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Apžiūrėjimo laikas pasibaigė
Sleigiaiuasis ' Seimąs jau Apži T Steigiamą į viuSi.ybe

DR. PETRUI DAU2VARD2IUI, Lietuvos konsului Chicagoje, ištarnavusiam konsuląrinėje tarnyboje 30 me
tų, Chicagoje buvo suruoštos pagerbtuvės. (Iš k. j d.): L. šimutis, dr. P. Daužvardis, inž. A. Rudis^sen. E. 
Dirksen ir vysk. V. Brizgys. y ,

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNES
New Yorko lietuvių visuome

nė gegužės-28 ir 29 d.d. pagy
veno sportiniu entuziazmu. Čia 
vyko penktosios Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto šventė, 
sutraukusi dalyvių žaidynėm iš 
įvairiausių vietovių.

‘ Iš anksto šventei suruošti 
buvo sudaryti bent keli komi- 

" tetai garbės, organizacinis, 
varžybinis), kurie planavo ir 
pasirengė priimti dalyvius, tin
kamai pravesti pačias žaidy- 

- nes. Nemaža rūpestį sudarė 
• L dovanų nupirkimas. Padėjus 

daugiau pastangų, buvo parū
pinta apie 30 dovanų nugalė
tojams. Suaukavo daugiausia 
New Yorko

rTt privatūs asmenys. Didžiausios 
' dovanos buvo: Liet. Atletų

Klubo taurės krepšinio nuga
lėtojams, Liet. Sporto Klubo— 
stalo teniso nugalėtojams, Tė
vų Pranciškonų pereinamoji 
taurė jauniams krepšininkams, 
LB New Yorko apygardos, 
SLA ir Lt. Privatūs akmenys 
taures nupirko: Dr. V. Pajn 
rockas, sportininke Pakarkly- 
tč-Ridikienė, V. Beleckas, V. 
Benelis, K. Merkis.

Šventei išleista graži K. Čer- 
keliūno redaguota ir parengta 
programa, su visom informaci
jom, buvusių žaidynių meiste
rių sąrašu.

Oficialus šventes atidary
mas įvyko gegužės 28 d, St. 
Francis mokyklos salėje.

Po sjortininkų parado, po 
Amerikos, Lietuvos himnų, 
gražią invokaciją atkalbėjo 
prel. J. Balkūnas. Ta proga 
kalbėjo organizacinio komiteto 
pirmininkas A. Dimas. Atida
romąją kalbą pasakė Liet. gen. 
konsulas J. Budrys, pasveikin
damas žaidynių dalyvius, pas- 
džiaugdamas sjjortminkų veik
la ir palinkėdamas kuo geriau-

muz.

Kara- 
įvyko

ko Liet. Sporto Klubas, mote
rų gr. — Chicagos Gintaras.

Stalo tenisas: vyrų vienetą 
laimėjo — Pr. Gvildys iš To
ronto, moterų vienetą —- J. Rū- 
telionienė iš Washingtono D. 
C.; vyrų dvejetą: I vietą lai
mėjo — S. Meilus, A. Antriulis 
— abu iš Liet Sp. Klubo New 
Yorke, II vietą — V. Grybaus
kas, K. Mačiulis; moterų dve
jetą — V. Kiaunytė — iš Wa- 
terburio, S. Kasperavičiūtė iš 
Toronto; mišraus dvejeto I 
vietą — Rūtelionienė ir Pr. 
Gvildys, II vietą — S. Kaspe
ravičiūtė, J. Nešukaitis, abu iš 
Toronto. Komandines varžy
bas laimėjo: vyrų gr. Liet. Sp. 
Klubas New Yblke, Mdterų

sios sėkmės. Atidarymo iškil
mes pravedė varžybinio komi
teto pirmininkas A. Vakselis.

Pačios varžybos vyko dvejo
se salėse. Visus sportininkus ir 
visuomenę subūrė du . vakarai 
ir pamaldos bažnyčioje. Susi
pažinimo vakaras įvyko šešta
dienį Grand Paradine dvejose 
salėse. Ten vyko bendros spor
tininkų vaišės, šokiai ir trum
putė programa, kurią išpildė 
|Sakalų kvartetas,' vad. 
Alg. Kačanausko.

