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ADENAUERIUI PRITARIA

PRUS CHURCHILLĮ

-iŠ*:

nebus komunin tintų kraštų at- 
stovą priežiūros komisijoje, tai 
Maskvai Betas priimtinas jokis

KataHą ir nekatalikų spau
da, rašydama apie Pijaus X 
paskelbimą gegužės 29 šven
tuoju, iškėlė tokių jo bruožų:

Pijus X yra 4,394 šventasis. 
Jo byla truko 31 metus.

POPIEŽIUS PIJUS Xn vyksta j popiežiaus Pijaus X kanonizacijos 
iškilmes.geležinkelio bilietui. Negavęs 

pasiskolinti iš katalikiško ban
ko, skolinosi iš pažįstamo žy-

Iriūjos, 
Įjos ir Čeko- 

slovakjos atstovai.

Per du balsavimus atkritus 
kandidatam ir iškilus Sarto 
vardui, šis pasitraukė i koply
čią ir meldėsi; ten rastas kar
tojo kardinolui: “Sakyk jiem, 
kad už mane nebalsuotų, aš to 
nesu vertas.”

• Italijos monarchistam su
skilus, vyriausybe tikisi išgau
nanti iš parlamento tvirtinimą 
europinio saugumo bendruo
menės sutarčiai.

Kardinolas Spellmanas Pa
ryžiuje pareiškė pagarbą Dien- 
bienphu gynėjam ir vienintelę 
jo moterį Genevieve de Galard 
palygino su Joanna d’Are. Su
minėjo dar, kad iš Dienbiephu 
vėl pasigirdo Rolando ragas, 
šaukiąs pagalbos.

Gražiai palyginta. Bet pran
cūzų spauda priėmė tai su ne
pasitenkinimu. Socialistam ar
timas “Combat” piktai atkirto, 
kad kardinolas esą kalba ne 
savo tikėjimo bendram kur 
apie Chicago, juos ragindamas 
į kovą, bet jis kreipiasi į pran
cūzus, “kurie jau 8 metai ko
voja absurdiškai, kad prideng
tų antikomunistinį bastijoną, 
kurį Wąshingtonas laiko reika
lingu ‘laisvajam pasauliui’ 
ginti... Mirti -Tongkinge, Ro
lando ir Joanos d’Are garbei 
bei amerikiečių interesam—štai 
ką siūlo mums Amerikos kar
dinolas.”

Ženevoje Sovietų 'atstovas Dėl komisijos > Amerika, 
Molotovas, tik ką grįžęs ’iš Ai^ga parodė
Maskvos, birželio 2 posėdyje daugtou vieningumo nei lig šiol 
kalbėjo labai griežtai, ' anot kitais klausimais, ir davė vie- 
spaudos, ultimatyviai. Jis rei- rangą atsakymą, kad komunis- 
kalavo, kad bdokhįjoje pa- ' tinto režimo valdomi kraštai 
fiMtas prižiūrėtų nesterifeją negali būti laikomi neutraliais.

Amerikos atstovas Bedel 
Smith, pasisakydamas prieš 
Lenkiją ir Čekoslovakiją, rado 
svarstytinus tik pasiūlytus In-

Ilgą laiką kun. Giuseppe 
Sarto, paštininko sūnus, išbu
vo kaimo kunigas —-papras
tas, kuklus, neturtingas, kai
miškai praktiškas.

Tokis liko ir paskirtas Man- 
tujos vyskupu, paskui Veneci
jos patriarku ir kardinolu. Kai 
1903 po pop. Leono XIII mir
ties reikėjo Važiuoti į Romą 
naujo popiežiaus rinkti, Giu
seppe Sarto neturėjo pinigų

(Tuos visus pareiškimus A- 
merikos Balsas perdavė į Lie
tuvą).

Lietuviai laimėjo 
New Yorko taurę
Lietuvių Sporto Klubo vie- 

nuolikė,gegužės 30 d. futbolo 
rungtynėse įveikusi Queens Mi
nerva S. C. rezultatu 2:1, lai
mėjo New Yorko valstybės 
taurę. Komanda baigmines 
rungtynes žaidė tokios sudė
ties: Vitols; Vaitkevidus-Jan- 
čevskis; Jokūbaitis - Arens- 
Jegeris; Sabaliauskas - Wells- 
Freimanis - Grasis ir Gražys. 
(Platesnį rungtynių aprašymą 
prašome skaityti sekančiame 
Darbininko numeryje, birželio

ir išrinktas Pijum x, Bet jis 
pasireiškė kaip vienas iš drau
smingiausių ir drąsiausių re
formose nuo pat renesanso lai
kų. Jis ėmęsi atnaujinti religinę 
dvasią ir drausmę pačioje baž
nyčios organizacijoje ir Romos 
kurijoje. Religinę dvasią jis 
norėjo perkelti į visas gyveni- 

Tokis pat kaimiškai papras- ,mo sritis, tardamas — “visa 
tas ir visiem prieinamas liko atnaujinti Kristuje.”

Atnaujino liturgiją, sutvarkė 
bažnytinę teisę; pašaukė apaš
talauti pasauliečius, sukurda
mas “Katalikų Akciją”.

Tikėjimo tiesose atsiribojo 
nuo ‘modernizmo” — perdide- 
lio racionalizmo tikėjimo tie
sas aiškinant.

Pro Ženevos ir Indokinijos 
reikalus dėmesys krypsta į tai
ko veikimą Sovietų naudai. 
Broliai Alsopai įspėja, kad 
Churchillis viską daro taikai 
išgelbėti, neš Anglijos sala ka
ro atveju. neapginamai butų 
sunaikinta dabar išaugusios 
Sovietų aviacijos ir atominių 
bombų bei vandenilio bombų. 
Ta pati baimė, kuri šiandien 
apėmusi ChurchiUj, po dvejų 
trejų metų apims Ameriką. Ir 
tai veržta —- srite Aisopsi — 
rimtai susirūptati Jsu dabar.

jos reikalas būtų perkeltas į 
JT, kurių komisija ištirtų pa
dėtį Indokinijoje. JT Amerika 
turi daugiau laisvės ir para
mos nei Ženevoje. Iš kitos įJti- 
sės Amerika nori susiprasti 
tiesiog su Indokinijos tautom. 
Jos tam labai pritaria. Bet čia 
yra pavojaus Prancūzijos poli
tikai.

Ženevos konferencija Indo- NES LAIKAS DIRBA būgo, kad gali atitrūkti ne tik 
kinijos klausimu netenka susi- SOVIETŲ NAUDAI nuo Amerikos, bet ir nuo savo 
domėjimo kaip ir McCarthy ■ ■ —— dominijų. Tad sutiko birželio 1
armijos byla. Derybos-sustojo— ■ - * • ■ dalyvauti Washingtone sąjun-
dabar prie kom. Viėtminho siu- truktų. Sykiu nori derybas už- ginįnkų Karinėje konferencijo- 
lymo — sugrupuoti kovojan- delsti, kad Giapo kariuomenė & Indokinijos reikalais, 
etas kariuomrnes atskirose zo- užimt1 didesnius plotus Rau 

donosios upės deltoje.

Visi šitie parengiamieji dar
bai, kurie turėtų įtakos dery
bom dėl Indokinijos, lėtina pa
tį sprendimą Ženevoje.

Pasitarimai vėl įstrigo.
NEI TAIP — NEI NE

Prez. Eisenhowerią spaudai 
-pareiškė, kad Amerika Indo
kinijos reikalu dar nėra galu
tinai apsisprendusi. Dar tebe- 
svarštoma, ar vyriausybė pra- 

dijos ir Pakistano atstovus. šys Kongresą įgaliojimų stoti 
Molotovas pareiškė, kad jei į karą Indokinijoje.

Amerikos vyry žo
džiai į rytus

• Amerikos laivyno 
ninkas adm. Carney gegužės 
27 sugretino -Amerikos ir Ru
sijos siekimus. Amerika nieko 
nėra pavergusi, o Sovietų sie
kimus rodo jos vykdomi paver- Kritiškai atsiliepė ir deši- 
gunai — Lenkijos, rytinės Vo- niųjų “Le Monde”.
loetijos, rytinės Austrijos, Ru- Tai tik rodo, kaip prancū- 
munijos, Bulgarijos, čekoslo- zai galvoja apie amerikiečius 
vakuos, Vengrijos, Albanijos, ir apie Indokiniją įr koks jų 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, patriotinis jausmas.
Štatsinės Korėjos ir Kinijos. ---------

žino, kad bet kokios paliaubos 
Tokis siūlymas turi paten- PRANCŪZIJA nesulaikys komunistų nuo toli-

kinti komunistus ir vakarie- pritarė padalinimui, nes tai mesnės agresijos. Joje subren- 
čius, nes jis atiduoda Indoki- vienintelis būdas paliaubom, do nustotatymai* pasipriešinti_ 
nijos dalį į komunistų rankas, Bet nesutinka su komunistų rei- Jau didelis Amerikos žingsnis, 
o vakariečiam leidžia sakyti, kalavimu dąlinti Laos ir Cam- kad ji ryžos eiti ir be Anglijos- 
kad tai nereiškia kom. Viet- bodia. Prancūzija skubina su Bet DuDes pareiškimu, Ameri- 
minho pripažinimo. paliaubom, nes jos karinės jė- ka imsis karinio pasipriešinimo

Priėmus tą siūlymą derybų gos susilpo ir moralė palūžo, tik tada, kai bus ne viena ir kai 
pagrindu toliau reiktų tartis, Jai stiprinti Prancūzija pa- galės ginti laisvę, o ne koldni- 
ar turi būti padalytas tik Viet- skelbė 80,000 vyrų mobilizaci- jinius interesus. Iš Prancūzijos 
namas ar ir Laos bei Cambo- ją, keičia karinę vadovybę In- ji reikalauja laisvės Indokini- 
dia; kur turi būti zonų ribos; dokinijoje, stengiasi susitarti jos valstybėm, naujos karines 
kas prižiūrės paliaubų vykdy- su Amerika dėl didesnės para- vadovybės, vietinės kariuome- 

mos, nors lig šiol Amerika jau nės apmokymo — taip kaip
Tų klausimų spręsti atskiri padengia 75% visų išlaidų. In- Korėjoje. (Dėl praeities Ame- 

partneriai eina su tokiais nusi- dokinijoje. rika turi daug kartumo —
statymais ir pasirengimais:

sijoje: “Pavergtosios tautos 
privalo žinoti, kad jos nėra už
mirštos.” Merchant priminė, 
kaip Sovietai pasiuntė kariuo-

prancūzai ne visada .ją infor- 
~ ...... mavo apie kannę padetj; josSOVIETAI Edenas Ženevoje mėgino >ti- . , , . .C. -T ~ & ; . pasiųstus žvalgus net suimda-padalmimo nenori. Molotovas kinti Molotovą ir Chu En-lai,

pristatė Baltijos reikalų vedė
jui R. Johnsonui M. Lietuvos 
Tarybos pirmininką E. Simo
naitį, gen. konsulą ir buv. pir- 

menę į Lietuvą, Estiją, Latvi- mąjį Klaipėdos krašto gvbema- 
ją, klastojo ten rinkimus. Tai torių J. Budrį, paskui jie buvo 
buvo — sakė Merchant —pir- priimti rytų Europos reikalų 
mas žingsnis, dabar jau pui- skyriaus vedėjo Harokt C. Ve- 
kįai pažįstamas, į smurtišką <jelerio, kuris nuvedė visus ap- 
kitų kraštų prijungimą pne Slankiusius dar pas rytų Eu- 
Sovietų Sąjungos. ropos reikalų direktorių Wal-

• Valst sekretorius Dulles worth Barbour. Jiem įteikė E. 
gegužės'24 priėmė naują Lat- Simonaitis memorandumą M. 
vijos atstovą Washingtone Lietuvos reikalu, 
prof. A. Spekke ir priminė At- Vakare Žadeikiai surengė ...... _ _ ______
lanto chartos principą, kad pietus, kuriuose dalyvavo ir H. hatle seeassie. fcnpervUrfan, atųte* S JKV, presMmto pasisakė už Indokinijos valsty- nepertempti stygos, nes Ame- . •
suvereninės teisės turi būti C. Vedeler su ponia. D- H*M»howerio priimamas Baitaeshmae limavse, bių nedalymą, tenorėdamas to- rika gali karo pajėgom atsa-
grąžintos tiem, kuriem jos bu- ----------~  ...................................    :--------------— ------- -------------- —n"1 — -------------------- - kių rinkimų, kaip Korėjoje ar kyti į komunistų agresiją In-
vo prievarta atimtos. Vokietijoje, kurie atiduotų visą dokinijoje. J tai Chou En-lai

Indokiniją į komunistų ran- atsikirto, kad jis pasitikįs An- 
kas. Bet Molotovas įsakė kom. gtija, kuri Ameriką nuo to su-

Oppenheimerio bylai ištirti vadovaudamas atominės bom- lintų laikinai Oppenheimerį Viėtminho atstovui padalini- laikysianti.
saugumo komisija birželio 1 bos gamybai, nebuvo palankus nuo atominės energijos darbų, mą siūlyti, kad derybos nenu- Iš kitos pusės Anglija pa- 

PasliyrifYiaS Bonno* paskelbė savo išvadas. Jos to- vandenilio bombos gamybą Jo žygį komisijos tyrimai pa- ....  .J.. ; „
S , , . Irios: valstybės saugumo su- Skubinti, bet jau nesipriešinęs, teisino.
JC ir gandai metimais Oppeahefanerio nega- kai buvo duotas pagaliau prez. ----------

Vokiečių telegramų agentu- M7ia Iefeti P1* •*on»i®6s ener- Trumano įsakymas.
ra DPA, amerikiečių telegra- . Komisija pripažino jį komu- r-yvr nrj
mų agentūra UP ir eilė vokie- J»J>"pažmo j lojalų Amerikos sekėju, kuriam neatsar- Korine CDU kongresas pn-
čių laikraščių paskelbė žinią, "Italam. gu patikėti valstybės paslap- P°Ht>ka1’
kad Vlikas paskyrė savo atsto- Trijų žmonių komisija iš- tta Komisijos sprendimą dar JI.^. . ^uroP® n
vą prie Bonnos vyriausybės ir klausinėjo apie 40 liudininkų ir turės tvirtinti atominės ener- ® ir
kad toji VUko atstovą priėmė, prirašė apie 3,000 lapų bylos, gijos komisija, kuriai vado- 'Js®^j2ngresas

Tuo tarpu New Yorke sklei-. Jį patvirtino, kad Roberto vauja Lems L. Strausą. Pasta- į?™:
ūžiamas gandas, kad esą S. Lo- Oppenheimerio v artimieji — rasis labiausiai ir paveikė, kad BM’g^kiėje
zoraitis telegrama į čia prane- žmona, brolis, brolienė — buvo prezidentas E3senhoweris nuša- roP°j«
šęs, jog Vokietijos vyriausybė komunistų partijos veiklūs ------------- --------------------------
tą žinią dementavusi. Savo pareigūnai; pats Oppenheime- ruožto U Vlilm tėte- c- SAUSROS .VOKIETMOJEruožtu is Vinco atėjus teie- nebuvo partijos narys, bet __
gramą, kad apie tokį dementi jjs kaip svečias dalyvaudavo* Vokietijos šiaurėje siaučia Londone prasidėjo bruzdėji- 
Vokietijoje nieko nežinoma,. kom. partijos susirinkimuose; sausros. ' Gyvuliai neturi ga- mas pačioje konservatorių per-

---------------------- rėmė komunistų veikimą stam- nykių. Jiem šerti ūkininkai tijoje prie* Churchillį. John ■ —
• Choehtovo, sovietų siųsto biom sumom; susitikinėjo su pjauja tik paūgėjusius rugius. Mefor, kuris parlamente išbu- I I I

teroristo į Vokietiją, žmona Maskvos agentais, kurie iš jo Priviso begalės akruafiių, vo 19 metų, atsisakė pripažinti amcan (*>, TtaaitavtataM'saii^'ta^tasta
Maškvpje iškrtrastyta iš buto prašė žinių apie atominius ty- karkvabalių ir visokių kitų ChurcHBį savu lyderiu ir par- vta »Wi titanai hirtindi»i m JAV mtatata, matai



laikraščio pasisakymų prieš ti-

dar plačiau smerkti: esą “St..

likviduoti humanišką žmonių 
santykiavimą, yra ‘nedori* ir.

AJtona.

SPAUDOS NAUJIENA

GIMS TAUTOS GENIJUS
DVIEJŲ VEIKSMŲ DRAMA

GAUNAMA DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

Office tel, Namų tel.

Ev. 4-9672 EV. 4-1913

SALE IŠNUOMOJAMA

bevelk per tetveris metus ji 
radijo ryšiais perduodavo amo 
rikiečiams labai svarbių jfinių 
Tarp jų buvo ir radiograma: 
Wes»! Maskva raugto al

ino valanda. Brenda buvo su
laužyta. Ko dabar jūs norite iš 
manęs ” prašnibždėjo ir pati 
vargiai begirdėjo savo balsą.

; Ptatir ’ prirtatintjo visas ka- 
riites žinias iš olandų gubema- 

t tūros, kurios tik pakliūdavo į 
jo rankas. Indonezijos laisvės 
kovotojai pradėjo atvirą 

fjmĮttą. Jie uHraK radk> stotį.
Svarbi žinia. Bet ji tokia 

staigi ir taip netikėta, kad a- 
ntrrikiečiai, apsvaiginti savo 
pasitikėjimu Stalinu, neat
kreipė į tai dėmesio. Jie neti

kęs. “Mes kovojome prieš ja
ponus, bet ne Ui Olandijos ko-

VENECUA SKĘSTA
Italijos miestas Venecija, 

kurioje plaukuojama laivais, 
traukia turistus. Tačiau dabar

džiuose buvo jos skausmas ir 
apmaudas.

