečiami tėvai 
biologijos mokslus , ir Jonas Petro ir Nijolės (Kana ūkai- ir apslčntai mokyklos bičiuliai. 
Dėdinas, baigęs Maryland uni- tės) Šapranauskų dukrelė, pa- 
versitete chemiją. Abiem kole- krikštyta mūsų bažnyčioje bir- 
gom dovanų įteikta po fietuviš- žeiio mėn. 6 d. Krikšto tėvais 
ką knygą. Prie kuklių vaišių buvo Jonas Bučinskas ir Anelė 
stalo skambėjo lietuviškosios

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

Aukos misionierėms
Maryknoll seserys vienuolės 

Šeštinių dieną (gegužės 27) 
šv. Alfonso bažnyčioje per vi
sas pamaldas rinko aukas. 
Prel. L. Mendeiis ne tik pats 
seseris pakvietė, bet ir į pa
maldas atėjusius karščiausiai 
ragino gausiai aukoti, šių pas
tangų vaisiai buvo tikrai gra
žūs: surinkta $1500.00.

Dainos dmų birželio 20 d. 
naujojoj parapijoj rengia Tėvų 
Dieną ir kviečia į ją atsilanky
ti visus, kas nori linksmai ir 
įdomiai pralėkti laiką- Pelnas 
— parapijos statybų fondui, i

(Pradžia nr. 41) '
. Vyšnios

Jos priklauso prie pirmųjų 
pavasario vaisių. Turi A, B, C 
vitaminų, lengvai virškinamo 
vaišių cukraus ir žymų geležies 

Toliau gražiais palyginimais, tkiekį. Tamsesnės turi geležies 
iškeldamas draugijos valdybos daugiau negu šviesiosios. Vyš- 

, dideles pastangas, o taip pat ir nias patartina naudoti prie pO- 
narių didelį susiklausymą, dargus, nutukimo, gyslų sukak 
kalbėjo NJ valstybės gynė jo 
padėjėjas, lietuvis advokatas 
A. Salvesti džiaugdamasis tų 
pastangų gražiais vaisiais.

Lietuvos himno žodžiais 
kreipėsi į kiekvieną šios šven
tės dalyvį adv. Ch. Paulis, gi
liai ir prasmingai primindamas 
brangiąją tėvynę, džiaugdama
sis ir didžiuodamasis jos kul
tūra, kuri čia dabar perduoda
ma mūsų kartoms.

Gražų ir jautry žodį tarė 
“Darbininko” vyr. redaktorius 
S. <• Sužiedėlis, apibudindamas 
kokį didelį vaidmenį vaidina 
gimtoji žemė ir koks didelis il
gesys traukia visus iš jos išė
jusius. S. Sužiedėlis -taip pat 
pasidžiaugė, kad turįs progos 
būti svečiu šioje vieningoje ir 
darnioje lietuvių katalikų ben
druomenėje, kuri džiaugiasi 
šiandien savo laimėjimais —

This is it!! No limit to Security 
and Steady Employment

NUOLATINE NOVENA KAS ANTRADIENI 5*30 PT. 
Kjekvieaą sekmatfienį 530 p.p. .

Giedotas mišios kas antradienį rytais 8 vai už vėžiu ser
gančius. Šventojo relikvija atskirai laiminanti vėžiu ser
gantieji Prašymai, priimami kiekvienu laiku.

TeL WH 4-0797
Bev. lota a Boseo, O3M. klebonas ir vedėjas

Utakymus atųsd:
DARBININKAS 

OOMNrtokAvoi

Pirmiausia nuoširdžiai. ir Vaisiai ir uogos veikla mūšy organizmą 
džiaugsmo apimti žodžiai išsi- ' " .' ” '.
liejo iš pačių šios draugijos va- DR. A GRIGAITIS , '
dovų: dvasios vado kun. D. 
Pociaus, draugijos pirmininko 
Wm. Grinevičiaus, draugijos 
reikalų vedėjo P. Velevo, fi- 

Posėdį atidarė pirm. L. nansiškai draugiją, par&musio 
J. Paknio ir darbų Įsižiūrėto
jo J. Katiliaus.

Džiovinti vaisiai turi minera
linių dryskų, vitaminų ir leng
vai virškinamo vaisių cukraus. 