Sekmadienį Angelų 
lienčs par. bažnyčioje
specialios pamaldos sportinin
kams. Prisirinko pilna bažny- 

organizacijos ir .Čia. Giedojo choras, vad. M.
Liuberskio, ir solistas V. Veri- 
kaitis. gr. — Rochesterio Sakalas (G.
Po visų žaidynių sporto šven- Gailiūtė ir R. Annonaitė). 

tčs užbaigimas įvyko Schwa- 
ben Hali salėje. Baigimo aktui 
vadovavo A.. Vakselis ir A. 
Bagdžiūnas. Kalbas pasakė vi
cekonsulas V. Stašinskas ir A. 
Diman, dovanas įteikė vicekon. 
V. Stašinskas. Trumpą meninę 
programą išpildė M.- Liubers
kio vadovaujamas skautų vy
čių oktetas.

Žaidynėse buvo pravestos

šachmatai. I vietą laimėjo K. 
Merkis iš Bostono, II viet. Ed. 
Staknys ir III viet. J. Vilpišaus- 
kas, abu iš New Yorko.

Atskira dovana buvo įteikta 
ir jaunių geriausiam sportinin
kui. Tokiu pripažintas P. Žum- 
bakis iš Chicagos.

A. Vakselis, varžybinio ko
miteto pirmininkas, paklaustas

šios varžybos: krepšinis, tink-^ apie šventę, pareiškė, kad ji 
linis, stalo tenisas ir šachma
tai.

Dalyvavo: Brooklyno Liet. 
Atletų Klubas, Chicagos ASK 
Lituanica, Newarko Tauras, 
Philadclphijos Liet. Sporto 
Klubas, Toronto Vytis, Roches- 
terio Sakalas, VVaterburio 
Ateitis, Clevelando Žaibas, 
New Yorko Liet. Sp. Klubas.

ŽAIDYNIŲ LAIMĖTOJAI
Krepšinis: vyrų gr. laimėjo 

Brooklyno Liet. Atletų Klubas, 
moterų gr. varžybos neįvyko, 
jaunių gr. — Chicagos Ginta
ras.

Tinklinis: vyrų gr. New Yor-

praėjusi gana gerai Dalyvių 
galėję būti daugiau, bet dideli 
nuotoliai kai kam buvo neįvei
kiami. pvz. Chicagos Per
kūnui. Be to, sporto klubai ne
pakankamai rimtai rengėsi 
žaidynėms, tad ir pats žaidy
nių lygis nebuvo toks aukštas.

Svarbesnieji žaidynių mo
mentai, atidarymo ir uždary
mo kalbos, buvo užrekorduo- 
tos Amerikos Balso, kuris per
duos į Lietuvą. Ta pačia proga 
Am. Balsas padarė pasikalbė
jimų ir su įvairiais sportinin
kais. D. A.

nuopelnas”

SAVINOS ACCOUNTS
INVITEI)

CORDIALLY

La l est 
Inte ręst 
Rate M a year 

On Regutar Savings

Crcditcd and 
Conipcundrd 
Ųuartcrly

Account!
Interest starta the flrst of the month

on suma from >25. to >10,000.
DepMfte rakto ra ur totore tbe IMA baitam d*y 
•f Jaraery, Ayrll, July rai Octotor rad tto Šri 

btralraH* rali raftfcra* alararar tra*ra*^raft
fram tto. 0n* of sw*h mrath lt left to tto 

rad of tto guarterly JfvMend prriod.

Jugoslavijos diktatorius, 
tarp daugelio savo komunisti
nio režimo laimėjimų, priskai
to sau ir moterų nuoj)elnus ... 
Pagal paskutinį gyventojų su
rašinėjimą Jugoslavijoj yra 
3678 moterys, turinčios dau
giau kaip 16 vaikų; 83.000 — 
nemažiau kaip 10; 200.000 — 
tarp 7 ir 9 vaikų.

SAVINCS BANK
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ. 