“Mes stojame už visų tautų
atsakė karininkas

dėžes batų ir drabužių, ku- Jie reaguotų j išsišokimus pnes Balso ir BBC radijas, nors pa
ršuos suaukojo Australijos lie- tikėjimą, bet kreipėsi tik į sa- stanasis lietuviškai ir nekalba, 
tuviai Kun. šarką juos pada
bino letuviams. Apyskaitą pa
siųs Australijos Liet B. Ade- 

' • • -v • j > cidsucfes Apylirriccs i
Naujų žemių jau neatranda no valstybėje, Kolumbijos auk- išgaruoja. Jos vandens sudėtis p jatuy

mūsų planetoje. Tačiau mūsų štumoje, 160 metrų viršum labai panaši į Palestinos Ne- 
fcmeleje dar tiek daug daug Ramiojo vandenyno paviršiaus gyvosios juros vandens drus- Oldedoe
paslapčių, kad jas ištirti nie- yra “negyvoji jūra”, kurią ge- kas. Per du kilometrus nuo vietos lieoninėie dirba He- 

, , , kad nebus baigta, štai kele- ografai vadina “Med'cal kranto neauga jokie augmenys.
juros vandix> mieste pakyla po tas; Lake”. j ^įteka u. o vandeny bėra mažo dydžio j^sH p į
vieną colj. Rasta, kad ten, kur ............... _ vande^ paviršius vi- vėžliai ir kažkokia keista žu- 5®! oavo jsvyKusi i For
dabar gondolom plaukioja, po 
vandeniu tebėra gatvų grindi- Kad “Negyvoji jūra” yra 
nys. Vandens paplautus pama- Palestinoje, kur vanduo sūrus, 
tvs remontuoti .. . , _ _ ...... ___ .. . .. .
nes tai tiek pat atsieitų kaip visi žinom. Bet tokia jūra ir P ’do vandens atsargas, nes kli- ______ ______ __
pastatyti naujus namus. Amerikoje yra — Washingto- matas sausas ir daug vandens Irane prie Kaspijos jūros tuvlška’-

........, , . . .... \ , krašto žvyro duobėje 13 met-
rų gylio rasti trijų žmonių Augustas Kr-auza ir Alfonas 

“ griaučiai. Jie esą iš ankstyvojo Vorininkas mirė Kaiserslauter-
ledų periodo, vadinas, apie ne; Stasė Steknokienė Lekąvi- 
75,000 metų senumo. Nustato, čienė — Hamburge, 
kad trys žmonės sėdėjo prie, _____________________________
ugnies ir staiga buvo oloje už-

■I 4 griūti ir palaidoti smėlyje, listas pradėjo galvoti, kad duo-
Kaulai esą labai panašūs j da- na netenkanti sveikatai reika- 
bartinio žmogaus kaulus. l'ngų medžiagų nuo malimo ir 

pikUavojimo. Jis ieškojo jvai- 
* rių rakščių ir ultravioletinių

Esą šiais metais j Nobelio spinckdių, kuriais galėtų pa- 
premiją kandidatu bus prista- kelti duonoje savybes, dėl ku- 

_______ tytas Vokietijos sostinės Bon- rių ji galėtų būti viduriuose 
nos kepėjas Lubigas^Iš Nor- tinkamiausiai sunaudota. 

Kfl vegijos ir Švedijos atvykusi
komisija rinko žinias apie jo N«ą> Hg* **nAxrti^ 

■“sveikatos duoną”. Vokietijos gydytojų infor- 
■ WW Dvidešimt septyneris metus madjos tarnyba įspėja, kad

dirbo, iki sugalvojo dabartį- dabartinis Smogus negali iš-< 
nę savo duoną, vadinamą vengti radŲo aparatų triukš- 

s' “sveikatos duoną”, kurią gy- mo, kuris neteidžto žmonėms
' dytojai ir mokslininkai pripa- suaikoncentnioti. -Esą

žino puikiai tinkančią vidurių, mokinių pamokas ruošta sykiu 
. kepenų, tulžies ligoniam. Ypa- klausydami ratfijo aparatų. Dėl

UMUA'PTl Mapt«mr MtMrinkinie <New Vark CHy St—■> 6ll«iiHM mMy*h fcnmMMv vaM wteml ftai veikianti CUk- to padidėjęs TŠdŪaŠkymas,
i Fe*rSW* THmm ritonrn. H kairė* i «M*a« (be he»*•«): litert C. Waa CMSrtaf ir Simaa raus “8»- nervingumas ir nepnkM4L«gU-
stečnMm. Dar krturi kamaahtini. p*crfwMte veikėjai mm New Hoth, Cn* Savamokslis kepimo spėria- mas.

miesto inžinieriai - architektai 
įspėja. kad ilgainiui miestas 
turės ištuštėti. Per 10 metų

nas: Naujokienę, Dr. R imienę,

kėjo Brandos informacija. Var
giai apie ją pagalvojo ir tada, 
kai po kelių dienų Maskva tik-

kapelionas. Kartu bendrai pa
dainuota, ir stud. Vaičiiriėnas, 
atvykęs iš Amerikos studijuo
ti, papasakojo apie Amerikos 
lietuvius.

jus nepaprasta© moterim. Jis 
jau eilę metų dirba su mu
mis. Jis randa, kad Mata Hari 
drictė yra verta savo motinos. 
Nenusiminkite, Mariame, šiuo 
tarpu jūs stojate į teisingąją

Po trijų mėnesių Brenda" 
van Hoeven buvo nugabenta į 
Šanchajų, į Kiniją, kaip vienos 
labdarių organizacijos gailes
tingoji sesuo. Ten jai pasisekė 
įsibrauti į raudonojo diktato
riaus Mao Tse-tungo štabą, ir

Yorko - New Jeney provinci- “Vienybės”, ką S rašo savo M- 
jos Kunigu Vienj^ės įsp^taaas bėrajam, laisvamaniam, neti- 
.... . - Mintiesiem ar kitaip tyrintie

siem, visai nesikišdama į jų ' 
rdkalus. Bus teisėta, jdfcu ir 
netikintieji nesikiš į 'tiltinčtųjų 
reikalus.

Lebenstedt .
Tai kasyklų ir fabrikų kraš

tas. Čia dar gyvena 700 buvu
sių Lietuvos piliečių. Uetuviš- 
kai bendruomenei priklauso 
apie 200 asmenų, bet Balfo pa
rama nesivaržo naudotis antra 
tiek.

Dauguma d rba kaip papras
ti darbininkai. Kai kurie ne
blogai uždirba h' spėjo gerai 
įsikurti. Visi gyvena darbinin
kų kolonijose ir stengiasi būti 
arčiau savųjų. Tarpusavyje ge
rai sugyvena, nesipyksta nei 
su svetimaisiais, kurių yra be
galės. Čia tikras žmonių miši
nys. Tai pabėgėliai ir repat
riantai iš 25 tautų. Kai kurie 
net visai nemoka vokiškai, bet 
dedasi didesniais vokieč'ais už 
tkruosius vokiečius.

Lietuviai, išskyrus pora, yra 
švarūs, darbštūs, tvarkngi, 
svarbiais momentais net gana 
vieningi. Didesnių švenčių pro
ga susiburia net vis:.

ruošime ir pasiųsime į Kiniją, kariuomenę prefi pistų Korėjos 
Ten jūs kovosite kaip ^to^—^jtonją.
už pavergto krašto išlaisvini- Amerikiečiai pametė visai iš 
mą. Už idealą, už kurį Artini akf^*rtlrendą ir jos tolimesnį 
atidavė savo gyvybę.” likimą. (b. d.)’

ĮĮ?:fA Jie paskelbė Indonezijos vals- 
g|rtybių nepriklaušunybę.

1948 gruodžio mėn. olandai 
E'.’;’ atsakė represijomis — pradė-

jo karinį valymą. Kilo kruvi- 
nos ilgos nmgtynės, kovoja- 

B .* mos džiunglėse. Laisvės kovo-
B tojai žinojo kiekvieną Olandi-
Rk jos kariuomenės planuojamą

pajudėjimą. Plartir atvykdavo 
į Brandos namus naktim, ir 

g kiekvieną žinią parduodavo už
grynus pinigus.

|T_ ; Brenda darės vis neramesnė
B- . ir neramesnė. Ji galvojo apie 

Aruni. O kada prasidės tikra- 
sis gyvenimas, nebuvo matyti 

g • gak>. , / . ;,v.
Vieną rytą dar 1948 pačio- 

je pabaigoje attvyko pas ją fe- 
merikiečių karininkas, apsiren
gęs civiliai Dažnai Brenda jį 

į matydavo visada linksmai nu
siteikusį.

“Atnešu jums, Madame, 
liūdną žinią",

pradėjo jis, netekęs savo į- 
prastinio linksmumo ir neži
nodamas, kaip jam kalbėti ki- 

į’ ~ tokiu tonu, “prašau, būkite 
(tvirta.”

? - “Aruni?” sušuko ji.
“Taip, žuvo. Didžiuokitės 

. juo.” "
Abudu ilgai tylėjo. Paskui, 

kiek begalėdamas priderinti 
t savo balsą šiai situacijai, kari
ninkas prabilo:

, ; “Mrs. van Hoeven, jūsų 
draugas kovojo už didįjį lais
vės idealą. Jis žuvo. Jūs petu- 
rite verkti. Jūs turite gyventi, 
nes jūs mum reikalinga.”

‘Kad jūs galėtumėt įamžinti
RADIJAS LIETUVOJE

Vilniaus radijas pranešė, kad 
dabar Lietuvoje esą apie 80,- 
000 radijo priimtuvų ir 75,000 

riai: Ruterijęrgienė, M. Grano- Teisėta yra, kai “Vienybės” radijo taškai
viene ir ' M. Petkevič:enė. laikraštis kreipiasi į savo skai- 1941 m. Lietuvoje buvo ra- 
Draugija ypatingą dėmesį tytojus dėl Kunigų Vienybės dijo aparatų ape 150,000L1944

Motinos Diena, per Sekmines 
rengia bendrą visų lietuvių iš
kylą į artimiausią mišką.

Pr’e minėjimo surengimo 
labiausiai prisidėjo: K. Masiliū
nas, P. Vitlybas, Rupkaivys, 
Bcbkaitis, šliažai. Lalykas, 
Š’ugždai, choras ir kiti sąmo- ~ Z -”2: v . . . Zahauskiene, kiti valdybos na-, ningi lietuviai. • .» -v

Toks malonus susirinkimas v
buvo gegužės pradžioje Moti- w'.''Pį y- 
nos Dienos šventė. Ji prasidė- 
jo bažnyčioj? pamaldomis. Po Programa įvyko Pabaltiečių kreipia j ligonis, vargšus, naš- akcijos, bet neteisėta, kai Ku- narių oktęarijos metu -regis- 
pietų vienam miesto restorane stovykloje. Po pamaldų buvo laičžus. nigų Vienybė, kreipiasi į savo truotų buvo 130,000 ir daug
įvyko graži akademija, kurią atkadsmija, kurią atidarė Apy- tikinčiuosius dėl “Vienybės” neregistruotų, bendras skai-

lonijinę imperiją. Tą jūs var- chrfetian de Castries, vietos liet, choras pradėjo linkės pirannmkas Z. Duseika. * Hamburgas laikraščio akcijos. Kunigų čius iki 200,000.
giai galėsite pasakyt apie save, nesuiaakdam* jokios Snios apie giesme. Apylinkės pirmininkas Teisininkas P. Stoncelis skaitė “Samoa” laivu atvežė iš Vienybė juk nesikreipė į Jais- Lietuvoje gerai girdimas iš 
Madame. Jūsų ryšiai su japo- savo vyra komoms* nelaisvėje. K. Masiliūnas į prezidiumą paskaitą. Jaunimas padėklą- Australijos, Adelaidės, penkias vamanius ir socialistus, > kad užsienių Vatikano, Amerikos

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS VOKIETIJOJE

man enę. Motinas sveikino kun. 
V. šarka ir vargo mokyklos 
mokiniai, padeklamuodami ei
lėraščių. Programa paįvairino 
choras, vadovaujamas P. Vit- 
lybo. Jis dainavo ir solo.

Kiekviena motina dar atski
rai buvo apdovanota gėlėmis. 
Mot nų vardu kalbėjo Dr. A. 
Šilinienė.

Pobūvio metu vaikučiai pa
deklamavo eilių, žmonės padai
navo, vakare jaunimas suren
gė šokius.

Neastadt - Holstein
Į stovyklos gyvenimą daug 

gyvumo įnešė Motmos Dienos 
minėjimas. Vyrai gražiai pa
puošė stovyklos salę, moterys 
parengė valgius. Atdarymo 
kalbą pasakė J. Grunovas — 
pirmininkas visų tautinių gru
pių prie vokiečių valdžios. Prie 
stalo vaikai, išmokyti J. Parei- 
gio, gražiai padeklamavo eilių. 
Sveikinimo kalbą pasakė ir ka
pelionas. Buvo padainuota ir 
pasišokta. Prie minėjano dau
giausia prisidėjo: Ruterbergie- 
nė, Grunovienė, Zallauskienė, 
Petkevičienė, Kaufmanienė ir 
kt

Čia įsisteigė ir Kat. Moterų 
Draugija; pirmininkauja A.

- mas pasidaryti išvadas. Tos 
‘ išvados buvo tokios, kad, “Vie

nybės" laikraščio pranešimu, 
kai kurie skaitytojai paprašę . j^hai brangintinas “htsna- 

ni^cas įmonių santykiavimas.'* 
Tokio santykiavimo deltai pa
dorioje kompanijoje, kur susi
tinka įvairių nusistatymų

laikrašdo daugiau nebesiunti- 
nėti. Tada “Vienybė” ir jos ra
šytojai tikėjimo klausimais, 
Alefcsis Rstonit ir A. Škėma, 
paskelbė atsakymus į aną į- 
^pejhną;

Atsakymuose Kunigų Vieny-
simus, kurie galėtų kitus jžeis- 

---- -----------------o-»----- ti. Kai to nepaisoma t kai au- 
bės įspėjimą vadina “netofet- toriai tenda tokioje kompani- 
tu ir nemoralta”: esą taip pat saW kMjom, priešin-

gomtikėjimm, jie daros pana
šūs į aną Ženevoje Molotovo 
pareigūną, kuris iš kiekvieno 
reikalavo išgerti už kpmunfetų

Tokis atsiliepimas. Jame pa
žymėtinas- (tas susirūpinimas 
“morale”, “dora”, “teise”, “hu
manišku žmonių santykiavi
mu”, spaudos sukakties pagar
ba. Tik c|ar labiau pažymėtina, 
kad visi tie taurūs dalykai su
prantami savotiškai.

Pagal "Vienybės” autorius; 
yra moralu nesąmonėm iškrei- 
pinėti katalikų tikėjimo tiesas 
ir tom nesąmonėm maitinti ti
kinčiuosius skaitytojus. “Bet 
kai Kunigų Vienybė įspėja ti
kinčiuosius, kad tai yra priešin
ga tikėjimui, tada jau esą ne
moralu.

Moralu, kai laikraščio tvir
tinimai kenkia tftėjimo ir ti
kinčiųjų dvasios reikalam, bet 
jau esą nemoralu, kada įspėji
mas kenkia “Vienybės” laik-

Pana&ą padėtį stųarovokavęs, 
A Škėma tuos, kurie jam pa- 
sakė priešingai, apšaukia "ne
dorais”, kenksmingais, norin
čiais likviduoti humanišką san
tykiavimą, o katalikybę vėl 
prilygina ir vadina labai arti
ma dabartiniam komunianui...

Taigi yra žmonių, kurie ir 
šitaip supranta httnanišku- 
mą, padorų žmonių santykia
vimą. Bet tai nėra “humaniško 
žmonių santykiavimo” būdas, 
praktikuojamas vakarų demo
kratijos.

Spaudos sukaktis prisime
nama. Tikrai apgailėtinas reiš
kinys, kad netz'žpaudos atga
vimo sukaktis yra suniekina
ma, vartojant spaudą kovai 
prieš tikėjimą, o ne prieš Lie
tuvos priešą.



Šioje sunkioje mūsų Tin
tos valandoje prašome Ta
vęs, Viešpatie, pažvelk gai
lestingai į mūsų brolius ir 
seseris, IrtnčinnffnH Lietuvo
je, kalinBus Sibire, išblaš
kytas plačiame pasaulyje: 
saugok ir globok palikusius 
gimtajame krašte; stiprink

bės, katalikybės fr demokraty- 
bės caro laikais pavirto j 
žiauru žudiką bolševikų metu. 
Dabar su juo Lietuvoje ir už
sieniuose vedama atkakli ko
va,, kurioje krikščionys demo
kratai aktyviai dalyvauja.

mintis, ir 50 ntetų, tai buvo 
paskelbta Lietuvių Krikščio
niu Demokratu partijos prog
rama. Dvi dienas ■— gegužės 
29 ir 30 —trukusi konferen
cija sutraukė arti pusantro 
šimto dalyvių: atstovų ir sve-

'’* Katalikų Bažnyčia po 242 metų vėl sulaukė šventojo, ku
ris šioje žemėje buvo Krisftaus Vietininku. šventasisPijus bu
voišrinktas popiežium 1903> m, .ęiigpiūčio 4,-- o pirmąją .savo 
encikliką, kurioje ragino tikinčiuosius siekti “visa atnaujinti 
Kristuje”, išleido spalių 4. Tarp tų dviejų datų Rusijos socialde
mokratai suskilo j menševikus ir bolševikus. Bolševikų vardas 
pirmą kartą pasaulyje nuskambėjo drauge su Pijaus X encikli
kos žodžiais. Tuo pačiu metu iš Apaštalų Sosto buvo raginama 
rūpintis visa remti Kristumi, o iš bolševikinio pogrindžio buvo 
šaukiama visa atkreipti prieš Kristų. Tik praėjus 50 metų, žmo
nės ima aiškiau suprasti, kokia tai buvo prasidėjusi kova ir kaip 
jį pasaulį suskaldė, -šio suskilimo pačiu baisiuoju metu popie
žius Pijus paskelbtas šventuoju. Ar jis neateina, mūsų dar kartą 
įspėti?

mam.
padarė perversmą, nes buvo 
laisva, demokratiška ir krik
ščioniška. JI neteko nepri
klausomybė, užpuolus tam 
pačiam priešui, masko&ri, ku
ris iš juodojo ruso pakito j

VMcsbata, sužinojo, tad ta- nuoee, Ir vfajrm ktttoįp namuos, rantas ir veidas buvo sugelti 
forma nebaigta, tada nurita? Antami. Kas padte jam spręs- uodų ir taip Mtepti avietėmis, 
ir paslėpė lagamine. Štai, apie ti uždavMus? Km padės » kad sesuo nesuvaldė juoką Jte- 
ją datar, grei6ataa, galvoja, tvmkyti retintai m tris eta du skubiai perėjo datibą. Ir 
o ne apie senas dbetig po ta- draugais, op*e kuriuos tėvai Antanas «mė glaustis prie se

sers, nes tamsa greitai krito 
ant avietyno, ir datibos pa- 

(Nukelta j 4 psL>
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Liet. Kr. Dem. S-gos pirttri- 
mntas Pr. Vainauskas, konfe
renciją atidaręs, pirmuoju pa- 
kvietė kalbėti prrt. M. Krapą- 
viBą, Vita) pinntanką, vieną 
iš LKD steigėjų žlugdyto jų, 

________ __________________ ilgametį buvusį LDK pirarinin- 
čių, lietuvių Ir nelietuvių. Pir- ką, Žemės reformos Lietavo- 

moji diena buvo eilimam posė
džiui skirta, antroji — iškil
mingam.

Konferencija buvo pradėta 
pamaldomis AušrosrVartų baž- 
nyčioje gegužės 29 rytą. šv. 
Mišias atnašavo kun. J. Gu- 
rinskas. Po pamaldų susirinkus 
salėje (Camegie Endowment 
International Center), posė
džiai pradėti prel. J. Balkūno 
atkalbėta invokacija, kurioje 
jis meldė Visagalį: “Lenk Tavo 
tiesai mūsų pratus, Tavo gėriui 
mūsų valią, Tavo, grožiui mū
sų jausmus— • ištvermės dar
buose suteik mums prašome”...