Jie turi A, B ir C vitaminų, Geriausia juos džiovinti šaulė- 
F. V. gražia sale, savo geltona švie- daug mineralinių druskų, ang- je, bet tinka ir krosnyje.
------------------------- -.r.--------- liavandenių, jų bazinės ne- stMuose džžuKse kon- 

džiagos vato kraują. Ypač jie vaisiai „
geras maistas nualpusOTs po raus VCTange9a už
sunkių ligų ir džiovos atveju.

Kitą dieną nuėjau į politinį 
susirinkimą. Ten iki dugno 
man buvo išaiškinta, kad mū
sų politinės nevienybės didžiau
sia nelaimė yra ta, jog mūsuo
se per daug yra tarinių ir per 
maža veiksnių.

— Tariniai, —'aiškino man 
vienas partietis, — tai neveiks
mingi politikai, kurie tariasi, 
tariasi ir vis- nesusitaria; jie 
yra pasmerkti amžinam pasita
rimui. Vriksniai yra veiksmin
gi politikai: jie veikia, veikia 
ir vis dar randa ką veikti. Bet 
norint būti tokiu veiksmingu 
politiku, būtinai reikia kam 
nors atstovauti.

Grįžęs namo, "• pirmiausia 
priėjau prie žmonos ir saldžiai 
pratekau: ,

Newark,N. J.
Vyžtą KUM.

Lietuvos vyčių metinis New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas įvyko birže
lio 6 šv. Jurgio salėje Newar-

Vltiia draugijos, leidžian
čios “Dirvą”, susirinkimas j- 
vyko geg. 22-23 d. Naujosios 
valdybos pirm, tavo psrink-

tittė žmona akis. — Ar tu pa
trakai? Demokratinėje politi
koje kiekviena veiksminga mo
teris pati sau atstovauja. Ne
kišk snapo į moteriškus rei
kalus!

Šv. Alfonso par. Sodafietės 
birželio mėn. 6 d. turėjo sa

vo mėnesines pamaldas, priim
damos šv. Komuniją. Po pa
maldų parapijos salėje sodalie- 
tės susirinko pusryčių ir aptar
ti savo reikalų. Plačiai ap
svarstytas išvažiavimas į Wa- 

Pugevičius, čia gimęs ir augęs, shington, D.C. Manoma aplan- 
kalbejo gražia ir taisyklinga kyti Amerikos katalikų tautinę 
mūsų kalba. Per Mišias giedo- šventovę ir kitas žymesnes--to 
jo šv.- Alfonso par. mokyklos miesto religines vietas. Išva- 
choras. žiavūnas nukeltas į rugsėjo mė- akavus a įveju. , ,

Pamaldoms nesibaigus Mo- nesį. Sodalicijos valdybai ir jos sunKlų marmeladą ar saldų vaisių sy-
teru Padėieiu Posto Srminin dvašos vadui kun. J. Antošev- Pranešimas skautų stovyklos Skautų vadai stovyklavimo Persikai repą. Konservuojant nereikia
ua t ski pravesta atlikti visus paruo- reikalu mokestį šeimoms nustatė to- Turi daug vaisių cukraus, vartoti chemikalų,
dus lietuviu' kariu^vusiu na- ūmuosius darbus. Clevelando Skautų Tėvų Ko- kį: už vieną vaiką $20, už du
dus lietuvrų kanų, žuvusių pa mitetas praneša lietuvių skau- — $30, už tris - $35.

Ji”*086 -ieJ^?Se Alfonso par. mokykla tų tėvams, kad vasšros stovyk- Sanitariniu atžvilgiu stovyk-
'n*fHne sekmačfienį (birželio 13 d.) lavietė jau paimta bei apmo- lavietė pripažinta gera. Skautų

oi? -• 4 va*- P-P- ruošia mokslo me- keta ir visi su stovyklavimu sveikatos reikalais sutiko rū-
lietuviu jgKaięrii Rą įtirnorpy^ r r «
x • .i: j *. • , - ’ tų pabaigtuves. Programa bus susiję reikalai yra sutvarkyti. pintis med. dr. K. Pautienė,tai tikrai didele hetuvių kraujo o. - j o .