539 Eastero Parkway «t Nostrand Avenue 
Yout Dcpuaito in This Bank Are Kuily Imurert 

Up to >10,000.
Memtor Federai brporit Insurance Corporation

Karo specialistas
Jo pavyzdį parodė Izrae

lio mokykla Tel Avive. Mo
kytojas ilgai ir ugningai aiš
kino, kaip senieji žydai bu
vo persekiojami romėnų, 
kaip jie sukilo ir žiauriai 
kovojo... Mokytojas 
patiems mokiniams
kas laimėjo. Vienas iš jo 
mokinių atsakė: “Prieš at
sakydamas, rabbi, norėčiau 
paklausti: o katrų pusę pa
laikė amerikiečiai?**

leido 
spėti,

ir/ iuue paminėtas. 
MlutjiiiiO Kalbus ir muzikos 
garsai nutilo/ šviesos užge- 
oixiv%zM. kj^ihio nariai, aukš
tėju ir žemesni svečiai nu
sileido y Kasaieninę būtį fa
brikuose, ofisuose.

A«.eju laikas ir korespon
dentui įspūdžius iš eksKur- 
sijos po Steigiamąjį Seimą...

Įspūdžių gabalą permetęs 
akim, tūlas skaitytojas re
daktorių gyrė, kad korespon- nuo gimnazistų, kurie stojo 
dentas Steigiamajame seime 
pamatė tai, ir jis, tas skai- 
tojas malė ką ir norėtų/kad 
kiti matytų.

Kitą dieną tūlas skaityto
jas redaktorių barė, kad ko
respondentas netikęs, nes jis 
pamalė tai, ko skaitytojas 
nebuvo matęs ir nenorėtų 
matyti, ar atvirkščiai. Jūs 
suniekinot seimą, kaltino, 
nes jūs pavadinot jo posė
džiavimą mitingavimu, kal- 
*bėjimu pro šalį, o neparodėt, 
kaip St. seimo nariai, palik
dami "mažąjį seimą“ posė- 
džiaut, patys jungėsi į kraš
to gynimą...

Gaila korespondentui re
daktoriaus, į kurį atsimuša 
tie maži pagyrimai ir dideli 
pabarimai. Bet jeigu giria ar 
bara, tai ženklas, kad bent 
paskaito. O tai koresponden
tui yra pakankama satis
fakcija... Tiesa, buvo ir to
kių, kurie nieko nesakė; 
jų ne vienas St. seimą no
rėtų apeiti tylom, lyg jo ir 
bute nebūta... Kiekvienas 
pažiūri iš savo kertės.

Vaikščiojus po St. seimą 
su noru pamatyti jame gy
vus žmones, su jų valstybi
niais ar grupiniais siekimais, 
su žmogiškuoju tempera
mentu, ir ’pSskutiniu kartu

i>euną

uždarius jo duris iš lauko 
pusės, korespondentui kilo 
vi,i paskutines išvados:

1. Steigiamojo seimo lai
kai iš tikro reikia laikyti 
demokratinio herojizmo lai

Herojizmo, kuris buvo 'ap
ėmęs visą kraštą, pradedant

į savanorius, iki žilųjų gal
vų. St. seimas su savo ūki
ninkais, su 
vadinamais 
dais buvo 
raiška.

Tai buvo 
viena ranka reikėjo kardą 
laikyti, kita ranka statyti 
rėmus. Kardu teko 'gintis 
nuo pietų kaimyno, sulau
žiusio Suvalkų sutartį. Sta
tyti reikėjo ne tik krašto vi
daus gyvenimą, bet dar ir 
įstatyti naujai kilusią vals
tybę į kitų valstybių eiles. 
Ir diplomatiniu būdu buvo 
s :alj lizuo'os sienos rtyuoseir 
šiaurėje — sutartis su Ma
skva, sutartis su Latvija. 
Santykius su pietų kaimynu 
nustatant reikėjo atlaikyti 
Hymąnso projekto pagundą. 
Namie ji sukėlė tokių reak
cijų, kokios tik sykį pas
kiau pasikartojo — bombos 
sprogimo ministerio pirmi
ninko palangėje. - Įsiveržusi 
diplomatinėm pastangom į 
Tautų Sąjungą, St. seimo 
metu, Lietuva jau pateko į 
ramesnius tarptautinių san
tykių vandenis.