Prie prašymo kartu buvo

• Laurai laurų negimdo
Priminęs praeitį ■ ir LKD 

nuopelnus lietuvių tautai, prel. 
M. Krupavičius toliau pažymė
jo, jog visa tai gali padėti 
dirbti, stiprinti ryžtą, bet ne-’ 
gali migdyti, nes “lauras lauro 
negando. Ateičiai tegali būti 
reikšmingi dabarties darbai, 
visų lietuvių sutarimas bendro
je kovoje, katalikų vienybė, 
tvirtas ryžtas, neatiaidi kova, 
jaunų jėgų ugdymas, pagaliau 
pasitikėjimas Dievo Apvaizda, 
nes giname teisingą reikalą.” 

ir darbus Prel. M. Krupavičius išreiškė

Mass.), J. Giedraitis (Hart
ford, Conn.). Sudaryta taip pat 
keliolikos asmenų komisija 
LKD programai ir įstatams 
peržiūrėti, ’ taip pat spaudos, 
jaunimo ir finansų komisijos.

Po rinkimų buvo perskaity
tos ir priimtos rezoliucijos ir 
plati LKD S-gos dėkliaradja, 
kurioje pasisakoma įvairiais 
klausimais.

pažemėj. Dirstelėjęs į savo laikrodį,
Brutei trylika metų, ir šian- jis vėl tęsė trumpą kelionę žingsniuoti, šypsodamasis k

dien ji keliauja į Žolynus, į nuo vienos sienos prie kitos, it tankiai mirkčiodamas. Tėvas rėmė alkūnėmis j kelius, 
gimnaziją. Antantė aštuoni; jis atgal. traiteė pypkę, kosterėdavo ir
atvyto jos palydėti. Tėvas juos Mamos atsisveritinimas bu- atrodė miegūstas. Birutė neju- 
atvežė & namų, ir jiedu tau- vo graudus. Atrodė, J tyčto- dėjo, rankose suspaudusi nai
kia, norėdami pamatyti, kaip mis užmiršo sūri, kad, ko ge- raiką ir piniginę, kurioje buvo 
Birutė važiuos traukiniu, kad ro, nepravirktų. Jiems važiuo- traukinio bflfetas j žolynus, 
galėtų papasakoti mamai, taip jant per kalną, ji jau nebepa- Jos išplėstos, užrisvajojufcs 
įsvaziava Mama mco namie. < 
Ji ten ta atsisveikino, dar tik- _ , , _r__ ______ ________________________ ___ , .. _ _
rindnna lagaAriną, ar yra taa, rius. Gafimas dąlcteą ji da> tam nors pasakojant apte ke- už aktaje auganSo klevo, ir Antanas gt|B rimas | tarias pąritatata statas ta maurtė

nant jų skurdo, išprašomas iš tu rčių rūmų, kurie nebijo Amžjno- 
jo- Teisėjo, pareikalaujančio jų turto apyskaitos. Dievas neigia
mas gatogųjų, kurie tariasi esą galingesni už patį Viešpatį... At
rodo, tad dar nebuvo kartos, kuri būtų taip sutraukusi sandorą 
su daliumi ir turėjusi tiek įžūlios drąsos sakyti Jobo knygos 
žodžiais: “Pasitrauk nuo mūsų!”.

Kur Dievas savo ranką atitraukia, tai nelieka tuštumos, 
ten ateina Jo priešai. Jie pažįstami iš darbų. Jų pasakoti mums 
šiais laikais nereikią.

je vykdytoją, paskyrusį kone 
visą savo gyvenimą krikšč. de
mokratijos sieksnams įgyven
dinti. Konferencijoje buvo pri
siminta jo 40 metų kunigystės, 
50 metų spaudos darbo ir ar
tėjanti 70 metų amžiaus su
kaktys.

Prel. M. Krupavičius savo 
■kalboje nušvietė krikšč. demo
kratijos kelią Lietuvoje, pra
dėdamas nuo kun. A. Strazde
lio, “Pulkim ant kelių” auto
riaus, liaudies poeto ir jos gy
nėjo laikų; priminė vysk. M. 
Valančiaus kovą su masko
liais; pabrėžė didelį vaidmenį 
kovingosios “Apžvalgos” ir “T. 
Sargo”; nupasakojo LKD par
tijos formavimąsi 
tarp Vilniaus Didžiojo seimo tvirtą įsitikinimą, kad kova už

Sem&as vėl sustojo ir ati- 
džkū pažvelgė į kampe sėdinčią žinojo ir ne kartą šitokią jos 

tf moterį. nuotaiką išnaudodavo savo &
^bubėdami, ■ taip visuomet ir ar. neužmiršome šito, tėvui — Dabar jie Sa suolus pa- daigoms.

pridl kelionę, iš namų jie išva- puse lūpų raginant skubėti, darė atsisėst, vazonėlių piesta- Senelis juokėsi, negalėdamas 
žiavo auštant. Saulė užtekėjo Kame sūris? Ji nubėgo ieftoti tinėjo aplinkui, o atsimenu, atsigėrėti savo batų 
Vfflrabatiuose, ir dabar teko vi- sūrio, priversdama juos laukti prieš penkibfiką metų buvo trapiu girgždėjimu.
są valandą laukti trairidruo. kieme susėdus į vežimą Pas- grynos sienos.

kum Birutė, įsĖtatam aukš- — Aš 6a pinną sykį, 
žiovaudama atsakė moteris.

fteanešlimjose pabrėžta-rei- 
kaias išlaikyti ir stiprinti Vy
riausiąjį Lietuvos ^laisrinkno 
Komitetą (Vbką); riekti dar 
^audessrio kontakto visų de- 
mokratiirių lietuvių gnątių; 
dalyvauti aktyviai visose tarp- 
tauttoėse organizarijose, kur 
tik galima prieiti; budriai sek
ti tarptautinę padėtį ir stiprin
ti akciją prieš Lietuvos paver- 
gėjus£ remti pasaulio lietuvių 
bendruomenę ir visomis prie
monėm^ saugoti ir ugdyti lie
tuvybę jaunoje kaitoje; rūpin
tis daugiau jaunimu, jam eiti į 
talką, su juo arčiau bendrau
ti; stiprinti LKD esamus sky
rius ir steigti naujų; telkti dau
giau lėšų politinei ir tautinei 
kovai.

Diskusijose ilgiausiai susto
ta prie jaunimo. §iuo klausimu 
nuomonės buvo gana įvairios 
ir skyrėsi pažiūrose dėl meto
dų, taktikos ir jaunimo organi
zavimo priemonių.

Broūklyn. N. T. 
Pusei metu -----
IHatenyje —

vergą darbui į tiftnus ry
tus; ramink ir guotsk trem
tyje vargstančius; tek iš
minties-ta jėgų dirbantiems 
Tėvynei išlaisvinti; durik 
amžinąjį atilsį už savo tautą 
ir tėvynę šovusiems.

, gv. Kazimierai, saugtk 
mus! Marija Aušros Vartuos 
se, užtaric mus! šventasis 
Pijau, šiandien į altoriaus 
garbę keliamas, globok 
mus! Amen.

Invokacija, prel. Jono Bal
kūno atkalbėta LKD S-gos 
konferencijoje f1954 n:, ge
gužės 29 d.

Bolševizmo nepagimdė tiktai socialinių reformų reikalas. Jei 
būfų rūpėję jam tūriai socialiniai klausimai, jis nebūtų griebęsis 
tokios kruvinos revoliucijos, diktatūros ir ateizmo, nebūtų taip 
kategoriškai atmetęs ir Leono XHI socialinių enciklikų. Bolše
vizmą gimdė ir ląjdė nusigręžimas nuo Dievo ne vien paskirų 
žmoiių, bet ir tautų bei valstybių, šventasis Pijus, dar būda
mas Mantuos vyskupu, pastebėjo, kad “Dievas vejamas iš vals
tybinio gyvenimo remiantis tuo, kad Bažnyčia ir Valstybė tu
rinčios būti griežtai išsikirtos. Dievas yra išjimgiamas iš mokslo 
tariant, tad tie dalykai nesiderina. Dievui nerandama vietos 
mokykloje ir šeimoje, kuri atjungiama nuo esminio savo rams- 
ties sakramento. Dievas vejamas iš vargšų lūšnų, nelengvi-

Konferencija totam buvo su- Į 
teikta prie ttattų ufooą eflės Į 
pranešimų Pr. . Vainauskas ‘ 

__ _ kakįiEĮgųta LKD S^oa veiitią
kritač. drafcratiįa’ skieidėjf aodatatata jstaty- ir atrites veikimp ^ires, Dr.

VL VHiamas - utatamtoą 
tMptautinSse cųptaBdjose, 
preL J. Bastūnas —- lietuvybės 
išlaikymą, Dr. A. Trimakas— 
Ltetavus laisviplmo proble
mas, A. Gražiūnas Liaudos 
reikalus ir St Luky* — jauni
mo klausknu. Visais kteusimais 
buvo re-

Šventasis Pijus, būdamas jau popiežium ir matydamas, ko
kia grėsmė žmonėm ateina su ateizmo stiprėjimu, raginte ragi
no atsigręžti į Kristų ir atremti į Evangeliją savo asmeninį ir 
visuomeninį gyvenimą. Tam reikia ir tvirto tikėjimo/ ir gyvo 
pavyzdžio,- ir gerų darbų, nes šfcambėjimas tik “žvangančiu va
riu” Dievo Bažnyčiai ir žmonių gerovei nepasitarnauja. Tas į- 
spėjimas įsidėmėtinas ir dabarties sunkiose nmgtynėse.

Einant 
jam nuolat girgžtelėdavo tai 

Sotyje tebuvo jie, visi trys su- kum Birutė, įštaiskisi aukš- — Aš 6a pirmą sykį, — kairysis, tai dešfriyšs, ypač kai 
~s^ pasienyje ant suolo, ir dar tai ant sostriio, ją apkabmo, žiovaudama atsakė moteris. pasiekęs sieną, $s sukdavosi 
-dR ^micatyvi krieiviai: mfostiš- mama, patraukė ant kojų vEa- Ji pamažu atrišo vieną mai- amt ktdnų grįžti aitgaL Vteną 
kati apsurengiKi moteris kampe tiesalą, ir tėvas švūpteręjo šeĄ, kimiame buvo obucūiaL - kartą jis apsisuko ta^> vikriai, 
su ryšuBais ir senelis, _ -
vaftšSojo pd salę, susidėjęs no, jie išvydo mamą, einančią nį vi kštUs, ir (nepasitikin6ai kaito skasnban6u, kaip amui-
iižvpgffna rankas, šypsodama- takeliu ganytam su kibirais ėmė j| spaudyti pirštais. Obuo- ko, balsu. Iš džiaugsmo jis už- vėją — tokie tie žmonės me- rutei jie dar Iks rięanėsrtas,
sis ir dažnai išsitraukdamas rankose. lys buvo žabas, ta padėjo jį kalbino tėvą: lagiai? SiAnriė jau baigta retenybė. Jai nureš maišelį,
laikro^. Sienomis slankiojo Senukas sustojo prie, lango, atgal . — Prieš penkioiftą metų aš ir priejutaė visai įteigta, tokį, Infr Sos moters, į Žoiy-
gelsvas rytme6o spindėjimas, prisimerkęs pažiūrėjo į ky- — Aš‘prieš penktaftą metų iš Stos pefios stoties, 
pradžioje ties Mkrodžhi, o po lančią saulę ta garsiai tarė; • važiavau į Kauną, tai ši£a bu- parodė pirštu į gitafis, 
valandėlės, CiOrėk, jau visai — Na, na... vo»grynos statose žiavmi į Kauną pas sOrių, tai ita — ntoU Bfcrtė ora, o maitai ta padės

pesOeido £6a nebuvo nė kur atsisėst! gahtaja ta apie aksominę kepo- potova.AdabarsMsu9imąs-
Tėvas pasitrynė nosį ta’atsi- rakę, kuri lagamine. Kixwo Ga^ nentotariėdams, nes da-

iriridėjuri iDepmitę ant gal- bar vHtss tas kitaip. Viakas dangų ta apHrikui iš krūmų
— Ar ta dabar vaBuojate vos, bet tai, vaduojant per ta taip jai patai tai, 2oiy- lendanfius juodus šešėlius. Jo

pas sūnų
— Ką? Ne... Jo jau nėr gy- 

va

bar verkia ganykloje, barda- liones, vaidudebus arba plėši- per salę perbėgo SešSis su avietynus ta vienas ieškos o- Šato juodą kotelį. Ji vėl steke
mosi ant karvės, nekantriai kus — tada ji nemirkčiodavo - mažytėmis prošvaistėmis kai buoto, netikėdamas su kuo ranka po suoki, tačiau sukrikė
stekstančios pažeme savo ir kietai sučteiąpdavo lūpas, toriuose pakraščiuose, pžnomšs paadtati savo raitau. Ją pusiaukelėje. Vienas maiše-
š*-ūrkš6u Itežuviu. Namuos nė Dabar jos lūpos taįp pat buvo lūdno lapų virpėjimo. Moteris žjngsna^ųss be pertrmtoos lis buvo drobinis, atokiau nuo 
gyvos dvasios— neduok, Die- suspaustos, sšaiaos. Tokiais pasidėjo ant kelių tarą maiše- nuo vienos skbos prie kitos ir kitų, ir atrodė drėgnas. Mote-
ve, čigonų! ' atvejais Brute labai rami ir Jį ir jį atrišo. Ma&etyje buvo staigus stiktoėPmtas ant ktfi- ris jį pakėlė ?ta pauostė; jos

nuolaidi — Antanas tai gerai obuoliai, geltoni ta didesni, ne- nų senelį greitai ftvazgtoo. Jis veidas nušilto,lir į dar kartą
gu pirmajame. Ji paspaudė ottrisėdo ant suolo pas duris, pauostė mataką, dataydamo-
vieną paštu, ir iš po nago & išsštrarikė £ užančio languotą si, ar tas nemato. Jos akys
tryško suttys. Moteris įs&ando skarelę ir ėmė rūpestinged dul- ' susitiko Antano akis, ir ji pa-
obuolį ta, rsukdamosi nuo Įtinti betas, rifcriai, tarsi vog- dėjo maišelį atgal, ritau ta
rūgštumo, abiem rantam v3 6otas> juos pattagjndamas griežtoku veidu.
tvirtai ičrišp maišrij ta j| pa- tas užjotasis. Jo akys buvo Praeitą savaitę jis ir Birutė 
dėjo po suolu drauge su ta šviestos ta giedrios. ėjo dauboh totalių avfečų.
tais. * “Rugsėjis— obuottą metas”, -Ten krūmuose visai, kaip miš-

Apie ką galvoja Birutė, to- tęsė savo mkiflų gją Antanas, ke — prieblanda, vėsu ta tau
kia itata ir wištempta? ta setateanm vnkįnrWą moterį, gu. Kiekvienas Mamėsys justa 
noma, apie flriestąrSpfe Dar savaitė,, ir obuokai nebus na širdį laukimu, kiekvienas 

kuris arkliams. Leisdantiesi nuo kak Moteris brinko vieną, mažės- kad jiedu sugirgždėjo abu iŠ naztją ta apie torio tafcnną, naupena. Antanui atšips dan- krūmas žada netikėtus radi- 
tori,.ach, dar tebėra pas sta tys, mama vfcs tašę, tik ta* irius: Jtfškio guolį, keistus pėd- 

kokie tie žmonės me- rutei jie dar Bot skanėstas, sakus arba užgesusi aridiava- 
gių ugniakurą. Jie uogavo il
gai, staftettoni ir vS išsiridr- 
danri, riti pat sutemstant Uo
gų buvo daugybė. Kai Birutė 
j| netofieae pašaukė vardu, ra
itodama eiti namo, $s pakėlė 
gaivą ir pamatė tamsėjantį

Rinktinai ir sprendfanai
Konferencijos dalyviai jau 

buvo gerokai išvargę ir nusisė- 
dėję, kai pirmosios dienos va
kare, užbaigiant eilinį posėdį, 
buvo prieita prie C. Komiteto 
bei komisijų rudumų, rezeliucį- Konferencijai vadovavo pre- 
jų svarstymo ir LKD S-gg>s de- zjdiumas, torį sudarė prof. dr. 
Idaracijos. Ta6aų visa praėjo R Pakštas, 
greitai ir sklandžiai. (develand,’ Ohio), dr. J. Bal-

Kandidatai į C. Komitetą čiūnas (Cambridge, Ohio), 
buvo pasiūlyti vienu sąrašu, adv. A. Juknevičius (Boston, 
kuris vienbalsiai priimtas. I Mass), B. ■ Žukauskas (Phila- 
Centro ' Komitetą išrinkta: delphiį Pa.). Sekretoriavo P. 
prof. dr. K. Pakštas (Wa- Kliorys (Cleveland, Ohio), A. 
shfciglon,. D. C.), Pr. Vainaus- Gražiūnas (Brooklyn, N. Y.) 
kas, dr. VI. Viliamas, A. Gra- ta Alg. Giedraitis (Hartford, 
žiūnas, A. Benderius, dr. Pr. Conn.). Mandatų komisiją su- 
Baęjdonaričfais, km. dr. J darė J. Giedraitis (Hartford, 
Maknys ta J. Jakučionis (visi Conn.) ir A. Petrauskas (Wa- 
S New Yokoj, St Lūšys terbury, Conn.), rezoliucijų— 
(Boston, Mass.). Revizijos Ko- p. Balčiūnas ta A. Tamu&onte 
misbon Brinkti: dr. J. Leteno- (Cleveland, Ohio), K Mb(£ 
nas ir K. Mockus (Boston, kus (Boston, Mass.) (b.d.)



Ginčas dėl pragaro Norvegijoje

(Atkelta is'3 psL)

SAULES GIESME

akmens pašventinimą.
Gausus rėmėjų suvažiavi

mas pradėtas mMinmK tanias 
atnašavo preL Rr. Juras, ir

Lietuviškas taranas kažku
rių vaikučų buvo gana geras, 
dainos ir tokiai buvo paruošti 
labai apgalvotai.

Tai vaisiai didelio pasišven
timo Nukryžiuotojo Jėzaus se
selių • vienuoliu, mokyklos 
mokytojų, kurios myiėcbnios 
savo tėvų šalį, puikiai sugeba 
perduoti tėvynės meilę mokyk- 
k» Jva&uMams, Tai buvo ma
tyti įš to parengimo.