. . .. t labai jvam. Atsilankyti kvie- Stovykla įvyks birželio 19— Smulkesnių nurodymų duos
w pat 

... ,__- „ girssne daug gražių dalykų ir Berniukai ir mergaites sto- ' bus skelbiami spaudoje,pagarbą įnirusiems kariams & . ,, . ,. . ® J. T „ _T paremsime musų mieliausiąją vyklaus atskirai, bet toje pa- __  . .. . - _ ,pareiškė: J. Stefura. Mrs N. TT.. .. . . . . - Eituamstines vyslc. Valan-
Miller, Mrs O. Urtock ir A. ■_ ^į^^e iS^lta čiaus mokyklos motetometų

Miceika. Abi Posto dalys (le- Lietuviai studentai (apie 30 myli„ nuo baigimo aktas įvyks birželio
gionieriai ir moterys padėję- birželio 5 d. par. salėje su- 13 d. Mokiniai į pamaldas ren-
jos) ir Lietuvių Taryba žuvu- siruo§ė trumpą pramogėlę . •'___110 vai., po pamaldų prog-
siųjųpa^rbai sudėjo gatavai- mokslo metų pabaigai paminė- Aiek tiek ir rama s^e’
nikus. Solo ir duetu giedojo metais ga- naucues aa“105- SieK ueK ir
žinomi mūsų kolonijos daini- ® T linksmam šokyj pasisukinėta,

ninkai G. Galkas ir K. And-
drews (Andrėkus); vargonė
liais jiems pritarė ir per Mi
šias grojo Mrs. H. Bush-Juš- 
kauskaitė. Ilgesne ir labui nuo
širdžia kalba prel Mendeiis 
kvietė susirinkusius savo mal
dose atsiminti ne tik šiuose 
kapuose, bet taip pat kitur pa
laidotus karius, ne tik seniau 
žuvusius, bet ir dabar žūstan
čius bei kenčiančius žiaurią ..... . ■ tas J. Bačiūnų, Draugija kar-
priespaudą. Kun. Prelatas taip — Birželio 6 šv. Kazimiero __Pe5 ttr su “Dirva” iki kovo pabai-
pat dėkojo visiems, tiek prie parapijos vidurinę mokyklą už- sy. Kazmnero tate^e lietu- ^15.23,
šios iškilmės parubšimo darbu baigė 25 mokiniai su gerais pa- vrų parapijose Pibafcurghe tas _
prisidėjusiems, tėk joje gau- žymiais. Iš ryto visi mokiniai P^®?38 1,etUvl^os 02 gryno pelno. Nutarta pra
šiai dalyvaujantiems. Pabaigai, Priėmė šv. Komunijąpietų ^mno namus įSs
mokyklos choras pagiedojo gimnazijos saleje įvyko durto- jroatvykęs, tam. M. Kazėno gušrintanams v kultūri- 
Salve Regina ir Viešpaties An- n^išdaftrams. Pąr^j« kl^ niams parengimanis.
„elas. bonas kun. Magnus Kazėnas, pranaaiconų platinti Aidų ,

įteikdamas kiekvienam diplo- “Dartrininko” ir "Vaidelio". Sraflm AM, pradedąs 
mą, tėviškai palirikėjo pritaiky- Visi lietuviai yra nuušbdžiai smuBonihkas, laimėjo stipentfi- 
ti įgytas žmfas Dievo ir tėvy- prašomi remti lietuviScą sjiau- ją vasaros semestrui 
nes labui. dą. Visi žino, kad tais imtais

, ....... šventame 50 metų savo spau-
- BrfzeboT Ideb kun. Mag. tatevė3 atgavimo sukakti. 

m» Kaaėnas šventė savo 41 did-
metu kunigystes Matiem Ju- . 10^^ kurfe gai-
biltatas g»H žvrigti su džiaugs- vino Metuviiką 4o<8 savo stop- 
mu 1 praeltj — I dHfcuto, s»- B »H>sų atneštais toikra*- 
vo gerais ir kilniais dartais nu- knygomis, būkime ir Ust. Radji Dmbas jslgljo
sėtą dirvą, kuri tikrai atneš nWB savo rdšieš - knygnešiai, garsintuvų slstan<, kurią iš-
Dievo Bažnytlal šimteriopą skaitydami Ir ptąttndami saro nuomoja JvSrtma parengi-
vaisių. tatahkMkuš MkraAfius. P. B. mams. 8tP

— Mieloji nuo šios dienos aš 
būriu jau veiksmingas ir tau 
atstovausiu.

litiškai: “Tai politikė — vieną 
sako, o kitą mąsto.” Iš džiaug
smo savo plikę perdengiau jos 
nauja skrybėlaitė, kad maty
čiau, kaip atrodo vyras, kuris 
moterim atstovauja. Bet gavęs 
gerai į kuprą, turėjau atsisa
kyti atstovauti savo žmonai 
jos pačios reikaluos?. Reikėjo 
•ko kito griebtis.