šitie laikai iškėlė daug 
pastebėto ir nepastebėto he
rojizmo. kuris ėjo iš pačių 
tautos, taigi demokratinių

darbininkais su 
visuomenės va

to herojizmo iš-

laikai, kuriuose

--V- • vsaS kad *

ueimutuatuūo he-
^e>ua ir uctuar tau- 

vvc gyvyuę laiKosi, uurs saus 
..  . pa»ergu.

dxi.su. aito meto 
.CibC Į VlxdU 11’ 1111LU1- 

migi ir 
...„.u. 1..VO nUu«.cii^ab.

v o- Kompromisų’
avsizPigimu i Ki^ą. Grupes 
piogiiu..ą vykdyti joms yra 
aukščiausias visos tauos in- 
teres. s. Tos aštrios nuotaikos 
u- rusvus žoaziai buvo paiši
nės va iš revoliucinės Rusi
jos. Kartais buvo siekiami 
net lietuviški ‘ idealai, nes 
tuo metu, kai vienas jauni
mas žygiavo į savanorius, 
kitas jaunimas į juos spjau
dė.

Tai jau nebedemokratinės 
nuotaikos. Iš jų kildavo ais
tros smurtu savo konkuren
tą nugalėti. Ir tai buvo mais
tas toializmo bacilom, kurios 
kėsinosi į viso demokratinio 
gyvenimo formas.

St. seimas buvo 
giu visuomenės 
Tačiau St. seimo 
planuotuose ir
matai demokratinio idealiz
mo persvarą ir prieš tą ge
rąją šviesą, kurios nekartą 
ir dabar pritrūksta, iš tolo 
keli kepurę.

KRISHINA MENON, Indijos 
ambasadorius Jungtinėm Tau
tom, buvo nuvykęs raudonojon 
Kinijon tarpininkauti, kad ko- 
mun'stai paleistų amerikiečius 
lakūnus. *

tuo atžvil- 
veidrodis. 
darbuose, 

nuveiktuose,

* Bendra baltu diena rengia
ma Vokietijoje. Tuo reikalu 
jau vyksta visų trijų tautų at
stovų pasitarimai.

* “Tablet” rašo, kad laukia
ma naujo Sovietų siūlymo — 
perduoti Austrijai Triesto 
miestą.

Miunchene gyvenusiems 
lietuviams

Miuncheno lietuviai kreipiasi 
j tuos, kurie kadaise yra gyve
nę Miunchene ir dabar išemig
ravę j kitus kraštus. ‘Jeigu 
šiuo metu yra sunku pakeisti 
Vokietijoje likusių lietuvių me
džiaginę padėti” — rašo jie 
savo laiške, — “tai vis dėlto 
galima pakelti jų nuotaiką ir 
neleisti jiems pulti į visišką 
apatiją bei tamsią neviltį” Vie
nas iš tokių veiksmingų prie
monių palaikyti tautinę sąmo
nę yra spausdintas lietuviškas 
žodis.*

Nepasiturintiems lietuviams, 
likusiems Vokietijoje, lietuviš
ką knygą įsigyti sunku. Dėl to 
Miuncheno apylinkėje norima 
suorganizuoti lietuvišką biblio
teką bei skaityklą. Apylinkės 
valdyba prašo paremti jų pa
stangas piniginėmis aukomis, 
kurias reikia siųsti iždininkės 
adresu: Mrs. V. Mykolaitienė, 
Muenchen 5, Smaragdstr. 17/3, 
Germany.

Po geidautini priedai ekstra kaina

Jums n ereikesj ilgiau dairytis
Iš pirmo žvilgsnio galit suprasti, kad Fordas yra- TMas*n^^abw^^^^^P^ed važiavimas! Gal

sukirptas iš tos pačios medžiagos, kaip pasakiškasis 
Ford Thunderbird. Jo ilgesnis, žemesnis profilis— 
horizontalio pločio aplink visą kūną lankas—tur
tinga LuJtury Lounge viduj—viskas maždaug '55 
Forde atsispindi turtingojo Thunderbird pavidalu.
Fordas ir eina taip, kaip Thunderbird! Bandyda
mas važiuoti įsitikinsi kai tiksliai Fordo naujojo 
Triggcr-Torųue jėga paklus Jūsų valiai, beveik 
minties greičiau... kaip jis duoda naują "ump" 
pradedant — teikia pasitikėjimo pralenkiant — ir 
geriausią veikimą visokiam greity.