• Pu vjudinimo parapijos kle
bonas kun. S, J. Noributas tarė 
vMems padėtas žodi Kaip 
vietotas dalyvavo' moterys, 
mokyklos rėmėjos, suvaklinda- 

Grupė vaizdavusi Ameriką mos vieno vedamo komediją 
ir jos jaunimą pateko charak- angHftat j. M,

Po pašventinimo apeigų, 'iš
sirikiavę visi į
x margaspalvę procesiją,

nuėjo prie paminklo Marijai, 
Fatknoje apsireiškusiai, kalbė
dami rožančių ir giedodami 
giesmes, čia vysk. B. Fiana- 
gan, atviroje gamtoje, suteikė 
palaiminimą šv. Sakramentu.

Vržg.

žodžiu sveikino šv. Petro lie
tuvių par. kle£>. kun. P. Vir- 
mauskis, N. J. Seselių vienuo-

kiai, M. Samuotienė, V. Mkė- 
lionis, G. ta K Kaneb teima. 
Fundatoriais,aukojusiais ne
mažiau 500 doL, išvardinti 34 
asmenys. Sesuo Augusta pra
nešė, kad Čikagoje rėmėjų 
suvažiavimas nutaręs surinkti 
5000 dol. koplyčios stogui už
dengti. Koplyčios statybai 
baigti ir vidui įrengti dar tilk
sta apie 35.000 doi.

Rėmėjų skyriai, sveikindami 
suvažiavimą,

sunešė taip pat savo dalį
koplyčios statybai: M. Ka- 

linauskienė is Waterburio įtei
kė 750 doi. sutelktinę auką, 
Šimkienė iš Bostono — 1000, 
Giraitienė iš Worceserio — 
1000, L. Lekniekas iš Worces- 
terio — 400, A. "Skrupsketienė 
iš Hartfordo — 100, Vafiiiko- 
nienė iš Lawrence — 660, Ma
čiūnienė iš New Britain—400. 
Iš viso suvažiavimo metu su 
atsiųstais sveSonimaiss sutelk
ta koplyčios statymui arti 9000

Gyvename šventaisiais Ma- BOSTON, MASS. tėvynės ateičiai. Sugiedojus 
rijos metais. Visas katalikiškas w_________  ateitininkų himną, kun. A.
pasaulis giliai juos išgyvena ir < Kontautas pasakė gretiną svea-
dideliii dvasinnr saiKikaupanii garbės ir darbo prezidiumas. Į kinimo kalbą apie vėliavos 
atižymi. Ir Bostono nKrtsieiviųlJas^^P^ritfiumą pakviesta4T._ reikšmę tajos akivaizdoje duo- 
ateštininkų Maironio kuopa sa
vo

tradicinę metinę šventę
pradėjo Marijos metams 

skirtomis rekolekcijomis, ku
rias pravedė Ateitininkų Fede
racijos vyr. dvasios vadas Tė
vas V. Gidžiūnas, OFM, gegu
žės 14, 15 ir 16. Paskutinę re
kolekcijų dieną, gegužės 16, 
visi moksleiviai ateitininkai, o 
.taip pat studentai ir sendrau
giai; su savo tėvais bei arti
maisiais, pakilia nuotaika da
lyvavo žskflmingose pamaldose. 
Prieš pamaldas 
buvo pašventinta nauja puošni

kuopos vėtiava,
kurioje aukso raidėmis įra

šytas sukis: “Visa atnaujinti 
Kristuje”, šventinimo apeigas 
atiko kuopęs dvasios vadas 

vėlia-

Lietavos Vyčių suvažiavimas
New Yorko ta New Jersey 

apskrities vyčių metinis suva
žiavimas įvyks birželio 6 d. 
St George’s HaH, 180 New 
York Avė., Newarke, N. J. Po
sėdis prasidės 3 vai. p.p., kurį 
atidarys 29 kp. pirm. L. Jano
nis, svečius pasveikins Ed.

V. Gidžiūnas, kteb. kun. P. 
Vinmauskis, kun. J. žuroms- 
kas, kun. A. Kontautas, mokyt. 
V. Kulbokienė, kun. J. Svagž- 
dys, kun. St. Yla, N. J. Sese
rų viršininkė M. Anunciata, 
sesuo M. Paulė iš Putnam, 
kuopos globėjas St. Lūšys, 
Bostono sendraugių at-kų pir
mininkas A. Vasiliauskas, 
Brocktono moksleivių at-kų 
globėja A. Sužiedėlienė, Wor- 
cesterip moksl. at-kų globė
jas A. Dainius, Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos Bostono 
Apygardos pirm. Dalia Šku- 
drinskaštė. Darbo preadiuman 
įėjo Kazys Vasiliauskas —pir- 
mininkuir Albina Kata iškai
tė — sekretore.

Iškilmingai įnešus vėliavą, 
K. Vasiliauskas perskaitė pro
tokolą, pagal kinį buvoleidžia-

Po pamaldų svečiai buvo pa- 
vafiiniti pietumis ir po trunpos 
pertraukos susirinko išklausyti 
vienuolyno kapeliono kun. St. 
Ylos paskaitos apie.

Marijos Nekaltą Prasidėjimą 
ryšimi su šventaisiais Ma

rijos metais. Gilaus turinio 
paskaita ir giesmėmis rėmėjų 
suvažiavimas įsijungė į viso 
katalikiškojo pašalite reiškia
mą šiemet ypatingą pagarbą 
Dangaus Karalienei, prašant 
Jos globos ir žmonijai tikrosios

Pats suvažiavimas buvo pra
dėtas Nekalto Prašdėjimo\Se- 
serų vyresniosios Motinos A- 
toyzos žodžiu, kuriame ji pa
žymėjo, kad šieinelt suvažiavi
mas sutampa su trimis minė
tinais faktais:
šventaisiais Marijos metais, 
pradėta fcrannharijos byla ar- 
kivysk. Jurgio Matulaičio, 
Nek Pr. Seserų kongregacijos 
steigėjo, ir statomos koplyčios 

kertinio .akmenio pašventi-

Irena Lendrajtyte, Vida Lužy
tė, Tadas Vasiliauskas ir Sta- 

Po pietų šv. Petro par. salė-* sys žižniauskas. Pasižadėjimą 
priėmė dvasios vadas kun. J. 
žuromskis ir kuopos globėjas 

Pilna salė prisirinko ateitį- Lūšys. Ateitininkų ženkle- 
ninkų ir svečių. Jų buvo ir iš V. Kulbokienė.
tolimesnių vietų. Atvyko atei- Pasižadėjimo momentas bu
itininkų ir jų bičiulių iš Hart- vo iškilmingas ir jautrus. Kai 
fondo, Putnamo, Worcesterio, pasižadėjimą davusieji, kun. J- 
Brocktono, Lawrence ir k. Po- žtiromskui vadovaujant, ištarė 
sėdį pradėjo kuopos pirminm- žodžius 
kė Virginija Simanavičiūtė, Kristau AtaaųjMojao, 
pakviesdama dvasios vadą kun. padėk man ištesėti 
J. žuromskį sukalbėti maldą. ir priklaupę bučiavo vėjia- 
Po maldos pirmininke pasakė * vą, daugelio salėje sustojusių 
gražų ir timiningą žocg apie dalyvių akyse sužibo ašaros, 
kuopos veiklą ir siekiamus matant gražų būrelį jaunulių, 
tikslus. Po to buvo pakviestas puiririkušų tiesųkefią savo ir

sesuo Paulė, ilgesnį ir gkiai 
prasmingą žodį pasakė vBavos 
ktam V. Kufcokienė, Bostono 
Apygardos pirm. D. gkudzins- 
kakė, Wdrcesterio moksL at-kų 
globėjas A. Dainius, Hartfordo 
s^eitminkų vardu Kęstutis 
Scrupskelis iyfr. Raštų sveikino 
Studentų Ateitininkų Centro 
Valdybos pirm. K Kudžma ir 
Mokririevių Ateitininkų Cent
ro Valdybos pirm. Ai. Kasiu-

evangelikų vys- brėžė, kad ten guli apie 10 
-kūpąs K. sctrielderup, neigiąs tūkstančių, iš kurių esą ir to- 
pragaro buvimą, savo nuomo- kių, kurių vėlės esančios Pra
nę paskelbė žymiausiuose laik- gare. i - -—
raščiuose. Tą ž nią pasiskaitęs Netikįs pragaru i vysk. K. 
teologijos profesorius Ole Schčelderup kreipėsi į Bažny- 
HaUesby, kalbėdamas per ra- {gų ministeriją, reikalaudamas, 
diją sušuko: kad pragaro klausimas ir kilęs

“Šį vakarą ftarp mano klau- ginčas būtų vyriausybės spren- 
sytojų yra tikrai tokių, kurie džiamas ®r išalkinta, ar praga- 
niekad neatgailauja. Tokie te- ru netikėjimas priešinasi e- 
žino, kad kr tę dabar negyvi, vangeHkų mokslui. Mmisterija 
tuojau atsidurtų pragare. Kaip nes-jautė kompetetinga dog- 
gali jie eiti ramiai gulti, ne- matinio mazgo megzti ir atsi- 
žinodami, ar fe kelsis ryte iš klausė vyskupų bei civilinių 
lovos ar jau raitysis praga- teisių žinovų.

T. Vikt Gidžiūnas, t OFM, 
At-kų Federacijos vyr. dvasios 
vadas, savo

taip pat pradėjo sveikinūnu, 
kartu perduodamas’ geriausius 
linkėjimui At-kų Fed. Vyriau
sio Valdybos. Linkėta Bostono 
at-kams visada būti ištiki- 
mienfi ateitinmkijos idealams, 
kuriuos simbolizuoja ir išreiš- 
kia apšventintoji vėliava. To
liau T* V. Gidžiūnas iStoSė atei
tininkų siekiamų trtslų kilnu
mą, ateitininkų reikteaę ir nuo
pelnus tėvynei ir Bažnyčiai. 
Konstatavo, kad ir kiblių idėjų 
išpažinimas ir net gerų darbų 
gausumas dar neapsaugo nuo 
pavojų klupti ir klysti. Primi
nė visų ateitininkų pareigą 
budėti ir Dievo malonės mels
ti, kad pajėgtume ištikimai 
tarnauti pasirinktam šūkiui. 
Paskaita sukėlė dideįį susido
mėjimą ir paliko gilų įspūdį.

Po paskaitos posėdžio pirm. 
K. Vasiliauskas pasakė nuo
taikingą baigiamąjį žodį ir 
dėkojo visiems ateitininką rė

mėjams ir bičinliams 
(Nukelta į 5 psL)

Suvažiavimui pirmininkavu
siam kun. V. Paulauskui rei
kėjo posėcfc skubinti, nes jau 
artėjo laikas \

šventini kertinį akmenį 
po raudonų plytoj siena, sie

kiančia jau stogą. Šventinimo 
apeigoms susirinko visos vie
nuolyno seselės, jų vadovauja
mo bendrabučio mergaitės, 
tautiškais rūbais apsirengu
sios, seserys kazimierietes iš 
Worcesterio, šv. Dvasios sese
rys iš Putnamo, Nukryž. Jė- ties valdybos irariai ir delega- j Zųicmskis, 
zaus seseris altstovavęs jų ka- j Pittsburgo seimą. Šio su- fcuvo ,Kan_ .moksleivių at-kų

Pliauskas padarė pranešimą pelkmas kun. j. švagždys, vaziayuno pasisekimu rūpinasi ilgametis Borto- duoti pasižadėjimą,
ajae daug kitų kunigų ir visi šuva- vietinė 29-ji vyčių kuopa,

koplyčios statybos eigą žiavūno dalyviai bei geras bū- ’ F. V.

Gegužės 9 jd- gimnazijos sa- teringų šoktų. Labai tiko žu- 
ieje FYackyfllės parapijos mo- vuąo dėl Lietuvos laisvės ka
bykla suruošė metinį paren
gimą. Spalvinguose paveiksluo
se buvo pagerbtos motinos, 
kenčianti tėvyne Lietuva ir pa
rapijos klebonas jo vardaifie- 
nid proga.

Kenčiančios Lietuvos vaiku- 
čai labai gražiai siųjažindino 

su Lietuvos istorija 
nuo senovės laikų iki šių <fie- 
nų; tai buvo atiteta tiknš į- 
spūdingat Meigaitė, vaizdavu
si Lietuvą, virtėjo stilizuotus 
rūbus, atvežtus iš Lietuvos 
bentadod ir mergaitės vilkėjo 

to krepšelį su agurkais Ir ėmė ko, tašp nebuvusi, akys iš- stilizuotus tautinius rūbus; įe 
ieškoti bilieto. Jie visi pakte džiūvo, ir Antanas pirmą kartą pašoko kelis tautinius tokius ir 
surijau# nusiais veidais, atė- savo gyvenime pajuto vienu- dainavo Eetuvtikai daineles, 
jus neAvengjamai minutei. Bl> mą gurioje taetatarts užda
rote fcnge Bnk išėjimo sustm- rytas su savo ajdvartu

sesers šypseną ir į gsao apsup- je jyyfeo 
tą garvežį, stojantį su stabdžių 
riksmu ir trukšmingu alsavi
mu.

Jie matė, kaip Hrutė įlipo 
vagonan ir po to prisiartino 
prie atviro lango. Jie pamoja
vo rankomis, ir ji jiems atsa
kė. Tada tėvas apsisuko.

— Kad spėtume namo prieš 
pietus...
. Jiems sėdant į vežimą, trau
kinys švilpdamas paliko stotį ir 
išnyko už lentų sandėlio. An
tanas vos valdė ašaras. Išva
žiavus jdeutan ir kylant į kal
ną, tėvas parodė botagu ššau- 
rto. .

— Anava, kur ji važiuoja...
Geltonuojančiose rugienose 

iš už beržyno iškilo balta dū
mų garbana, šioj pusėj plikos, 
apvafos kalvos kažkas suju
dėjo: garvežys, juodi stogai 
langai prieš saulę-*- Dūmai ap
siautė visą kalvą, ir trairtanys 
išnyko iš akių. Tėvas mdddo 

Tolumoj pasigirdo .dimdeji- gaivą j patrauki so/mi. Tai 
. buvo tarsi ženklas duoti valią

— Vos nepramiegojau, -su- ašaroms^ Antanas uždėjo rai- 
aimanavo f s. fcą jam ant pe&ų, tačiau tėvas

Iš virpančio balso, iš grabą- dar kartą patraukė norimi, ir pribirtą 
liojimori po sagas aiškėjo bai- tuoj smagiai nusičiaudėjo, pa- 
mė ir nerimas, artinanĖs išvy- stebėdamas judriu, atgaivintu 
tanad.
darėsi stipresnis,

Jis paskubomis linkterėjo 
.galva, tylėdamas iš susijaudi- 
«f!no. BirtMė galvoja ne apie 
miestą ir ne apie uniformą! Ji 
galvoja apie raibąją, apie obe
lis k avietynus, apie buivtaka- 
sį ir piemenų ugndes lanko
se, kai visur, kur akys neša, 
tokia ramybė... Jam pasidarė, 
gate sesers — kaip turės būt 
ilgu vienai mieste! Vakar vė
lai vakare $e išėjo pasivaikš- 
(Soti. ft?o sodo šakas kfo <ti- 
detis, atfcsĖnis mėmtfs. Birutė 
buvo tyti k nekarti, kaip da
bar. Ji ,twbūt, kenčia čfau- 

negu pą pašnekantieji 
namuose. Antanas ieškojo žo- 
džk> jai paguosti, tačiau senu
kas ant suok) pas duris staiga 
pabudo, krūptelėjo ta išgąstin
gai išstaraukė laikrodi.

— Aštuonios!

to parižadėjimo šventumą. Pa
sižadėjusių vardu nuoširdų ir 
gerai paruoštą žodį pasakė Ta
das Vasiliauskas;, reikšdamas 
didelį pasiryžimą ištvermingai 
siekti kilniųjų ateitininkijos i- 
dealų.

Po to sekė gausūs 
sveikinimai žodau ir raštu.

re- Civilinių teisių žinovas pata-
Radijo kalbėtojo žodžiai su- rea^ išspręsti karaRri, o 

kėlė tokią audrą, kad bažnyti- vyskupas mėgino įtikinti,
nė vyriausybė turėjo įsikišti. pragaras yra, bet už-
Kai vyskupas atmete pragaro klaustos, ką ten veikiančios 
buvimą ir jo amžinas kančias, vėlės, tegalėjo pasakyti- “To 
uolesnieji ir ištikimesni šv. n ekas nežina Mes anome tik 
Raštu protestantai pasipiktino kąd gyvenimas yra kova.” 
ir reikalavo re’kalą išspręsti, .. .................. .... , , .
ar minėtas vyskupas tebesilai- Tokie dalykai dedasi ten, 
ko Augsburgo dėsnių. nėra vieno aut^teto re-

Ginčas dar labiau paaštrėjo, kkusnnai& v;€^s 
kai HaUesby, sakydamas pa- sfeeflMa v^n?’K1‘ 
mokslą savo bažnyčioje, pro taIp Ba^ny®09e*

langą parodė į kapines «r pa-

Tarus dar žodį C. Valdybos 
pirm. A Vasiliauskui, į suva
žiavimo garbės prezidiumą bu
vo pakviesti: prel. J. Ambotas, 
preL Pr. Juras, prel. K. Va- 
sys, kun. St Yla, imti. Krikščiu
kaitis ir inž. J. Augustmavi- 
čius. Darbo prezidiumą sudarė 
kun. V. Paulauskas, M. Kali
nauskienė ir L. Lekniekas; 
sekretoriavo J. Juodis ir Pr. 
Pauliukcmis.

"^Po sveikinimų prel. J. Am- 
borto, prel Pr. Juro ir kun. J. 
Budzeikos, marijonų vardu, C. 
Valdybos pirmniinkas A. Va-

{sigykite ką tik iš spaudos 
išėjusią, kultūros žurnalo ^Aidy1 
premijuotą A. Maceinos knygy

tautas, buvęs ilgametis Bosto
no ateitininkų dvasios vadas, Jaunesniojo ateitininko pasi- 
■ir ateitininke sendrauge mo- žadėtaną davė Saldute Braz- kytoja V. Kulbokienė. Pernai- S^ytė, Irena Jarušauskaitė, 

das 'laikė ir Marijos garbei Mocfcus> DaSa Norvai- 
pritaikyttą pamokslą pasakė ^aitė, Janina Varilkiuskaitė,
Tėvas t)r. V. Gidžiūnas. Nuo- vytąją Vasiliauskas ir Režmon- 

krašty sužibėjo žvaigždė, kurią Birutė staiga neramiai suju- guriomis besėdtot kojomis, pas- aidžiai pasimeldę ta šv. Komu- da<. 213^. vyresniojo ateiti
mis matydavo tiktai iš lovos pro db, pasilenkė prie Antano au- kur atsigręžė ta ištiesė broliui niją priėmę, gausus jaunuolių ^^0  Katauskaitė, 
langelį. Užkopę ant kranto, jie sies ta jam sušnibždėjo: ranką. .Tai buvo sunkiausia būrys savo naująją vėliavą iš-
pamatė rytuose kastai rate- _ pasakyt ma- a^in*rka ligsofejųose per- lydėjo iš bažnyčios,
tantį dangų. Tad buvo šiurpu- įsitaisė gyvenimuose,-žiūrint į liūdną
Inga gaisro pašvaistė kitoje rG^e 
pusėje upės, kur šokinėjo fiep- į TaįasŽc^kai p£va- 
sna ir skraidė degantys pele- f

nai. šita didele ugnis priete- '
moję atrodė baisi ta paslaptin
ga. J£s įsikibo sesers rankos, ta, 
ach, kokia paguoda, koks mo
tiniškas artimumas tada sriu- 
veno iš jo šūto delno, kai jie 
takeliu leidosi namo! Ugris 
bematant sumažėjo ir greitai 
užgeso — tai tik viršaitis bu
vo laukuos užkūręs senus šiau
dus ,tačiau kas jam padės nu
galėti išgąsčius dabar!