Savaitgalyje sutikau draugą, 
kuris tavo tos pačios minties 
būti politiku ir kam nors at
stovauti. Sutarėme daryti taip, 
kaip visi daro: steigti partiją, 
kad būtų partija. O jei bus 
partija, bus ir atstovavimas. 
Parinkome partijai trauklų ir 
skambų vardą: “Niekieno ne
atstovaujamų atstovybė”. Šū
ki išrinkome dar skambesnį: 
“Nežino dešinė, ką daro kairė, 
ir atvirkščiai!”. Klausite, kam 
tas atvirkščiai? Labai aišku: 
gali ir kairė nežinoti, ką daro 
dešinė, ir atvirkščiai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

BftM 8Mh Start, W«MMltavmi 21. N. Y.
TeL Vlrglnia 7-1896 

. .......................... .... ..................................

PthMii trtHdrttf radiSArTįiRMa* 
dideliam Ir malam tartai. 

Banketai, Sužteduotuve*. F*>*asi- 
mal. VectavH. VŪ valgiai teasiš ir 
gardOs. Užeik arba telefonuos įad- 
teięaudamas. , .-'-?x '



HARTFORD, Conn. — Vie
tos Alto skyrius birželio 13 
ruošia minėjimą pirmųjų bai-

M. and L AUTO COLLISIOM W0RKS

prisiusime jone kvotai svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bos $1-25; į Kanadą 
irgi yra $L25.

JAV pirmenybėse, New Yor- 
ke, Bisgguier ir Evans turi po 
6-2, Pavey 5V6, Sherwin ir Ro- 
ssolimo (didmeisteris iš Pran
cūzijos) po 5. Viso 14 daly
vių. Amerikos didmeisteris S. 
Reshevsky nedalyvauja.

FUNERAL ■ HOME 
564 KAST BROADWAY 

Soath Boston, Mas*.

Ka*ijrte fermentam takai. 
NOTARY PUBLIC , 

TeL 80 8-4815

Birželio 12 d.’ ErfiMfanį. 
Liet. FASK-to Rytų Sporto 
Apygardos ruofiamte stakr te
niso varžybos suicėlėčBdeBo su- 
ssdomėjfano ne tik New Yorke, 
bet ir kafanyninfee valstybėse, 
kaip New Jersey, Pennsytvani- 
joje, Massachusetts, Connecti- 
cut Stalo teniso vadovas gavo 
iš Bostono, Philadelptrijos, 
Hartfordo, Nevarto fa- kitų 
vietovių dalyvių sąrašus. Var
žyboms tinkamiau pravesti 
vadovas Br. Garankštis prašo

FU M E RA L H O M B 
254W.Braadway 

jtanth Rnstnri, Mat 
J08EPH BARACEV1ČIUS

Laidotuvių Direktorius 
Ttet SOąrth Basto* 8-2590

Krepšinis
Lietuvių Atletų* Klubo krep

šinio vienetas po laimėjimo 
prieš latvius panoro išbandyti 
savo jėgas su estais. Bandy
mas pavyko visu 100% t—es
tai gavo pylos net 103-80. Lie
tuvių Atletų Klubą atstovavo 
ir taškus pelnė: Birutis Alg.

truoti iš anskto, gaM 
ryti vanžybų dieną nuo lh30 
ryto Angelų Karalienės para
pijos salėje <213 So. 4 gat
vė, Ęrąpklyn, N. Y.). Varčybų 
laimėtojams (vyrų, moterų, 
jaunių vienetų ir dvejetų) į- 
vairios organizacijos ir paskiri 
asmenys paskyrė vertingų do
vanų.

užims 
taigi 

mėgė-

StephenAromiskib
(ARMAKAUSKAS)

’. Gnlrtstea « BnĮ—MMMttaj— 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

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

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

VirS Leidngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atliekami viri coffirio*, dažyme ir meeh. tateymn darbai 
Darbas atliekamas pigiai ir eąžtatagpL

J. MALDUTIS, nmne teL HY 7-8247
Z. ŽALIAUSKAS, anas teL GL. S-MS»

Futbolas
Lietuvių Sporto Klubo fut- 

bctfo vienuolikė apvainikavo

68-38 Forest Avenue 
ĖidgewDod, N. Y.

60-04 Woodside Avenue 
Woodride,N. Y.

ir kiti šariato produktai ikse krautuvėse:
69-38 Myrtte Avė. 185-24 Horace Harding Blvč
- Gtendale, N. Y. Fresh Meacknvs, Flushing
136-59 Rooeevelt Avenue 219*17 Jamaica Avenue .