Ir tas nuostabus Angle-Poised važiavimas! Gatvės, 
kurios kadaise atrodė nelygios, po 1955 Fordu yra 
lygiausios! Tai Fordo naujas Anglc-Poised važia
vimas išlygina visas duobes ... tuo kelius daryda
mas dar malonesnius.
Užeik ir mesk akį į visos Fordo daugiau vertas sa
vybes. Jūs pamatysit, kodėl tie. Fordą mėgina, pa
silieka sau raktus!
FORDAS naujas LABIAU PERKAMAS... perka daugiau.

kadangi Jis daugiau vertas

dxi.su
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FRANCISCAN FATHERS
Reęntered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25. 1951, under 

the Act at March 3, 1&T9, originally entered as second class matter 
at Boston. Mass., September 12, 1915.

SUBSCRIPTION KATES PRENUMERATOS KAINA
Domestic yearly —............  $6.00
Brooklyn, N. Y. -----------------$6.50 ’
Baif year ____________   $3.50
Foreign . ...................... ........_ $6.50

Amerikoje metams.......... — $6.00
Brooklyn, N. Y.................. ... $6.50
Pusei metų ........................  $3.50
Užsienyje .....................  $6.50

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis
Stnipodna ir korespondencija* redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
jtiahioniaU saugomi ir tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirašy
ti strakalai aeMtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini ir

Deportuoti į laisvę.
* Turime prieš akis keistą sutapimą. Kai Pabaltijos paverg

tos tautos — lietuviai, latviai ir estai :— šiomis dienomis mini 
pirmąsias žiaurias deportacijas į nelaisvę, į Aziją, keturi ame
rikiečiai lakūnai iš Azijos buvo deportuoti į ... laisvę. Taip 
paskelbė komunistinė Pekingo vyriausybė, paleisdama keturis 
amerikiečių lakūnus, kurie jau seniai turėjo būti paleisti pagal 
tarptautinę Panmunjomo sutartį. Girdi, jie nusikaltę kaip šni
pai (nors buvo kariai belaisviai), yra kraštui pavojingi ir dėl 
to ištremti į Hong Kongą.

Visas laisvasis pasaulis suprato, kad jie tokiu būdu pa
leisti, o komunistinė Kinija paskelbė, kad jie “ištremti”. Va
dinasi, vis tiek “nubausti”. Bet tokios “bausmės” norėtų kiek
vienas nelaisvėje sulaikytas, nes tai lygu “bausmei”, kurią 
kalėjimo vadovybė pritaikytų kaliniam: ištremtų juos už ka
lėjimo sienų... Kam tokio akių mulkinimo prireikė komunis
tinei Pekingo vyriausybei ir kokį ryšį tai turi apskritai su ko
munistų vykdomomis deportacijomis į nelaisvę?

*
Du dalykai čia krinta į akis. Viena, komunistinės vyriausy

bės negali apseiti be deportacijų. Kai negali deportuoti į nelais
vę ar nelaisvėje sulaikyti, tai bent “deportuoja” į laisvę. Šuo, 
sako, ir į mėnulį loja, kai keleivio negali aprieti. Taip padarė 
Pekingo bolševikai. Nebegalėjo stipriau įkąsti, tai bent aplojo: 
jie “kalti” ir gana. Nekaltų žmonių nekomunistų komunistam 
nėra.

Antra, ta savo “deportacija”, kaip teisingai pažymi “New ' 
York Times”, sovietinė Kinija sukčiauja (to gamble). Ji tariasi 
daranti “malonę”, kai tuo tarpu turi vykdyti paliaubų sutartį 
ir paleisti dar kitus sulaikytus belaisvius. Ji duodanti supras
ti, jog norinti taikos, o žmonės pakankamai gerai žino, kiek 
Sovietų Sąjunga ir jos satelitai, tarp jų ir Kinija, tos tikros 
taikos siekia. Dėl to “mes ir toliau būsime parengtyje”, pažy
mi “New York Times”; tai nėra užsispyrimas, bet atsargumas... 
Būtų kvaila, jei mes savo ir savo sąjungininkų saugumo atsi
sakytume”.