Senefs atsilošė, užsimerkė 
ta sukryžiavo rar&as ant krū
tines. Moteris vėl ištiesė ranką 
ta padėjo ant drobmfo maiše
lio, kovodama su savimi. .Sau
lė išlindo iš už klevo ta staiga 
baltai nušvietė salę. Tėvas 
krustelėjo kėdėje, ta net Biru
tė pasitaisė sudie, nukraudama 
akis į langą, už kurio varnė
nas švilpavo Moteris patinu
ke maišelį ta pasidėjo sau ant 
kelių. Jos veidas nušvito. Atri
šus Jš maišelio kyšterėjo ža^ 
Kas krapo stiebas, ir tuoj po 
to net juos čia partenyje pa
siekė aštrus kvapas^ Maišėms 
buvo pilnas šiemečių raugin
tų agurkų. Moteris išsirinko 
vieną, gelsvą, prakando, pa- kžmuL Traukinio trenskmas balsu: 
žiūrėjo vidun ta ėmė kram.y- , darėsi atipresras, perone su- — Musės lenda, lyg būtų 
ti. Jos veidas švietė iš pas'ten- skambėjo getežinkelie&ų prieš lietų, 
kinimo. Nors agurkas buvo sniai ir fcdžiaL Moteris užri* Karštų' ašarų paguoda išny- 
gettonas ta, greičiaūsia, kar
tus, tačiau buvo aišku, kad 
raudotus aguricus ji labai 
mėgsta, mėgsta labiau už vis-

žiau dol, aanfaėti: prel kAuk® 
J. Ambotas, prel,Pr. Juras, K Bažnyčiom prel K. Vasys, kun. J. Vašan- da^į^Lmė ta bolševrtų 

tiejus, tam. J. Karalius, M. ta ęa^^gtąją Lietuvą, kur krrtš- 
aoniškos ir lietuviškas tradi
cijos yra rioptoamos. Linkėjo 
si Ganieti T Jutimai laisvės ta ten 
atkurti tai, kas laisvėj^ 
gražaus* ta švento kuriamą.

Antruoju kalbėjo vysk. V. 
Brizgys, atvykęs iš Westfield, 
Mass. Jis primmė lietuvių tėvų 
pareigą remti katalikiškas mū
sų seserų įstaigas ta mokyklas 
ta į jas leisti savo vartus, rū
pintis jų lietuvybe ir katalikiš
ku auklėjimu. •

Prel. Pr. Juras koplyčios 
statybos komiteto vaidu padė
kojo vyskupams už jų atsilan
kymą, nuoširdų žodį ta para-



Pažinkime save ir viena kitą
Liet. Kat. Motery Konferencija New Yorke
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LANKO MARIJOS ŠVENTOVĘ

Gegužės 16 Angelų Karalie
nės parapijos salėje buvo su
šaukta New Yorko ir New 
Jersey lietuvių katalikių mote
rų ir mergaičių konferencija. 
Pradėta ji invokacija, kurią 
sukalbėjo parapijos kleb. kun. 
J. Aleksiūnas. Konferencija a- 
tidarė visa siela Moterų Sąjun
gai atsidavusi, N. Y. ir N. J. 
Moterų Sąjungos direktorė 
Magdalena Galdikienė, nusa
kydama konferencijos tikslą— 
pažinti save ir viena kitą, per
žiūrėti nuveiktus darbus ir nu- 

- tiesti gaires tolimesnei veiklai.
Dąrbo prezidiumą sudarė K. 

Grajauskienė ir E. Rastapke- 
vičienė. Į garbės prezidiumą 
pakviesta kleb. kun. J. Alek
siūnas, Moterų S-gos C. Valdy
bos pirm. J. Mack, “Moterų 
Dirvos” redaktorė M. Pauliu- 
•konienė; Mass., New Hamp
shire ir Maine valst. direktorė 
•M. Witkins; N. Y. ir N. J. ap
skričių pirm. A. Liudvinaitienė 
ir 24 kuopos įsteigėja K. 
Dumblienė.

Konferenciją šiltais žodžiais 
sveikino kun. Aleksiūnas, C. 
V. pirm. J. Mack ir “Moterų 
Dirvos” red. M. Pauliukonie- 
nė.

Apie lietuvę moterį praeity
je kalbėjo žinomo visuomeni
ninko Krušinsko dukra T. Bar- 
ziliauskienė - Krušinskaitė. Ji 
plačiai nušvietė moterų veik
lą, kuriant lietuviškas parapi
jas, palaikant lietuvybę šeimo
se ir per organizacijas.

Apie dabartinius moterų rū
pesčius kalbėjo Vlada Brazai- 
tienė. Ji vaizdžiai nupasakojo, 
kaip visoms savaitės dienoms

suteikti šventadienišką nuotai
ką, kaip pakelti nelaimes ir su
mažinti rūpesčius, iškeldama 
ypatingą maldos prasmę. ‘

M. Galdikienė, dėkodama 
prelegentėms už paskaitas, y- 
pač ragino naujas ateives taip 
susitvarkyti, kad užtektų laiko 
ir noro įsijungti į Liet Kat. 
Moterų Sąjungą.

Baigiant konferenciją, Aldo
nos šlepetytės buvo perskaity
tos ir visų primtos rezoliuci
jos, kuriose raginama, kad ka
talikių moterų įnašas į lietu
vių bendruomenę nemažėtų, 
kad visos lietuvės moterys ir 
merginos nuoširdžiai bendra
darbiautų. Prisiminta ir naujų 
narių verbavimas, paraginta 
visuose vienetuose paminėti 
spaudos sukaktį ir užsiprenu
meruoti liet, laikraštį bei įsi
gyti. liet, knygų. Atkreiptas dė
mesys į savų lietuviškų papro
čių laikymą, šeštadienines mo
kyklas, lietuvių kat. jaunimo 
organizacijas, į paskaitas auk
lėjimo klausimais, į didesnį 
moterų įsijungimą kultūros 
-švietimo darban. Paskutinėje 

rezoliucijoje 'kreipiasi į pa
saulio moteris, kad jos keltų 
balsą prieš bolševikų okupan
tų liet, tautos naikinimą.

Po oficialios dalies meninę

programą išpildė Vilniaus op. 
solistė Marija Dobužinskienė, 
padainuodama keletą, liet, dai
nų, akomponavo pianistė A. 
Kepalaitė. Pianistė paskambi
no ir solo. A. Bendoriūtė-Ble- 
kaitienė padeklamavo Nykos 
Niliūno eilių. Aldonos Šepety
tės baleto studijos mokinės pa
šoko keletą baleto dalykų.

Toj pat salėje po meninės 
programos įvyko New Yorko ir 
New Jersey apskričių Moterų 
S-gos suvažiavimo posėdis, 
pirmininkavo A. Liudvinaitie
nė, apskričių pirmininkė. Invo- 
kaciją sukalbėjo T. J. Liauba, 
OFM. Padaryti pranešimai iš 
apskričių veiklas, nutarta kitas 
suvažiavimas šaukti lapkričio 
mėn. Brooklyne. 29 kuopa pa
sižadėjo pasirūpinti 
Lindeno ir Keamy 
menine programa.

Užbaigus posėdį, 
buvo pavaišintos. Vaišių metu 
žodį tarė kun. J. Aleksiūnas, 
M. Galdikienė ir kun. V. Dabu- 
šis.

Konferencijos sveikinimas 
Lietuvos pavergtoms moterims 
buvo pasiųstas per “Amerikos

paskaita, 
kuopos —

delegatės

Į sąjungą įstojo: Marija Do- 
bužinskienė, A. Musteikienė, 
J. Kregždienė, V. Rajackienė,

KUN. JONAS GALINIS 
Scranton, Pa.

birželio 5 šv. Petro katedroj 
įšventintas į kunigus. Pirmą
sias mišias atnašaus birželio 
6 d. šv. Juozapo bažnyčioje 
10:30 vai. Iškilmingom mišiom 
asistuos kleb. prel. J. V. Mi
liauskas, diak. kun. Gerald 
Burns, subdiak. kun. 
Gaughan. Pamokslą 
kun. W. Pakutka.

Primicijantas gimė Scranto- 
ne 1929 m., baigė parapinę šv. 
Juozapo mokyklą, šv. Povilo 
aukštesniąją, filosofiją studija
vo St. Charle’s seminarijoj Bal- 
timorėje, o teologiją šv. Petro 
seminarijoj Londone, Kanadoj.

Popiežius,- skelbdamas Mari
jos metus, ragino tikinčiuosius 
lankyti Marjios garbei skirtas 
šventoves.

Lietuviai pranciškonai, Ken- 
nebunkport, Maine; padedami 
savo geradarių, pastatė didelę 
ir menišką Liurdo šventovę. 
Vietos vyskupas leido šiais me
tais šeštadieniais ij sekmadie
niais laikyti toje šventovėje 
pamaldas ir suteikti palaimini
mą su šv. Sakramentu net du 
kartu tomis dienomis.

Pirmos tokios pamaldos į- 
vyko gegužės 23 vakare. Tūks
tantinė žmonių minia, daugu
ma prancūzų iš apylinkės para
pijų, dalyvavo procesijoje, kal
bėdami rožančių ir giedodami

Marijos garbei skirtas giesmes. 
Grotoje buvo pasakytas mo
mentui pritaikintas pamokslas 
ir suteiktas šv. Sakramentu 
palaiminimas.

Tėvai pranciškonai mielai 
kviečia maldininkus ir iš lietu
vių parapijų. Reikėtų susitarti 
su savo dvasios vadais, ii' iš 
anksto pranešti apie savo atvy
kimo dieną ir laiką.

Nuvykti į Liurdą, Marijos 
apsireiškimo šv? Bemardetai 
vietą, daugeiiilii iš mūsų nepa- 
siekama, bet Liurdą Kenne- 
bunkporte atlankyti nėra jau 
taip sunku, tik reikia trupučio 
noro ir meilės mūsų Dangiš
kajai Motinai. Matęs.

iš visurĮ

ŽINIOS Iš ATHOL, MASS.

Paul 
sakys

R. Kondrotienė, E. Rastapkevi- 
čienė, Dr. N. Bražėnaitė ir k.

E. V.

TRISDEŠIMT METU VIENOJE PARAPIJOJE

IŠSINEŠEM
(atkelta iš 4 psl.)

už pagalbą visą laiką ir šią 
šventę ruošiant. Ypatingą pa
dėka išreikšta Tėvui V. Gi
džiūnui už atsilankymą, reko- 
lekciajs ir garžius linkėjimus, 
kleb. kun. Pr. Virmauskiui už 
patalpas, seselėms mokytojoms 
už mokyklos dekoracijas ir rū
bus, St. Lušiui už rūpestingą 
kuopos globą bei visokeriopą 
pagalbą, ateitininkų nuošir
džiam bičiuliui A. škudzinskui 
ūž . didelį rūpestį režisuojant 
vaidinimą, ateitininkų mamy
tėms už vaišių suruošimą ir 
Bostono sendraugiams už vė
liavos įgijimo išlaidų padengi
mą.

Po iškilmingos dalies sekė 
vaidinimas.

Vaidinta brolių J. A. Mekų 
3 veiksmų pasaka “Trys bro
liai.” Vaidino moksleiviai 
ateitininkai, režisavo A. šku- 
dzinskas. Vaidinimas pavyko 
puikiai, visi buvo patenkinti, 
režisorius ir vaidintojai gavo 
daug aplodismentų ir gėlių. 
Vaidinimo metu, karaliaus 
puotos scenoje, ateitininkės ir 
ateitininkai nuotaikingai pašo
ko tautinių šokių.

Vaidinimui užsibaigus persi
kelta į kitas patalpas, kur 
moksleivių ateitininkų mamy
tės buvo suruošusios 

vaišes.
Jaukiai pasivaisinta, šeimy

niškai pabuvota, pasilinksmin
ta ar pašokta.

Kai visa užbaigę grįžome 
namo, širdies gilumoje »išsine- 
šeme -tvirtą pasiryžimą: dirbti 
kovoti dėl Lietuvos.

Nemuno Banga

PreL P. Juras
jau 25 metai kaip klebo

nauja šv. Pranciškaus parapi
joje. Prieš tai jis yra vikaria- 
vęs 5 metus. Taigi jam sueina 
30 metų kaip dirba vienoj pa
rapijoj. Jo garbei yra ruošia
mas banketas sekmadienį, bir
želio 20, 5 vai. p.p. parapijos 
salėje. Motinų Arkibrolija ir 
bažnyčios tarnai ruošia šį pa
rengimą. Tikėtai tiktai po 
$1.50. Tikėtus galima įgyti 
pas Marijoną Pilypienę, Anta
ną Rimą, Juozą Blaževičių, Ve
roniką Raznauskaitę.

T. Gabrielius Jaskelevičius
vienuolis pasionistas, mūsų 

parapijoje vedė rekolekcijas 
gegužės 9 iki 23; Tėvas Gab
rielius iš šv. Pranciškaus pa
rapijos buvo pirmas, kuris į- 
stojo į vienuolyną. Jis yra va
dovavęs apie 700misijų lietuvių, 
lenkų ir anglų kalbomis. Ki- 
lais metais jis minės 25 metų 
kunigystės sukaktį. Jo mamytė 
turi jau virš 80 tnetų. Ji gy-- 
vena Palangos gatvėje, prie 
Šv. Vincento koplyčios Forest 
Lake, Methuen, Mass. Jo se
suo yra kazimieričtė vienuole. 
Kitas brolis Petras yra Paint- 
ing Contractor. Jo tėvelis yra 
anksčiau miręs.

Vytautas Mockevičius, 
tarnavęs ~ mišioms apie 15 

metų mūsų bažnyčioje, išvyko 
į Kennebunk Port, Maine; jis 
įstojo į lietuvių pranciškonų 
kongregaciją ir mokysis kuni
gu. V. Mockevičius kas sekma
dienį ištikimai tarnaudavo 11 
vai. mišioms. Prelatas P. M. 
Juras ir Motisų Arkibrolija į- 
teikė jam dovanėlių su geriau
siais linkėjimais.

Daugėja pašaukimų.
Pereitais metais iš mūsų pa

rapijos dvi mergaitės įstojo į 
vienuolyną. — Jaskelevičiūtė 
įstojo į Sisters of Charity kon-

LAVVRENCE, MASS.

grsgaciją (Halifax, Nova Sco- 
tia) ir Rūtą Vaieškaite į Sis- 
ters of Mercy kongregaciją 
(Windham, New Hampshire). 
Jos džiaugiasi su savo pašauki
mu.

Naujomis narėmis
įsirašė į Marijos Sodaliciją 

Joana Bingalaitė, Ona Marijo
na Buyck, Alicija Kilkauskai- 
tė ir Marijona Ona Wiiliams- 
Ulanavičiūtė. Sodalicijos dva
sios vadu yra vikaras 
Albinas Janiūnas.

kun.

Motiną Arkibrolija
suruošė programą ir pavai

šino visas mamytes, kurios at
silankė į parapijos svetainę 
Motinų dieną. Amy Gagnon 
(Bučiūtė) vedė programą. 
Prel. P. M. Juras pasakė pri
taikintą tai dienai kalbą. Dia
na Jurelionytė dainavo solo

“Mano motinėle”. Parapijos 
vaikučiai padainavo ir pašoko. 
Jiems akompanavo Alma Dva- 
reskienė. Sodalietės pavaizdavo 
tableaux pagerbdami Dievo 
Motiną Ma riją. Joms akompa
navo Algis Šimkus.. Marijonos 
Pilypienės trys vaikučiai daly
vavo Tableaux perstatyme. 
Prie užkandžių patarnavo Ma
rijona Hobitzienė, Mrs. Lillian 
Henshaw, Sally Karalunienė, 
Bemice Jaskalavičienė, Mrs. 
Lillian Furdeck, Mrs. Bertha 
Halley, Alma Dvareskienė’ Ci
ną Kilkauskienė, Lucija Bom- 
bienė, Veronika česnakauskie- 
nė, Mrs. Ona Buyck, Juozapi- 
na Baušienė, Julia Radvvilienė, 
Marijona Pilipienė, Amy Gag- 
non ir Joana Lisauskienė.

— Povilas

Motinos dienos minėjimą, 
sutraukusį pilną parapijos 

salę mūsų mielų mamyčių, su
rengė vietos vyčių kuopa. Mi
nėjimą savo kalba atidarė vy
tis L. Davidonis. Po jo kalbė
jo vikaras kun. A. Jankauskas, 
vyčių globėjas. Programą atli
ko parapinės mokyklos vaiku
čiai. Motulių garbei buvo pa
šokta, padainuota, padekla
muota, pamuzikuota.

Gražiai savo numerius atli
ko abidvi jaunos pianistės, 
Česnulių dukros. Pi*anešinėjo 
programą K. Šimanskas.

Daug malonumo savo šokiais 
suteikė Worcesterio meno rate
lio taut. šokių šokėjai, vado
vaujami I. Savickaitės.

Baigus programą jautrų žo
dį tarė klebonas kun. P. Jurai- 
tis, pasidžiaugęs veikliais vie
tos vyčiais, kurių rengiamos 
kasmetinės Kalėdų eglutės ir 
Motinos dienos įėjo jau į Atho- 
lo liet parapijos tradiciją. Po 
to visos močiutės buvo vyčių 
paruoštais valgiais bei gėri
mais ir pavaišintos.

Dipl. inž. V. Adomavičius
su žmona apleido Atholą ir 

persikėlė į Bostoną, kur jisai 
dirba savo profesijoje. Athole 
jiedu dalyvavo kolonijos kultūr 
riniame bei visuomeniniame 
darbe. Inž. V. Adomavičiaus 
yra prisidėta ir prie šv. Pran
ciškaus liet, bažnyčios pagra
žinimo: jo yra padaryti vitra
žai ir atnaujintas altorius. Be

BROCKTONE MIRĖ M. KAČINAITĖ

LAIŠKAS REDAKCIJAI

to, būdamas muzikas, jis kai- 
mynininiame Gardner, Mass. 
mieste vadovavo “Aušros” cho
rui. Jo žmona, Jadvyga Ado
mavičienė, dainininkė, sopra
nas, daugelį kartų dainavo vie
tos bei kitų miestų lietuviam ir 
svetimtaučiams. A. N.