Queens Village, N. Y. 
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.
19 West Post Road 

White Plains, N? Y.
MAIN STORE

GLENDALE 27, N. Y.

| TeL VIrginia 7-4499

Užsakymus siųsti 
DARBININKAS 

689 Burimick Avė.
* Breoktys 21, N.Y.

Alto ir Ralfo vietos skyriaus b. pašinu x-t
naskutinis susirinkimas prieš Lietuvių Sporto Klubo visuo- lyn 8, N. Y., arba skambinti mėtis latvis Ivars Katone, gach-

.tinis narių susirinkimas įvyks telefonu MI 1-1938. matųklube jis.davė rimutanų.
tadienj, birželio 11, lygiai 7:30 birželio 27 d. Vyt Belecko sa- ____________________________________________ laimėdamas 10 is 12 partijų,
vai vakare liet Daraoiios aukš. Įėję. Pačią dieną yra nu- u* «’ *■ m nrje «■> m Vietos Frankhn CC nutarė
mokykloj Visu K-t draugijų matytos draugiškos futbolo skaitai kultūros žurnalą Kalmę pasiųsti j JAV jaunų 

atriaZ; rungtynės su viena iš DAFB “AIDUS”? p-bes Kalifornijoje.

taipgi kviečiami visi geros va- lygos vienuolikių.
lios lietuviai A Driibinas Ant. Bagdžiūnas

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas afiieklimng prityrusio techniko, pripažinto 
EGA Instituto, New Yorfce.

Laidotuvių Direktorius 
84-92 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

ALEXANDER’S CO.
414 BrMutway 

South Besto* 27, Man.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBALHOME
M. P. BALLAS — Direktorių 
AUL BALTBONAS-BALTON

WAITKUS i 
FUNERAL KOMEI 

197 Webster Avū*we | 
Cambridge, Mus.

PRANAS WAITKUS I
Laidotuvių direktorius ir I 

balsamuotojas I
NOTARY, PUBLIC I

PatoraavtaMM *ena ir naktį I

rat

_ą> aminur « ■awo»Ma-

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Parengė 
PKEL. F. BARTKUS

413 pusk

PARSTUPAS

reumatišfcų skausmų, ir suval- 
nmimo kietų vidurių. Pri- 

siųriate muns $L00, tai mes

suinteresuotus kreiptis raštu 
(138 Forbell St Brooklyn 8, 
N-Y.) arba telefonu (MI-dway

Skaitykite ir platinkite “šv. 
Prandškaus VarpeT’t

27, Bagdonas 23, Daukša 17, 
Jankauskas 14, Tkibavičius 11,

Liepos 3 d. Lietuvių Atletų 
Klubo krepšininkai dalyvauja 
tarpklubiniame lietuvių, latvių, 
estų turnyre, kuris įvyks YM- 
CA salėje Marcy Av», vienas 
blokas nuo Broądway Marcy 
Avė. stoties. Plačiau apie tur-

Bdkata VedšjM 
660 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Veda K. Merkis

Tautvaiša, Zujus ir Jakštas 
puikiai pasirodė Great Lakęs 
open p-bėse, kurios įvyko Chi- 
cagoje gegužės pabaigoje. Vi
so buvo 96 dalyviai. Jų tarpe 
buvo Ispanijos meisteris Artu- 
rito Pomar. Pirmenybes lai
mėjo R. Steinmeyer iš St. 
Lotus ir A; Pomar, Ispanija, 
surinkę po 6-1 taškų. Tautvai
ša su kitais dalinasi trečia 
vietą,/turėdami po 5į4 taškų. 
Aleksandras Zujus ir Kazys 
Jakštas surinko po -2y> 
taškų. Ispanijos meisteris Po
mar įveikė visus tris lietuvius.