-r.
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. . . ’ Nėra jokia paslaptis, kad už visų tų įvykių yra Maskvos 

klasta. Čia Maskva rodo “meilias akis”, čia aštriai puola kiek
vieną pastangą, kuri siekia išlaisvinti iš deportacijų ir okupa
cijų bolševikų pavergtuosius. Maskvoje sovietiniai generolai 
vis aiškiau prasitaria ir apie smogiamąjį, preventyvinį karą: 
“Kai tik mes ginklais susilyginsime su Amerika”... Tada vėl 
būtų suimti ir tie, kurie šiandien “deportuojami į laisvę”. Tai 
yra baisi grėsmė žmogaus gyvybei, kurių jau tiek daug nusi
nešė nuolatinės Sovietų Sąjungoje vykdomos deportacijos į ne
laisvę.

Pabaltijo nelaimingų tautų likimas įspėja netikėti jokiom 
“komunistinėm malonėm”. Jos visiem laisviesiem žmonėm ne
ša pančius ir mirtį. Tai deportacijos....

nacių kankintus politinius kali
nius;

Tą sukaktį mini visų tautų 
politiniai kaliniai. Lietuvos Re
zistencijos buvusių politinių ka
linių Sąjunga ją paminėjo ge
gužės mėn. 8 d. drauge su tarp
tautine politkalinių Federaci
ja. Vokietijoje pasilikę lietu
viai. kentėję nacių ir bolševikų 
kalėjimuose, sukaktį minės 
birželio 14 d.

Sukaktį minintieji suvažiuos 
į Flossenburgą, kur naciai nu
kankino ir sudegino 2480 lie
tuvių. Koplyčioje, kur lietuvių 
pastangomis įtaisytas gražus 
vitražas su Aušros Vartų Die
vo Motinos paveikslu, bus pa
maldos. Po. to kapinėse, kur 
yra didingas paminklas Flos
senburge nukankintiems lietu
viams, Lietuvos Rezistencijos 
politinių kalinių Sąjungos var
du bus padėtas vainikas. Su
kaktį taip pat paminės Voiče 
of America iš Miuncheno.

Tos sukakties proga derėtų 
paremti mūsų kančios brolius, 
kentėjusius nacių bei bolševi
kų kalėjimuose, o dabar ser
gančius ir skurstančius Vokie
tijoje. Pagelbos laukiame pir
miausia iš pačių buvusių poli
tinių kalinių. Bet jei atsiras 
tokių, kurie, kad ir nebuvę ka
lėjime, ta proga atsiųs savo 
auką, būsime nuoširdžiai dė
kingi.

Aukas norėtume gauti iki 
birželio 15 d., kad spėtume iki 
sukakties minėjimo pasiųsti į 
Vokietiją.

Aukas prašome siųsti LRbpk 
Sąjungos iždininko vardu, šiuo 
adresu: Rev. J. Paransevičius, 
32 Dominic St. New York, N.Y.

Vytautas Pikturna 
Lietuvos Rezistencijos buvusių 

poLtinių kalinių Sąjungos 
pirmininkas.

★
Flossenburge susirenkan- 

tiem buvusiem politiniam kali
niam pasiųstas toks kun. V. 
Pikturnos, Sąjungos pirminin
ko, laiškas.
Brangūs kovos ir 
kančios broliai!

“Viešpaties ranka pastatė 
mane viduryje lauko, kur buvo 
pilna kaulų... Jie buvo labai 
išdžiūvę... Viešpats tarė: Aš 
duosiu jiems gyslas, apvilksiu 
mėsa ir aptrauksiu oda... 
Duosiu jiems dvasią, ir jie bus 
gyvi... Kaulai atgijo, atsisto
jo ant savo kojų. Atgijusieji 
kalbėjo: Mūsų kaulai išdžiūvę, 
mūsų viltis prarasta.... Die
vas gi jiems tarė: Mano žmo
nės, aš jus išvesiu iš kapų ir 
įvesiu į jūsų nuosavą žemę ...” 
(Ezech. 37, 1—14).