MIC, birželio 16 d. iš Anglijos Vi 
- išvyksta į JAV, kur jisai pas

kirtas rūpintis arkivysk. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
byla. Pirmąjį tuo reikalu pa
mokslą pasakys Marianapoly- 
je liepos 4 d. Laikinis jo adre
sas, kuriuo galima rašyti ir ų 
kviesti su pamokslais kitur, 
yra: Marianapolis College, 
Conn.

• Kan. J. Končius, Balfo 
pirmininkas, Paryžiuje buvo 
priimtas kardinolo Maurice 
Feltin. Pas kardinolą jį palydė
jo Lietuvos atstovas Paryžiuje 
dr. S. Bačkis.

• Toronte prie Prisikėlimo 
parapijos įsteigta skrajojanti 
biblioteka, kuri knygomis ap
rūpina sergančius lietuvius. 
Bibliotekėlę suorganizavo nau
jai įsikūrę parapijos tretinin
kai.

• Vokietijoje esantiems vai 
kams 100 Eglutės egz. užsakė 
Amerik. Episkopatas New Yor- 
ke, paskirdamas tam reikalui 
225 dol. Eglutė bus paskleista 
tarp įvairių krašto vietovių ir 
vargo mokyklų. Taip pat ir 
praeitais metais New Yorko 
vyskupai buvo užsakę Eglutę.

• Vasaros stovyklos organi
zuojamos Vokietijoje liku
siems vaikučiams. Baltas jau 
gauna pirmąsias aukas šiam 
reikalui. Brocktono Balfo sky
rius atsiuntė 150 dol., Bayon- 
nės šv. Mykolo parapija per 
kleboną kun. Dr. J. Starkų — 
200 dol., M. Jankevičiūtė N. 
Y. — 15 dol.

• Prisikėlimo parapijos sta
tybos planai Toronte jau visai 
baigiami daryti. Dviejų savai
čių laike jie bus atiduoti To
ronto miestui patvirtinti ir po 
to prasidės statyba.

• Rašytojų Draugijos valdy
ba, pravedus slaptą balsavimą 
ir daugumai pasisakius už Chi- 
cagą, bus renkama iš Chicago- 
je gyvenančių narių. Balsavo 
65 nariai, už Chicagą pasisakė 
36.

• Hartforde birželio 
studentai liet, parapijos 
kyklos patalpose rengia finis 
semestru Prasideda 3.30 v. p.p. 
diskusijų valandėlė. 7 v.v. stu
dentai išpildo meninę progra- 
mą, 8 v. — arbatėlė ir šokiai.

• Paieškoma. Prašau atsi
liepti dėdę Teofilių Nikodemą, 
gyv. Pittsburgho mieste. Jis 
turėjo nuosavus namus ir savo 
namuose laikė saliūną. Kilęs iš 
Oniškių km., Seirijų vals., Aly
taus apskr. žiną jo adresą, pra
šomi pranešti: Feliksas Ne
dzinskas, Gauting b. Muen- 
chen, Unterbrunnerstr. 85. D. 
5. Zimmer 27, Germany, U. S. 
Zone.

Baleto studijos pa
sirodymas Bostone

Visos meno šakos, augusios 
Nep. Lietuvoje, stengiasi būti 
gyvos ir tremtyje. Net bale
tas, visoms tautoms bendresnis 
žanras, rodo gyvybės ir augi
na, prieauglį.

Lietuvos Baleto artistė T. 
Babuškinaitė - Vasiliauskienė 
ir artistas Jonas Vasiliauskas 
jau kelinti metai Bostone: išlai
ko baleto studiją ir kartais pa
daro parengimus. Gegužės 23 
d. (So. Boston High School) 
matėme šios Baleto studijos 
paruoštą spektaklį ,kurį suda
rė baleto pamoka pagal klasi
kų muziką ir “Pasimatymas 
Vienoje”, muz. Johann Strauss, 
vieno veiksmo baletas.

Žiūrovas buvo paruoštas pa
sigrožėti ne baleto profesiona
lais, bet studijos mokiniais, 
nuo Šešolikos ligi penkių metų 
“artistais”. T. Babuškinaitei 
pasisekė duoti gražų jaunųjų 
gėlyną, žiūrovas atleido visus 
baletinius “drebėjimus”, bet 
gėrėjosi darnumu ir vadovės 
sugebėjimais duoti spektaklį. 
Scenoje matėme apie 14 lietu
vaičių ir 8 kitų tautų šokėjas. 
Tarp jų Svetlana Vasilaiuskai- 
tė ir Dalila Mockapetraitė jau 
gražiai pasinešusias būti bale
rinomis. W. Bamum ir Th. 
Sharton parodė ir sunkesnius 
vyrų šokio variantus.

Bet baletas paremtas ne tik 
teknika, bet ir gracija. O to 
greit pasiekti negalima.

Publikos nebuvo perdaug, 
bet ir nepennaža. Baletu do
mėjimasis auga. Ką gi, tame 
gėlyne gal ne viena žvaigždė 
auga? Linkėkime, kad taip 
būtų. F. K.

5 d. 
mo-

Jonuko, dabar JAV aviacijos 
puskarininkio, nebesugrįžo na
mo pas seseris, gegužės 23 d. 
užgeso ant savo šeimininkės ir 
slaugytojos Onos šiurilienės 
rankų ir gegužės 25 d. su viso
mis bažnytinėmis apeigomis 
jos palaikai buvo palydėti į 
Brocktono Kalvarijos kapines.

Naujai supiltasis kapas jau
najai brocktoniškių kartai te
gul liudija už jos palikusį 
krikščioniškąjį šeimynišku
mą. O tam išryškinti visi 
brocktoniškiai lietuviai 
pasirūpinti atitinkamu, 
kukliu, paminklėliu.

Mirė Marija Kačinaitė, 
viekšniškė, tremtinė, sulaukusi 
88 metų amžiaus. Buvo šviesi 
tretininkė, mokėjo keletą sve
timų kalbų, dailiai dirbo rank
darbius. Apie 35 metus buvo 
išgyvenusi žiogaitiškių Šiurilų 
šeimoje kaip jų vaikų, trijų 
sūnų ir dviejų dukterų, auk
lė. Su jais gyveno tremtyje, 
Vokietijoje, jų rūpesčiu ir 
pastangomis atvyko ir į Ame
riką. Gražūs buvo šiurilų šei
mos santykiai su senute auk
le.

Velionė 
Lietuvos, 
iš

“Darbininko” 30 nr., balan
džio 23, tilpo korespondencija 
iš Manchester, N. H., pavadin
ta “Balfo skyrius dirba”, • po 
kuria pasirašė P. Andre jūnas. 
Ten rašoma apie Balfo 53-čio 
sk. aukų rinkėjus po namus 
V. Matulionį ir A. Žukauską. 
Rašiny minima, kad žmonės 
rinkėjus mielai sutiko ir duo
davo aukų, “žinoma, pasitaikė 
vienas kitas ir gerai pasiturin
tis, ir kas blogiausia — pasida
binęs didžiu krikščioniškumu, 
kuris paprašė rinkėjus išeiti, 
nieko neduodamas.”

čia mums tenka pareikšti, 
kad P. Andrejūnas skelbia 
spaudoje neteisingas žinias ir 
tuo drumsčia vietinės lietuvių 
kolonijos vienybę bei kelia ne
apykantą.

Mums lankanties pc namus 
Balfo rinkliavos reikalais, nie
kas mūsų neprašė išeiti lau
kan, kaip skelbia P. Andrejū
nas. Jo minėjimas “pasidabinęs 
didžiu krikščioniškumu” tetu
rėjo vieną tikslą, būtent — į- 
gnybti katalikams.

Andrius Žukauskas 
Vacys Matulis

ilgėjosi savųjų ir 
Nebesulaukė laiško 

savo jauniausiojo auklėtinio

turėtų
kad ir

br.

PARDUODAMA FARMA
su visais ūkio padargais že

mei dirbti ir šienui pjauti, 81 
akro didumo, su gyvenama 8 
kambarių namu ir kitais pir
mos rūšies pastatais. Farma 
yra prijungta prie miesto van
dens. Ji yra arti Easthampton 
miestelio pusantros mylios, ke
lias į miestelį geras.

Farma parduodama dėl to, 
kad mirė mano vyras ir likaus 
viena našlė.

Prašoma rašyti arba atva
žiuoti pasižiūrėti. Adresas: 

Lebanoro Minkus 
248 Park Street 

Easthampton, Mass.

• Ateitininkų albumui, kuris 
išleidžiamas kongreso proga, 
gauta įdomių nuotraukų iš se
nesnių laikų. Dar trūksta nuo
traukų iš at-kų korporacijų 
gyvenimo Lietuvoje. Turintieji 
prašomi paskolinti; panaudojus 
bus tuoj pat sugrąžintos. Siųs
ti Ateities adresu: 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21. N. Y.

• Dr. P. Baronas, Kanados 
lėktuvų bendrovės atstovas, 
Argentinoje, Buenos Aires, ati
darė tos bendrovės atstovybę: 
jis yra paskirtas šio skyriaus 
direktoriumi.

AFRIKOS jauniklio liūtas "tebiU, kad i jo uarvą atėjo draai ant i i 
(lAindon Bnt*erwa JPark).

Mikulskiai ir Zikarai
- Redakcijos pastaba: Gaila, 
kad atsiranda žmonių, kurie 
kolonijos žiinas iškraipo arba 
netiksliai jas perduoda.

jo žmonai, dukteriai, sūnums, marčioms, žentui 
ir anūkams reiškiame nuoširdžią užuojautą

ANDRIUI JANKUI,

JAI! GALIMA ĮSIGYTI A. RINKU NO VADOVĖLĮ

KREGŽDUTE MIRUS

II DALIS
Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas pagal naująją 

JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų programą
Viršelis ir Oinstracijos dail. T. Valiaus.

• Bostono lietuvių mokytojų leidinys
184 p. — kaina $2.75

Gaunama “Darbininko“ administracijoj.
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PAGRAŽINK SAVO NAMUS SU

UŽEIGA

Užsakymus siųst:

• INSUUACVA 
•SUSrHPBUffl AKMENYS

AUKŠČIAUSIOS RCŠIES, 
bet žemiausios kainos

pagal ^receptus 
Vitaminai irVaistor

GALE CANNON, H mrtų, «p- 
žffirf pūedofc*, H korio karMa 
kava nusiptike «ao salva (Pftta- 
buTKk, Pa.).

AL*S AUTO REPAIS 
5431 W. Oteago Avė. 

AUstin 7-2398

Austin Automatic Heating Co.
5309 W. CHICAGO AUstti 7-1417

vių’kiknės: K. Owerica, E. 
Savickis,, J. Grigas, J. Susk>- 
vicz, D. Gifis, M. GHis. Jie 
laukiami šeštadieninėje liet 
mokykloj.

- Minėjimą atidarė Joana O- 
werka. “Su daina” ir ‘7 mo
kyklą eina broliai” dainavo M. 
MiBcovaitytė, K. Overka, K 
Unda, W. Unda, A. Juknevi- 
čte, R. Paškevičius ir E. Sa
vickis. Pianu pritarė P. Savic
kio Kun. M. Vembrė tart mo- koncertėliu. Jie sugiedojo 
tinote fcd£ ToBau sekė vai- "Sveflca būk Marija”, padekia- 

ir minėji- mavo etiėrrtSų fe' užbaigė 
mas baigtas daina. Mokyklos giesme Dear Lady of Fatima. 
ekskursijai surinkta $16j65. ' J. F.

Birželio 5 d. 7:00 vai. vak. iš 
WC0 radijo stoties komp. A. 
Aleksas ir tremtinių draugijos 
atstovai trumpais, bet vaiz- 
dfiais žodžiais nušvies minėji
mo prasmę; bus deklamacijų

25 automatinio šildymo pasirinkimą
GAZAS - ALIEJUS — ANGLYSDiak. Jonas M. Uubauskas

birželio 5 šv. Povilo katedroj 
gaus iš vietos vyskupo kuni
gystės šventimus. Jaunasis ku-

jrfei mfiuj toutirtni minėti' 
-1941 m WTffr Iin ra. įtiktą mū- 
t WTėvynės žiaurią tragediją. 
IpF Waterburyje jau ėdė metų 
£ žfcr atmtofaĮūĮĮa vykdoma* gana 
Ė rimtai fe sukauptai. Visų pa

žiūrų bei tikybų tautiečiai pri
pildo erdvią salę, o ta pačia 
proga paskleidžiama fe k}ta- 

? tau&ans teisybės apie tai, kas
dėjosi fe dedasi mūsų krašte 
po raudonųjų letena.

Šiemet tam pariiinėjimui y- 
patmgu kruopštumu ruošiama-

George Eiseie 
VAISTINĖJE

Boileriai — Perdirbimas, i gazu šildomus, Degintuvai — 
Vietų šildytuvai — Automatiniai gazu'vandens Šildytuvai.

Visa apšildymo įrengimai. Boilerių keitimas
< mūsų specialybė.

mai, Vestuves. VM valgiai kartti tr 
gardūs. UMk arba tetefcmek pari- 
tei raudamas.

eitininkų gegužinė.

Daugiau ginčų sukėlė Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos 
valdybos vedamas vajus nau
jiems LRK Susavienijino na
riams verbuoti 4už tokius na
rius valdybai žadamas komisas 
ir piniginė parama). VaHyt*a 
ieško sendraugių paspirties, bet 
jos nesusilaukia riek, kiek rei
kėtų. Iškelto visa e3ė priežas
čių, kodėl šis vajus neįgyja 
populiarumo, konstatuotas taip 
pat ir tam tikras abejingumas 
bei nenoras. Pageidauta sąly
gų aiškumo ir gyvenimiško 
lankstumo. Clevelande akcijai 
vadovauti' sutiko V. Rocevi- 
čius.

Susirinkimui pirmininkavo 
P. Titas, sekretoriavo St. La- 
niauskiene. StP

PHILADELPHIA, PA 
Mokyklas metų aBbaigimas 

Gegužės 23 šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos mokiniai 

priėmė iš 228 vaikų 7 lietu- pastotė operetę — “Ten gera, 
kur mūsų nėra”. Visi vaikučiai 
sunkiai dirbo fe rūpestingai 
ruošėsi, suprantama, didžiausia 
našta teko seselėms mokyto
joms. Į darbą buvo įjungti nuo 
pat mažiausių “pipiriukų” ligi , _ _ . _ .
paskutinio skyriaus. Programa ‘ EoillS DCuIiarskl 
užtruko apie dvi valandas fe 
žiūrėtojai turėjo progos ste
bėti atskirų įkyrių fe grupių 
pasirodymus.

Programa užbaigta aštunto
kų religiniu Marijos garbei

Sutvirtinimo sakramentą
gegužės 6 priėmė šie lietu

viukai: C. Banevičius, G. Cen- 
čhis, A Raila; W. Unda, W. 
Stankauskas, W. Savickis, J. 
Kurauskas, J. Burba.

SPRING TUNEUP—$4^5

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

Get our estimate now

“Tiesa” ir Vilniaus radijas 
skundžiasi, hpd viršiau Lietu
vos oras esąs labai užterštas 
“nešvankiais melais ir prasi
manymais.” nigas mokėsi šv. Kryžiaus ko-

Kiek valdybos pirm, prane
šimas buvo įdomus ir perteik
tas vaizdžia forma, tiek toli
mesne programa savęs nepatei
sino: Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės koncertas pasi
rodė į juostą įrašytas labai jau 
netobulai,, o trijų radijo brolių 
pasirodymas tebuvo banalus ir

mu metu penicilinas, kuris Julijos Mark,
prieš 10 metų buvo toks sėk- centro pirm., at-
m'ngas, dabar mažiau pagelbs- vaizdą Įsidėjo vietos angliški 
ti ^Bakterijos ilgainiui prisita^- laikraščiai pažymėdami, kad ji 
ko prie ^p^biciSno, išaugina buvo išrinkta pirmininke Wor- St. L* Portą, Gegužės Karafienei pagerbti
jam paspriešinimą. Dėl to rei- cesterio apskr. Womens Fo- Lietuvių salės pirm., peikiąs geg. 30 buvo suruošta ešse- 
kią ieškoti vis naujų ir naujų rum’s organizacijos. Ji uoliai savaites išgulėjęs Brocktono na. Marijos statulos vainikuo-
antRjiotikų darbuojasi tarp lietuvių ir a- miesto ligoninėj, sugrįžo na- toja buvo nelietuvaitė,. bet jos

______________ _ merikiečių. mo. palydovai ir vėliavanešiai buvo 
Jonan Sutkus lietuviukai. Gaila, kad jie buvo

bedirbdamas Penter Rober aprengti 16 a. ispanų drabu- 
fabarike, nusipjovė kairės ran- žiais. Ar negalėjo vilkėti lietu- 
kos keturis pirštus. Gydėsi vių tautiškais? Būtų buvusi 
Gardner ligoninėje Brockto- gera proga padaryti fe fiėtuvy-* 
ne: bės paradą. Lietuviai ėjo Mrs.

Reily du vaikai ir du broliai 
Valentai. Mk.

BE AUTY - STONE
VANDENS 1ZOUACU A 

APMUŠIMAI
Padkfini savo nanq vertę. Pritaikoma prie visokios me
džiagos sienų. Vartojamas vielą dorės tinklas iš lauko 
prieš dedant akmenis.

176 W. ADAMS • 
FR 2-8935 

Daugiausia kalba angliškai

KA TIK PASIRODĖ ANGLIŠKA KNYGELE APIE 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMĄ 

LIETUVOJE

KIEKVIENA SEKMADIENI -y nuo 1:30 iki 2.-00 vai. Jti norite 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNKHTS OF IjrrmTANIA W7OA 
BKAnnOCK, PA. .

sios kuopos susiririkHnai laiko- baigiamiesiems universiteto fe 
mi kiekvieną pirmąjį mėnesio kolegijos egzaminams. Gero 
pirmadienį svetamėje po baž- pasisekimo Bronei Burdulytei, 
nyčia. Visas maloniai kviečia- Vincui Burdutna, Juozui Alek- 
me atsilankyti. siūnui fe Robertui VieraičiuL

U. T. Daukantienė J.

r - į Išplarink t jos kuo daugiausia, 
i h

savam

to žodžių 
, kad di-

išnrtiojo fe po gretimas gat
ves: O ten fegi buvo žmonių, 
nstiipusių į stadijoną.

Susisiekimą kvarkė 200 poli- 
rininkų. Didžiausią gnipę pa
rade — procesijojė fegi buvo 
policininkai.