Merkis—Eastern Champion. 
*The Chess Coįrespondent” 
June, 1954, skelbia galutiną Matthai, Montrealio p-bių lai-

tata Parstupo šaknys 
Mf | jau buvo žinomos ir 

vartojamos įkaipo 
gydote nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 

v\ v* plaučių figų, 
uA nuo širdies nęsvei- 

' Iranu, nuo saikių
skaudėjimų po krūtine ir dcrep- 
levimų; kiti sako Parstupo šak-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė;

Brooklyn, N. Y

Nauja moderniška koplyčia šer-| 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir l kitus miestus.

stovį Rytinės Amerikos divizi- 
“Į joje iš 18-jų Amerikos koresp. 
’• p-bių. “Completed Events. 18th

(1950) Grand National, 
Round Two, Eastern. K. Mer
kis 10—1, J. Heckman 9VŽ, 
H. B. Daly 9, R. C. Simpson 
7|4, N. Raymond 7, B. Kozmą 
& K. Stahre 5VŽ, L. Brigham 
4’/^, Dr. Bemsdorf & Hranow- 
sky 3, Beverage IMz, C. Larson 
0.”

Čia turime vieną žymesnių 
lietuvio laimėjimų Amerikos 
korespondentiniame lošime. B 
20 partijų, sužaistų 1 ir 2 
rate trijų metų laike. Meritis 
laimėjo 15 ir 5 baigė lygiom.

Povilo Vaitonio, buv. Kana
dos meisterio, išnagrinėtas ke
lias partijas įsidėjo “Canadian 
Chess Chat” nr. 4. Tam pat 
numery telpa žalio partija su

mingųjų buvo arti 50,000. Dau- 
1 gumos jų jau nėra gyvų. Už

juos ir visus vėlesnius Lietuvos 
kankinius bus atlaikytos šv. 
Mišios 10 vaL šv. Trejybės liet, 
bažnyčioje ,o popiet lygiai 3 
vai, prasidės minėjimas liet 
parapijos aukšt mokyklos sa
lėje kampas Capital Avė. ir 
Broad St Bus pranešimas apie 
bolševikų įvykdytus žiaurumus 
vieno iš tų baisiųjų dfenų liu
dininko. Po to bus pavaizduo
tas scenoje bolševikinis teismo 
posėdis^ šeštadienio mokyklos 
vaikučiai pasakys keletą pritai
kintų eilėraščiu ir bus parodyti 
vaizdai ekrane iš Nepriklauso
mos Lietuvos laikų.

Visa toji programa 
mažiau dviejų valandų, 
liks dar laiko gamtos 
jams išvažiuoti į užmiesčius.

Alto skyrius maloniai kvie
čia visus Hartfordo ir apylin- šių metų sezoną išsikovodama ______________________ _ ____________________ mėtoju.
kių lietuvius atsilankyti į tą New Yorko valstybės taurę. pABDWmAM4s , 
liūdną minėjimą ir tuo pagėrb- Iškilmingasis taures įteikimas j šeimynų y _ Sadbary rinįtj.
ti nukankintus ir tebekartkina- įvyks birželio 20 d. 5 vai. v. mūrinis namas su apšildymu, nėje# Toronte viešėjo Sudbury

• mus mūsų brolius ir seseris, Angelų Karalienės parapijos gerame stovyje ir gražioje kuris įveikė vietos West 
tėvvs ir vaikus. Mes aa esą- salėje. Visi sportininkų bičių- vietoje. Pirkėjui bus laisvas 5 End klubą 4-1. Pirmoj lentoj 
me visa kuo pertekę ir niekuo liai kviečiami savo atsilanky- kankanų butas. Pamatyti ga- už Sudbury lošė V. žižys, laa- 
nepasiteisinsime negalėję atsi- mu pagerbti tuos vyrus, kurie Jima kiekvieną'dieną nuo 6,30 niėjęs prieš torontiškį G. Coy- 
lankyti, juo labiau, kad įėji- kiekvieno sekmadienio poilsį Kreiptis adresu* ne'
mas nemokamai. aukavo Lietuvos vardui garsin- 9 v* aoresu-

499 Ridgewood Avė.. Brook- Philadeiphijoj pasižymi 14-

Lengvoj atletika
Sekmadienį, birželio 13 d., 

11 vai. Forest parke, Brook- 
lyne įvyks lietuvių jaunimo 

bėgimo per mišką varžybos 
' vyrų ir jaunių grupių. Varžy

bose gali dalyvauti visi New 
Yorko ir apylinkių sportinin
kai. Kas nespėjo užsiregis
truoti iš anksto, galės tai pa
daryti prieš varžybas vietoje. 
Varižybų vieta pasiekiama va
žiuojant viršutiniu Jamaica 
traukiniu iki Woodhaven Blvd 
stotiss. Prie stoties visi daly
viai bus automobiliais nuvežti 
į Forest parką. Dalyviai ren
kas punktualiai 10.30 vai Lai
mėtojams yra pastirtos dova
nos.