Alenai neduos ramybes
naci y nukankintus ir bolseviky kankinamus

Ši pranašo Ezechielio vizija, 
šventame Rašte užrašyta prieš 
kelis tūkstančius metų, skirta 
suraminti Izraelio tautai, pri
menant jai, kad ji bus prikelta 
ir grąžinta, tėvynėn. Tačiau šie 
pranašo žodžiai tinka ir mums, 
buvusiems kalėjimuose bei ka- 
cetuose. Juk ir mus Viešpaties 
ranka pervedė per kacetus, sa
kytum, didžiulį mirties slėnį, 
kur buvo pilna lavonų ir iškan
kintų žmonių. Ir mus, lyg tuos

išdžiūvusius kaulus, Dievas ap
vilko mėsa, išvedė į laisvę, įkvė
pė vilties ir įpareigojo kalbėti 
žuvusių draugų vardu. Tad ar 
nuostabu, kad nuolatos girdi
me žuvusiųjų testamentą: 

“Pasauliui mūsų pelenai 
Neduos ramybės amžinai, 
Kol žus tyronaa paskutinis” 
Dar tik 10 metų tepraėjo, 

kai Vakarų sąjungininkai ati
darė nacių kalėjimų ir kace- 
tų vartus, o jau retai kas be

SOVIETŲ KACETO NELAISVĖJE. Piešinys buvusio vokiečių 
belaisvio bolševikų katorgoje. 1-------------- __-----------------------------------------

Birželio 19 — jokių pasilinksminimų
Kadangi baisiosios birželio 

dienos šiemet yra viešai mini
me® New Yorke birželio 19 d. 
5:30 vai. Town Hali salėje, 143 
West 43rd Street, Manhattan
Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Komitetas maloniai prašo visas 
organizacijas ir paskirus asme
nis tą dieną neruošti jokių pa
silinksminimų ir nešaukti tuo 
laiku jokių susirinkimų ar su
važiavimų, bet visiems vienin
gai dalyvauti Town Hali orga
nizuojamame susikaupimo, ryž
to ir protesto mitinge.

Jau penkiolika metų kaip 
mūsų tauta velka sunkų bol-

ševikų vergijos jungą. Šimtai 
tūkstančių brolių ir sesių žu
vo ar vargsta už spygliuotų 
vielų vergų stovyklose, o Mas
kvos viešpačiai dar didesniu

prisimena naujųjų amžių kan
kinius. Jų gi užmiršti nevalia. 
Nuolatos turime apie juos kal
bėti! Ne tik kalbėti, bet šaukte 
šaukti, nes politinių kalinių 
kančių užmiršimas yra totalita
rizmo užnugaris ir parhma. 
Komunizmas, matydamas, kad 
pakulis greitai užmiršta kan
kinamųjų kančias bei skriau
das, be .skrupulų kapkina mi
lijonus žmonių. Tad mūsų pa
reiga neleisti užmigti žmonijos 
sąžinei, šiandieną kad ir ne
rūksta Dachau, Buchenvaldo, 
Flossenburgo, Ausschwitzo ar 
Majdanek krematorijumų dū
mai, tačiau ir

šiuo meta Rusijos paverg
tuose kraštuose kankinami mi
lijonai žmomt? nacių prakti
kuotu metodu.

Mūsų pareiga skelbti kalina
mųjų kančias, kad pasaulis

pajustų, jog vergija yra bai
siau už vandenilio bombą. Tai 
mūsų pareiga, mūsų priesaika, ’ 
duota, išeinant pro kacetų 
vartus. Tą priesaiką ypatingai . 
prisimename šiandieną, minė
dami mūšų išlaisvinimą.