Birželio 5 d. 7:00 vai. vak. iš 
WC0 radijo stoties komp. A 
Aleksas fe tremtinių draugijos 
atstovai trumpais, bet vaiz- 
dfiais žodžiais nušvies minėji
mo prasmę; bus deklamacijų

mfiuj tortfeėwj minffti' 
^1941 m JhMrtfe fl*. įtiktą «nū- 

W Tėvynės žiaurią tragediją.
IpF Watertaryje jau ėdė metų 
- jjg atminimai vytarinmas gana 
E rimtai fe sukmųitoi Visų pa- 
. žiūrų bei tikybų tautiečiai pri

pildo ertMą salę, o ta pačia 
proga paskleidžiama fe k}ta- 

? tau&Hns teisybės apie tai, kas 
dėjosi fe dedasi mūsų krašte 
po raudonųjų letena.

Šiemet tam paihinėpmui y- 
patmgu kruopštumu ruošiama-

r-
įį^Ss 23 d. buvo Marijos 

Mtfrnėsjvyfco

žmones, kurie j aikštę atėjo or- 
gaitizuotai su vSiavonris.

Lietuviai pasirodė dviem

CLEVEL4ND, OHIO

WORCESTER, MASS.

r su atritimnkų, vyčių fe skautų 
vefiavomis fe tautinė grupė su 
Aušros Vartų paveikslu, tauti- 
nėmis vėliavomis fe plakatu: 
Queen of Enslaved Lithuania 
pray for us.” Plakatą lydėjo

vietomis trivialus. Be darbo 
nėra nė vaisių.

buvo galima j 
čEfedė minia susirinko meilės 
fe pagarbos Marijai vedina.

Lietuviai, nors fe paskutinė
mis dienomis susiorganizavę, 
pasirodė gražiai. &am reikalui 
smarkiai pasidarbavo vyčių 
veikėjas R. Boris, at-kas Br. 
Poiikaitiš fe kdi Kat. Fed. vei
kėjai. Tačiau pasigedome dar 
dviejų parainjų. Galimas daik
tas, kad fe jų nemaža dalyvavo 
pavieniai, tačau jų niekas ne-

ryš| sd jaimąja ateit, karta — 
studentais fe moksleiviais, rū- 
pinamasi, "kad pavyktų ateiti— 
ninku kongresas Clricagoj. Val
dybai rūpėsią ir meninai pa
rengimai, tik gal teksią apsiei
ti be “importuotų” jėgų. Vasa
ros metu bus surengta visų at-

ir vyrų kvarteto dainos.
Birželio 12 d. 7:30 vai. vak. 

šv. Juozapo parapijos naujojoj 
salėj įvyksta iškilmingas minė- 
jimas, kurį atidarys Alto pir
mininkas komį). A Aieksis fe 
pakvies kalbėti kun. Juozą Bu- 
dzeiką MIC iš Thompson, 
Conn., ir daktarą Mykolą De- 
venį. Pažymėtina, kad Water- 
buris gal vienintele kolonija, 
turinti tokį kalbėtoją, kaip p. 
Devenis, kuris pats buvo iš
tremtas iš Lietuvos į Sibiro 
vergiją, bet po keletas metų su 
ypatingom pastangom pavyko 
ištrūkti laisvėn.

Po to bus Waterburio sce
nos mėgėjų būrelio suvaidinta 
“Aušra tėvynėj”, 
specialiai - parašė ir režisavo 
aktorius Viktoras Vaitkus.

Taipgi pasirodys skautai, pa
rapijos choras, solistai, vyrų 
kvartetas fe deklamacijos.

Minėjiman laukiama atvyk
stant valdžios atstovų ir gau
rių lietuvių būrių tiek iš vie
tos, tiek ir iš kaimyninių apy
linkių. Ačė.

mas fe liet gyvenimą. Be kitų 
įvairių reikalų buvo nutarta 
sadso mėn. suruošti studentų 
vakarą. Tam reicalui sudaryta 
net komisija. Po susirinkimo 
padainuota ,pasišokto. Dalyva
vo per 20 studentų. Gaila, kad 
kiti stengėsi pataikyti tik į šo
kius.

šį redenį turėsime keletą 
gerų koncertų. Spalio 24 at
vyks Chicagos vyrų rims, 
kviečiamas LRK Federacijos, 
gi Liet Bendruomenė už
kvietė Čiurlionio ansamblį. Dar 
nesutarta dėl dato«.

P. Natas

Sinkevičiūtės 
vestuvės buvo labai iškil

mingos. Jose dalyvavo didelis 
būrys vyčių dėl jų nuoširdaus 
veikimo šioje organizacijoje. 
Jaunuosius palaimino jaunosios 
dėdė kun. Jonas Bakanas. So
lo per mišias giedojo Mickevi
čiūtė. -

Maironio daržas _ Komuniją

fspeja nuo penicffino šiito įvertinimo. Solo dainavo P^e Oumrigmond ežero jau v
Del penicilmo, kuriuo pasT A. Thompson fe M. Law. E2z- atidarytas. Ten gera pralysti aijnįs .klubas'ir Vvčhi 116 

taruoju laiku ima žmonės vi- bietos Paulifekonienės paskai-' laisvalaikį, nes kas šeštadienį nariai 23 d
sbkžas ligas gydyti, Brookiyne ta apie motinos reikšmę šeimos vvksta naren^imai ir šokiai.

[r . gydytojas Abraham Rosenthal fe visuomenės gyvenime vaini- 
paskelbė medicinos 
straipsnį, kuriame įspėja, jog 
buvę eilė atsitikimų, kad ne- 
sunkiose ligose pavartojus pe-

Iš Liet Radijo Klubo 
vetidos

Lietuviškų transliacijų Cle- 
velando lietuviai klausosi kiek
vieną penktadieni nuo 7:30 iki 
8:15 vai. čia girdime dekla
muojant, vaidinant, dainuo
jant, grojant, čia duodami pra
nešimai apie Oeveiando betu
riu gyvenimą, čia garsinami 
mūsų ir svetini biznieriai ir 
t.t. Gegužės 16 d. klubas su
rengė, ir vakarą. Iš vaidybos 
pirm. J. Stempužio sužinojom, 
kad klubas dabar turi apie 
150^ narių, jo turtas — 120 
plokštelių, 6 juostos, jis už 
$250 įsigijo garsintuvų siste
mą fe kiekvieną savaitę turi 
$25 pastovių pajamų. Jis taip 
pat pasakė, fe ko klubui rei
kia. Tai — daugiau narių, 
daigiau plokštelių fe juostų, 
magnetofono fe... daugiau do
lerių, nes kiekviena savaitė 
klubui atsieina $85. Khtoo veik- 

Vyčię 116 kp. la ir ateitis priklauso nuo jo
................ .... ... ....... . gegužės 23 turėjo savo iš- tranšliacijų klausytojų fe rė- 

jungos vajaus uždarjJno. Mo- į Marianapolį, kur pikni- mėjų, todėl visus kvietė eiti į 
terys fe merginos įsirašykite ke buvo paruošę savo atskirą pagalbą, 
dabar į didžiausią moterų or- stalą, 
ganizaciją.- Įstojimas vajaus Prakaito dienos
metu žymiai palerĘ’vmtas. 5- studentams, kurie ruošiasi.

Lietuviai į aikštę atėjo vieni 
iš pirmųjų, taip atkreipė visų

valandos užtrukusio parado 
prasidėjo pamaldos, kuriose 
dalyvavo Detroito kardinolas Į Moonie fe Įriti aukšti dvasinin

kai. Buvo meldžiamasi už tai
ką, kalbamas rožančius, fe visi

MOTINOS REIKŠMĖ ŠEIMOJE IR VISUOMENĖJE
Pinnop šv. Komunija

v Aušros Vartuose buvo geg. 
16 d. Vaikučių buvo 39, juos 
gražiai. paruošė seselės moky
tojos.

Moterų S-gos 5-ji kp. moti
nas pagerbė gegužės 1 d. Tą 

_ dieną suruošė koncertą su šo
kiais, o geg. 9 išklausė šv. Mi
šių ir ėjo visos narės prie šv. 

šį vaizdelį Komunjos. Genovaitės Kaneb 
vad. sąjungos choras išpildė 
keletą dainų. Pianu pritarė 
Aušra Vedeckaitė, smuiku 
jautriai išpildė kelis dalykėlius 
savo ir kitų motinų garbei G. 
Kaneb. Pritaikytus eilėraščius 
pasakė jaunučiai Eg. Pauliuko- 
nytė, Pov. Norkevičius, Vid. 
Mikalauskas ir Jut. Garsytė. 
Mikliai valdanti akordeoną 
C. A Palevičiūtė susilaukė

legijoj, filosofiją studijavo 
Montrealy, teologiją baigė šv. 
Bernardo seminarijoj Roches- 
tery, N. ’Y. Jo tėvelis jau mi
ręs, o motina gyvena. 28 Ar- 
iington St., Worcester, Mass. 
Iškilmingos primicijos birželio 
6 d. 11 vaLšv. Kazimiero baž
nyčioj. Asistuos kleb. kun. A. 
Petraitis, "diak. kun. M. Tamu
levičius, subdiak. kun. Alb. 
Jankauskas, pamokslą sakys 
kun. St. Yla iš Putnamo.

Ją referavo valdybos pirm. 
J. Žilionis. Dvasinei sričiai bus 
du minėjimai — Pijaus XH po
piežiavimo 15 m. sukakties ir 
Mergelės Marijos metų. Taip 
pat bus stengiamasi susipažin
ti su lietuvių kat. spaudos už
daviniais fe duoti kritišką jos 
Įvertinimą. Organizacinėj sri-

• Hamfttoao Tautos Fondo

metai vairios. Per tą laiką šis 
skyriui gegužės 27 suėjo 3 
dui 6500 doL, neskaitant kitų 
sumų, kuriomis parėmė vieti
nius Sėtuvių reikalus. Skyriui 
energingai vadovauja St. Bak
šys. •

Atskirai pagamintos

DRAPERIJOS
Prityrusių gražiai 
stilizuotos'

• Karnyzai -
• Lovą užuolaidos
• Patiesalai

• Langą užtraukęs
Gaminiai nepaprasto grožio 
ir išvaizdos, pritaikyti jūsų 
budžetui, patenkinimas ga
rantuotas.

Jack Richards Co.
3537 N. Pulaski Rd.

COroefis 7-1990
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balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
‘ VtaadBkans Varpeli

668 Graud Street 
Brooktyu,N. T.

NOTARY PUBLIC

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

69-38 Myrtle Avė. 
Glendale, N. Y.

136-59 Roo^evelt Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.

FU N ERAL HOMI 
19? Webster Avenue 

Cambridge, Mass. 
PRANAS W ATIKUS 

Laidotuvių direktorius ir

Fully Eątripped with Unit.
AU Drop Trade. Sacrifiee—Sei 

appreciate. Other interesu.
Nlghtiagafe 9-852*

Vyr FASK-to Rytų Sporto 
Apygardos ruošiamos teniso 
varžybos iš birželio 5 d. nu
keliamos į birželio 12 d. Apy
gardos stalo teniso vadovas 
prašo dalyvius jau dabar re
gistruotis pas inž. Br. Garank
štį, 138 Forbell St,,Brooklyn 
8, N. Y., arba telefonu Mttlway 
7-1014. Varžybose gali daly
vauti visi Rytų sporto apygar
dos ribose gyvenę sportininkai.

Bėgimas mišku
Rytų Sporto Apygardos ruo

šiamas bėgimas per mišką iš 
birželio 6 d. nukeliamas j 
birželio 13 d. Bėgimas įvyks 
gražiame Forest parke. Ren
gėjai kviečia visas jaunimo or
ganizacijas (ateitininkus, vy
čius, skautus ir kt) kuo gau
siau dalyvauti.

37 Sheridan Avė. 
Brooktyn 8, N. Y. 
Tel. APplegate 1-H»

CAMBRIA HEIGHTS — Attached 
house: 3 bedrooms, 2 baths, extra 
lavatory, full dining room, modern 
kitchen, dinette, bearned celling. 
drop living room, finished basement, 
2 log-burning fireplaces, extras, 
privalė. LA. 8-3323.

BKIDGEPORT, CONN.

Mišios už Lietuvą
Birželio kruvinųjų įvykių 

minėjimas šv. Jurgio parapijo
je šiemet bus birželio 13 d. 
Vietinis Alto skyrius pasirūpi
no užprašyti tą dieną iškil
mingas šv. Mišias, kurias at
našaus kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas už visus lietuvius, bol
ševikų išžudytuosius bei išvež
tuosius į Rusijos gilumą, o taip 
pat maldauti Visagalį, kad 
greičiau tėvynei išauštų laisvės 
rytas. Kviečiami visi lietuviai 
gausiai atsilankyti ir 
pasimelsti nuoširdžiai už tuos 
mūsų brolius, kurie Lietuvoje 
tai padaryti negali.

Dienos rimčiai pritaikytas 
giesmes giedos par. choras ir 
pamokslą sakys ktm. P. 
Pronckus. O.

SCHOLES BAKING, be. 
V. Lukas — Vedėjas

582 stn Brveidya, M. T.

BARĄSEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME

254 W. Bręadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOutt Boston 8-259*

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. SEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Būk mums 
malonus

BAR & RESTAURANT
Good Established Trade. Living 
Quarters — Dock Facilities—Ideal 
for Couple—SacrifĮce due to illness" 

— *6500.
FReeport 8-9584

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekanti viri eoffirion, dažymo ir medi, taisyme darbai
Darbas atliekamas pigiai ir iiiirtajr8

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE . 
t Street* WaadhwBa 21. N. T.

PariK Slope—Ist St (8th-9th) 
13 rooms — 3 baths — no basement 
side windows — suitable Doctor — 

Professional Man.
Conversion.

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

Nauja moderniška koplyčia šei 
menims dykai. Aptarnauja Can« 
bridge ir Bostono kolonijas te 
minusiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. TR 8-B484

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičiu pagal vtog 
riconį. Tortai, ypatingai pyrngin 
vestuvėms, krikštynoms u-. M-

Užsiregistruoti pas lengvo- 
4* šos atletikos vadovą Vyt Sak 

drvIlMBO daitį, 449 Grand St, Brook- 
■ lyn 11, N. Y.

Ant Bagdžtifaias

J. B. SHALLNS 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
8442 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parinvay Station) 
Woodhaven,N.Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visost 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

522 Grand Street Brooidyn, N. Y.
Tel. ST 2-7909

30 DAT
SPR3NG SFECIAL
’lO ALL-ALUMINUM

SLIDING HALF-SCRĖENS 
complete with tracks, rustom-made

meisteriai: Yanofsky (Winni- 
pegj. Anderson (Toronto), Po
vilas Vaitonis (Hamflton) ir k.

• Galutinas Kanados sąstatas 
netnfciB paaiškės.

Ofcagoa, Toronto ir New

Parstupo šaknys 
flL| * A jau buvo žinomos ir 

vartojamos kaipo 
gyduolė nuo Hippo- 

gTNSrf crito laikų» nu0 
Y\ 2/ plaučių ligų, 

Wą nuo-širdies nesvei- 
•' kūnų, nuo sunkių

skaudėjimų po krūtine ir stanep- 
levinių; kiti sako Parstupo Šak
nys gerai nuo šalčių, kosuBo ir 
reumatiškų skausmų, ir suval- 

nžnfcno kietų vidurių. Pri
skiriate mums $1.00, tai nes 
prisiusime jums kvoterį svso 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; j Kanadą 
irgi yra $1.25.

A£EXANDEITS CO.
414 Biuadimj

gegužės 29 d.; Dalyvauja 14 
mėsterių, jų tarpe Larry Ev
ans, pr. p-bių laimėtojas, Ni- 
colas Rossobmo, Prancūzijos 
meisteris ir kiti.

SU BAfNYCIA
Visų sekmadienių ir dides

niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviScai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

Bara^SALfi vestuv* 
paraigunams, susi 

kimams, etc.

Užsakymus siųsti

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

(BIELIAUSKAS) 
,FUNKRAL HOME 

M. P. KAULAS — lMcek*»rfi

FUNERAL
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mass.
D. A. iZaletakM, F. E. Zuletelr— 

Uraboriai ir Bulsamt.otojai

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABO R I U S 

BALSAMUOTOJAS

PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse;
185-24 Horoce Harding Blvc 
Fresh Meadows, Flushing
219-17 Jąmaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 VVhite Plains Road 

Bronx, N. Y.
19 West Post Road ■ 

VVhite Plains, N. Y.
MAIN STORE

6282-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, viduriu ir kitų ligų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo vzdandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigės Europoje

'-‘B'A'-N' C A
34* BHMSWO0D AVR BEOOKLYN, N. Y.

‘-Z - , . ' ■ . -t

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
gtiprintuvti (amplifiers), pkAitelių automatai 

(record ehangers).
Aptarnaujami rajonai: Broctidyn, Maspeth, Woodhaven» 

Hm, Oaone Park, Forest Hill, Jamaįca.
Darbm attielmmaa pritgnrario torimttn, pripažinto ,

uit -

MrMGSMNK

Stephen Bredes.J
ADVOKATAI

. STORAGE GARAGE A 
SERVICE STATION

ESt 30 yrx 
PITKIN AVĖ.

Real Opportunity for Reasonable
Offer. Call:

Apptegato 7-5758

TURTAS NEPASTOVUS 
DAIKTAS

Amerikoje buvusi garsi dai
nininke Scheff, sumiaukusi 74 
metų, balandžio mėn. mirė.

Kerr 0; M. Paškevičius 0 — N. PaUko 'vos keHs žimtus do)e-
Horttlan 1; E. Staknys 0—W. rių, o savo garbės dienom per

dk&neisteriu Reshevskiu, jo Jonės 1; A. Šukys 1; R savaitę uždirbdavo po 4000
simultane; Bartkus, Oevelando Houghton 0; J. Vilpusauskas 1 <k>k
jaunių rinktinės dalyvis. Nėta 
abejonės, kad susirastų ir 
daugiau pajėgių vyrų, tik rei- Ateinantį perictadiaų rung- 
kia pradžios. tynių nebus, dėl įvykstančio

JAV piiiHcaybfis, prasidėjo Rytų Amer&os turnyro, New 
Jersey valstybėje.

Iš New Yoriro gyvenančių 
lietuvių šachmatmirikų turny
re dalyvaus E. Staknys.

A. R.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski
(ARMAKAUSKAS)

Šachmatininkai tohnėjo
Pereitą penktadienį šachma

tų rungtynes prieš Staten Is- 
land CC laimėjo lietuvių ko
manda, rezultatu 4:2. Žaidė 

Į pav.: Algirdas Nasvytis^ buv. neporinėse lentose, baitais. In-
1 aritruju Ottio p-bėse ir kelis dividualios pasekmės sekan- 
j kart dalyvavęs Clevelando a- 
: merikiečių rinktinėje; Julius

Staniskis, sužaidęs lygiom su
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

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

Parengė

HIEL. F. BARTKUS
Kaina $2.00

CAMP ECHO BAY
On Loac Island Smmd ' 28 nriles from New York
Bays atoays ander sapevvisoa ^abrisu Fažhers *»i Brothers

Beautiful Grounds—Many Activities: Baseball, Softball, Basketball, 
Swimxning. Fishing, Pony Riding, Hiking, Camp Fires, 

Dramatics, Movies, and Crafts. BOTS 8 to 1S.
Jely C te. Aag. 14, *25 Fer Weęk—Day Campen, |15 Per Week

WR1TE TOBEV. FATHE3E MBECT0R
148 Matai St, .New Roehelie, N. T. THephone NEW BoriieBe 2-8248

šaky kovojo Kanados pabaltie- 
' '(Sų sporto šventėje. Tautvaiša,

Zųjus, , Jakštas dalyvavo 
. ’Great Lakęs Open p-bėse, Chi- 

cagoje. New Yorko vyrai ruo- 
dalyvauti Eastern States 

Opel p-bėse, New Jersey.
Barttons dalyvavo Clevelan

do jaunių rinktinėje, kuri nu
galėjo Pittsburgho jaunais 8- 
1; apie tai rašo Chess Review, 
gegužės nr.

Mostrealto miesto p-bes lai
mėjo vokietis7 Matthai su 81/; 
(iš 10). Ignas Žalys, 1950 Mon- 

_ trealio meisteris, šias p-bes bai-
* gė kukliai 5-5, suremizavęs su 

buv. Kanados meisteriu M.
■ Fdx, kuris p-bes baigė ant «- 
t ruoju.

Stonkus lygkm su žaliu, o 
t Blasius įveikė Smith (1953 

Golden Knights), žukaitis į- 
. vėkė Dudley, bet pralaimėjo 

Dulkai (1953 Class Toumey), 
skelbia “Chess Review”, gegu-

* žės nr.
Kodėl Oevrlando lietuviai ne- 

t turi šachm. komandos, kad da- 
i lyvautų amerikiečių p-bėse. 
: Lietuvai komandos: Bostono, 
« . Toronto, Cincagos, New Yor- 

■? ko, Montrealio, jau eilę metų 
; dalyvauja viešose pirmenybėse 

^Xithuanian” vardu. Nejaugi 
- -^demelande nėra kam. pasiimti 
Į hflriatyvos sudaryti lietuvių 
f viaėtą, kai pajėgų jau turima,

GRAND OPENING 
ROCKAWAY PARK HOTEL

Sundeck for ūse of Guests. Located 
convenient to all Transportation, 
Beach, Movies. Restaurants, Shopping 
Center and Church, etc. 50 single 
and double rooms with private and 
semi-private bath. Newty refurnished 
and decorated. Quiet and digmfied. 
Reasonable rates. Day, week and 
sęason with cooking facilities. Early 
Summer Reservations secure better 
locations. OPEN ALL YEAR.

158 BEACH 118th STREET

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardąvimui~Woodhaven, ' Richmond 
HID ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudog (Insurance) reikaluose



Kun. A. Petrausko 2fi metų sukaktis

Boston 15, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

Lietuviy Radijo Korporaci j

ligi 20 d. PerAįiaikąmfeto 
sode bus įreflgtbs palapinės ir 
atidaryta meno paroda. Vaka- 
rais bus išpBdoma meninė

Adv. J. Grigalius
padarė pranešimą iš Kerste- 

no komiteto darbų Baitijos-

Lflijos Stihon-Sate&a
Art-Tone studijos mokiniu 

koncertas įvyks birželio 27 
Steinway Hali (57 gatvėj) New 
Yorke. Koncerto pradžia 2 v. 
p.p. Programą išpildys maži ir 
dideli mokiniai bei svečiai dai
nininkai. Jos studiją lanko į- 
vairių tautybų žmonės ir yra 
koncertavę salėse su pasiseki
mu, kaip tai City Center, 
Statler Hotel, Carl Fisher sa
lėj ir irt.

UtasfaistinSs mokyklos
Užbaigimo aktas įvyks birže

lio 12 d. Ta proga lituanistinės 
mokyklos vadovybė rengia 
gražią meninę programą, ku
riai vadovaus smuikininkas Iz. 
Vasiliūnas.

prrmminkaiMeninę programos 
dali išpildys: N. Y. estų vyrų 
choras, latvių evangelistų liu
teronų bažnytinis choras ir lie
tuvių operetės choras. įėjimas 
nemokamas.

getų ynrnnenfo pmr trlrtormį 
sngysRs juosėjus, jvy* 

kęsgegužte 23d, praėjo pa-
W - - »- -kMC&HuL JBBjDniIigRS P*** 

maldas atlaikė pats jubiliatas, 
pamoksią sakė prel J. Barkū
nas. Choras, vedamas Myk. 
Liuberakio gražiai pagiedojo 
Stefios “Salve Regma” mišias.

Po pietų šv. Stanislovo'salė
je, Greenpointe, įvyko iškil
mingas pobūvis sifcaktuvinin- 
kiri pagerbti. Dalyvavo daugel 
apylinkės kunigų ir pitautSė 
safe parapijiečių, per 400 žmo
nių. Po vaišių, kurias, pradėjo 
atskira žodžiu kun. V. Piktur
na, jubiliatą sveikino Kunigų 
Vienybės N. Y. ir N. J. vardu 
kun. fc. Pakalnis, lietuvių 
pranciškonų-— T. J. Liauba,

įvyko Cirkelių namuose Wood- 
havene. Be draugų ir pažįsta
mų vaišėse dalyvavo jų sūnus 
Bruno su žmona, anūkai ir kiti 
artimieji. Pasakyta visa eilė 
kalbų, palinkėta daug lahnes 
bei įteikta doęanų. Nuotaika 
buvo visų puBri, skambėjo lie
tuviškos dainos.

Cirkeliai yra labai geros šir
dies žmonės ir visų mylimi. Jie 
moka atjaustLvisus, kurtę yra 
tik netafrries paliesti. Daug yra 
rėmę aukomis visus kilnius 
darbus ir uoliai visur prisideda 
prie Lietuvos laisvinimo dar
bų. Užbaigiant pokylį buvo pa
linkėta laimingai sulaukti ir 
auksinio jubiliejaus.

(damas į Sibirą ištremtųjų lie
tuvių minėjimas. Minėjimas 
pradedamas ‘šv. Mišiomis 10 
vaL ryto šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, kurių metu pa
moktą pasakys kun. prof. Sta
sys Yla. Municipal Building 
salėje 4 vaL pup. įvyks visų 
Bostono lietuvių sutirtnkhnas. 
Susirinkime dalyvaus ir kalbą 
pasakys Vlifco. pirm. prel. My
kolas Krupavičius. Prieš tai 
jis dalyvaus dar parapijos mo
kyklos mokslo metų užbaigimo 
akte 230 vai. p.p. ' '

Auksinto bažnyčios 
jiAflėjam

šokiai Noruąbega Park, ku
riuos rengia naujai įsikūręs 
šv. Petro parap. orkestras, į- 
vyks birželio 4 d. vakare nuo 
8 vai. iki 12 vai. Specialūs au
tobusai išeis 7,15 v. vak. nuo 
parapijos bažnyčios, kampas 
B ir 5-ta gatvė. JCdtonė ten ir 
atgal kainuos 50 centų.

Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kiloeikhj. perduo
dama seknuufieniais/nuo -12 iki 12:30 vai. BOna lietuves dainos, 
muzika ir Magdutte pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Ftorists Gdlla ir Doram krautuve, 502 E. BroacNray, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas”? li-turvKkos

Nuo paprasto kareivio Bti 
karininko .

Silvestras Mykolas Dulkė, 
buvusio Angelų' Karalienės 
par. vargonininko sūnus, gimė 
1929 m. spalių 5 d. Brooklyne. 
Baigęs Grover Cleveland High 
School, 1945 m. savanoriu įsto
jo į karo laivyną ir ten tarna
vo tris ir pusę metų. Pasižy
mėjo gabumais ir drausmingu
mu, todėl buvo pasiųstas į 
New Port/L.L, kur, sėkmin
gai išlaikęs konkursinius eg
zaminus, buvo prikirtas į An- 
napolis, Md., karo laivyno aka
demiją, kurią baigė šiais me
tais birželio 4 d. ir gavo karo 
laivyno aviacijos karininko 
laipsnį. Jaunam karininkui, 
gerų lietuvių sūnui, linkime 
sėkmės.

DaS. Adomo Gald&o
paroda Jobns Myers galeri

joje užsidaro birželio 4 d. Ji 
susilaukė labai gražių spaudos 
vertinimų.

Birželinės pamaldos
Šv. Petro bažnyčioje vyks 

šia tvarka: pirmadienį, antra
dienį ir ketvirtadienį rytais 8 

mokyklos vaL Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį 7,30 vai. vak. Sek
madieniais 2,30 vai. p.p.

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINE RADDO PROGRAMA

bos, 5. praeito suvažiavimo 
protokolo skaitymas, 6.. Aps
krities valdybos pranešimai, 7. 
Centro Valdybos praaežfcnas

me. Menine BpiMė

Skyrius: UIBDANIAN FUBN1TURE OO, 92S W. 
So. Bocton rt, Mara

A. trO. IVAŠKAI

Kun. A. Petrauskui, šv. 
Jurgio par. klebonui Brookly
ne, gegeužės 30, visa parapija, 
vadovaujant šv. Elzbietos Mo
terų Draugijai, suruošė pokylį 
paminėti 20 m. kunigystės su
kakties. Pobūvyje dalyvavo 
per 200 parapiertų jr klebono 
prietelių. Tarp žymesniųjų 
svečių buvo preL Ig. Kelmelis, 
kim. N. Pakalnis, kun. J. A- 
teksiūnas, kun. Vadovas Ma
siulis, T. Benediktas Bagdo
nas, OFM., jubiliato du broliai 
ir sesuo su šeimomis, tėvelis, 
kun . Masiulio motina ir kiti.

Pokylio metu vadovavo kun. 
V. Masiulis, kalbą pasakė kim. 
N. Pakalnis, Apreiškimo par. 
klebonas. Pats jubiliatas atsa
kė padėkodamas visiems už 
sveikinimus ir linkėjimus.

' Le<Hio ir Marcelės
Unčeskių,

į 1 gi ištikimų Darbininko skaity-
! • g| tojų, duktė Marcelė susituoks

' ; ■ su Edvardu J. Jeye šeštadienį
f t I 11 vai. šv. Motiejaus bajžnyčio-

■ je Brooklyne.
kun. A. Petrauskas, Krušmskai minėjo ariksmį 

šv. Jurgio puTMijos klebonas jubffiejų

kui pakartojo, * visiems žmo
nėms pritariant.

Nuoštodžhi žodžiu visiems 
sveikinusiems padėkojo pats 
jubiliatas. Visai programai va
dovavo preL J. Saldinas. j.

Priešvedjidai” pobūvis
T. Montvilaitei, kuri ruošia

si susituokti su P. Bieliu, J. 
Norvilienė ir L. Stanislovai- 
tiene gegtlžė^ 29 Norvilų na
muose suruošė priešvedybinę 
puotą. Ruošimo darbams tal
kino O. Bielienė, jatmojo moti
na ir jaunosios sesuo- A. Bu- 
šinskienė. Be to, uoliai darba
vosi K. Lukoševičiūtė, Stepo
naitienė ir T. Mongerella. Te
resė Montvilaitė joms nuošir
džiai dėkoja už darbą ir vi
siems už dovanas. Rytojaus 
dieną dauguma buvusių svečių 
vėl sugrįžo pas Norvilus pa
gerbti jų sūnaus Algio, kuriam 

padainavo B. Brundzienė ir Gegužės 29 Angelų Karalie- suėjo vieneri metai amžiaus.
Parapmės draugijos ir pa- svetimtautis solistas. Linksmu nes bažnyčioj bUyo atlaikytos kimnkas Vasiliūnas, pianinu , h-h™ r

vieniai asmenys įteikė dovanų, monologu visus gerai nuteikė įskiJmmgos mišios Antaninos ir Vyteutas^gjMtopkeviČMs Bažnyčiai dekoruoti oalvdėio komo. J. Kačinskas. 8tymas’ " nmonras I
tarp kurių išsžškina Idebono Ona Zajankaiįskaitė Kaziniiero KruSnskų intencija,- (MbįftoądaJ aukojo katalikų kkdbas iš . .
brolio padovanotas brangus Prie stalo tarnavo ir bend- kuriuodu minėjo sžtvo vedybk atvykęs į Ameriką 1948 m., savo parengi 204 dol., Kv. « Joaas SteaSstovaitfe Valdybos raddnras. 1L suva- 
rankmis laikrodis. rai viskuo rūpinosi šv. Elztoe- n*0 gyvenimo 50-ją sidraktj. išklausę fcetvenų metų kursą Valeikienė , ir M. Žnaiderienė už sąžiningą 25 m. darbą uLtod'jmaa,jinaidafe Vi-

Meninėje programoje solo tos Moterų Draugija. Už jų Po našių, ktrias atnašavo Manhattan School <rf Mušto, §q mergaitės sodalie- Manimi - Maxwell ir Moore ®°® N- raapes
4 : gražų pasidarbavimą kleb. kleb. kun. J. Aleksiūnas, jidn- išlakė egzaminus ir gegužės 25 Narkevičius ir Br. Mi- dirbtuvėje apdovanotas auksi-

“DARBININKO” LEIDĖJAI kun. A. Petrauskas nuoširdžiai liantai pasikvietė kleboną, d. gavo baigimo diplomą. In- nevirtus — po 10, A. Vinčiū- nhi laikrodžiu.
kim. V. Dabušį bei gražų būrį strtknentinė naujojo absoiven- nas, j pmspo]^ m Kazlaus-

ir gražioje 
koncertą rugsėjo 28 Brooklyno vietoje. Pirkėjui bus laisvas 5 

šeštadienį re^ja išvyką į muziejuje. Vienos valandos kambarių butas. Pamatyti ga- 
Hartfordą. Norintieji fceiiaiiti koncertas bus transliuojamas Įima kiekvieną dieną nuo 6,30 

iki 9 v. vak. Kreiptis adresu: 
499 Ridgewood Avė.. Brook- 
lyn 8, N. Y., arba skandinti 
telefonu MI 1-1938.

šiemet rengiamas drauge su 
latvių ir estų tautinėmis tary
bomis. Minė^mas įvyks birže
lio 13 d. 5:30 v. P4>- Town 
Hali, 113 West 43rd St, Man
hattan, N. Y. Kalbės JAV 
kongresmanas Harrison A. 
W3tiams iš New Jersey ir es-

- Vytautas Bacevičius, 
pianistas ir kompootorius, 

pakviestas arkiv. Cushingo 
fondo, koncertuoja Bostone 
rugsėjo mėn.

Prasideda atestuos
§v. Petro par. ■ mokykloje 

kiekvieną sekmądienį 930 vai. 
ryto būdavo tikybos painokos 
vaikams, kurie tanko valdiškas 
mokyklas. Prasidėjus mokyk
lose atostc^oms, nuo bįrželią 
6ti. sekmadieniais tikybos pa
mokų nebus per visą vaąaros 
atostogų laiką. V

Susirinkimas
Birželio 4 d., 8,30 vai. vak. 

parap. salėje po bažnyčia į- 
vyks Maldos Apaštalavimo 
Draugijos susirinkimas.

LDS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Kat. Darbininkų S- 

gos N. Anglijos Apskrities su
važiavimas šaukiamas Mržeito 
13 d. šv. Petro .Betariu par. 
salėje So. Boston, Mass. Šuva- 
žiarimas prasidės 1 vaL p. p. 
Darbotvarkėje numatyta: 1. 
suvažiavimo atidarymas, mal
da, 2. mandatų priėtataaa^ re
gistracija, 8. preofinmo rinki
mas, 4 sveikiBamosios kal-

kad dalyvautų kiek gatana 
artimųjų į' savo namus vai- to specialybė — fagotas. Pa- fcšenė S. Stremeckiene__po 5, Christian A Herter daugtou atstovų ir WS narių,
šėm. Pokylio metu pasakyta: tbrežtina, kad V. Rastapkevi- Kariaudtienė__3 ir O. Mine- birželio 14 paskelbia PabaL UIS N. Angfijos Aprior. val-

Jyvavo ir prisidėjo prie mūsų T Bendruomenės Apylin- gražiausių hnkėjimų ir įteikta čius visą laiką dirbo fabrike ir , v^en^ _ 2. K tijo kraštų diena. Jo prokla- dyba:
surengto pikniko Woods»de. kė birželio 6 d. 7 v.v. rengia dovanų. Sveikinimus pareiškė studijavo. Rudenį jis numato ------------------------------------------------- macija bus paskaityta per Dvasios vadas

Ypatingą padėką reiškiame metu spaudos sukakties ir dovanų "atnešė ir Liet. K. ir toliau gilintis muzikos mok- iž.MunMOJ am a Įminto- WBZradijostotį,oinemnėda-rm^cui A. Visrmnui ir Mas- Dariiinirikų Klubas. sle. < rys^Lm asmraM. Melfe

petho parapijos dionn už graT meninė Įėjimas N j Vakare 9:30 10
žų išpildymą programos, U. v^ms Minėjįnasį- 40 vai. ai Spaudos sukakčiai r gražus su visais patosais B lietuvįų jg.
Janušonfenei ir P.ąStravinskie- ymca pataįiose, jZJ- ir pnenana kaina. Kr^ . pMys sunto Iz. VasiMnas.

vyss ifflv patose jun ^^0^7 ir 8d. 55^**^ apjuos telefonu: VI 3^036.
tiesHighland pamokslą sakys .Įtapta gRgužfe 2Q-------------------------------------------------

antrV‘iSn* tarėjo Aprežiktao salėje paęi- PARDUODAMAS 3 šeimynų 
J. Maknys, trertą M. Ste- tarmą dėl spąudos sidcakties mūrinis namas su aptildymu, 

-x , - - - paitls’ OFM* minėjimo. Nutarta suruošti gerame stovyje
ninku, sugr^o iš keliones j **■'
Europą prekybos reikalais.

CAMBRIDGE, MASS.

Išimoji komunija
mūsų parapijos vaikams bus 

šį sekmadienį, birželio 6. Prie 
pirmosios komunijos vaikus 
paruošė parapijos 
mokytojos — Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserys.

Cambridge kuopos vyčiai
.gausiai dalyvavo metiniame 

vyčių piknike, kuris įvyko ge
gužės 23 Marianapoly, Thomp- Amerikos Draugijos susukta-

dramsų chorai ir. tot Birželio 
14 vakare tautiniai šc4dai. Lie
tuviškus šokius toksi O. Ivaš- 
kfenės jaunesniųjų ir vyresnių
jų šokėjų grapė& ’

Solisto St DangėlfeaS
iš Manchester, N. H. dainuos 

Bostono miesto festivaly bir
želio 14 d. nuo 8 vai ligi 10 
vakare.

nei už šehninmkavimą, Urba- Ave 
navičienei, RdSdtiend už au- park 
kas laimėjimams bei darbą, 
taip pat Litvinienei, Baltrušai- K*zfckas,
tienei, Paulauskisia, Butkie
nei židanavirtui, Baciuskai,

1 B