Ar ne prasminga, kad mums 
asmeniškai nepaprastai džiugų 
ir reikšmingą įvykį minime H2 ", 
kuriame nors kurorte ar iškil
mių salėje prie gausiai apkraij- \ 
tų stalų, bet kapinėse, kur pa- J 
laidota mažytė dalis mūsų tau
tos kankinių, kurie,

“Tėvynės garbę gindami, 
Įrašė savo kraujumi, 
Žmonijai laisvės testamen

tu” 
(Įrašas ant lietuvių paminklo 

Flossenburge).
Čia meldžiamės už visus nu

kankintus lietuvius, prisimena
me Tėvynėje pavergtus, per
sekiojamus ir tremiamus bei 
Rusijos plotuose žudomus bro
lius. Juos prisimindami, ant 
kankinių kapo dedame kuklų 
vainiką ir sveikiname visus, 
kurie jungiasi kovon prieš ko
munizmo tyram ją.

DIDYSIS ĮSPĖJIMAS VAKARAMS
Ryšium su liūdna sukaktimi— 

pirmaisiais lietuvių trėmimais 
į Sibirą 1941 m. birželio 14—15 
dd. — Vykdomoji Taryba yra 
išleidusi atsišaukimą į viso pa
saulio lietuvius, kuriame tarp 
kitko rašo:

“T autiečiai, šiandien 
mes, prisimindami anų dienų 
liūdnus įvykius, nors ir išblaš
kyti po visą pasaulį, turime 
pakelti savo balsą ir protestuo
ti prieš Lietuvos užgrobimą ir 
pavergimą, reikalaudami grą
žinti mūsų tėvynei laisvę ir 
nepriklausomybę. Mes turime 
griežtai reikalauti, kad mūsų 
valstybės likimas nebūtų be
mūsų pačių sutikimo spren
džiamas. Tai yra mūsų šventa 
teisė ir pareiga.

Mūsų priešai yra ne kartą 
skelbę, kad mes čia esame be
jėgiai. Tai netiesa. Mūsų veik-
la, tautinis solidarumas, nuo
latinis ir nenuilstamas mūsų 
Lietuvai padarytos skriaudos 
viešumon kėlimas baigia pra
laužti po karo viešpatavusį

suktumu ir klasta spaudžia 
’-Įiisvąjį pasaulį -užmiršti pa
vergtuosius ir palikti juos 
Kremliaus žiauriajai valiai. 
Turime įtempti visą savo bud
rumą, ir pasišvęsti suvienyto
mis gretomis toliau kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Teišgirsta visas pasaulis 
šioje ir anoje geležinės užuo
laidos pusėje, kad mes moka
me ne tik liūdėti, bet susi

kaupti, ryžtis ir kietai kovoti 
už savo tautos teisę gyventi 
laisvai ir nepriklausomai! Mū
sų ryžto, protesto ir kovos 
balsai, pareikšti birželio 19 d. 
Town Hali New Yorke, bus 
plačiai paskleisti per Amerikos 
Balsą ir Laisvosios Europos 
radiją.

Pabaltijos Valstybių
Laisves Komitetas

“tylos sąmokslą”. Nenuleiski- 
me rankų ir šiuo kritišku mū
sų tautai momentu. Artėja 
baisiosios birželio metinės. Pa
naudokime ir šią progą reika
lauti mūsų kraštui laisvės. 
Apeliuokime į laisvojo pasaulio 
sąžinę, priminkime jam dar 
sykį su visu akivaizdumu tik
rąjį bolševikų veidą. Minėda
mi šį skaudų mums įvykį, išei
kime viešumon, kreipkimės 
rezoliucijomis į valstybių vy
rus, parlamentarus, viešojo 

-gyvenimo atstovus. Užkirski- 
me kelią melagingai bolševikų 
propagandai, rašykime į spau
dą, veikime viešą demokrati-
nių kraštų nusistatymą. Rei
kalaukime, kad per busimąsias ' 
su Sovietais konferencijas lais-C" 
vųjų kraštų atstovai paliktų 
ištikimi laisvės ir humanizmo 
principams. Tebūna baisiojo
birželio įv'ykiai ir mūsų patir
tis didysis įspėjimas Vakarams. 
Iškilmingai su prideramu susi
telkimu minėdami sovietinio 
režimo aukas, parodykime pa-
šauliui, kad už geležinės už
dangos nėra nei taikos, nei 
laisvės. Įtikinkime demokrati
nių kraštų visuomenę, kad tik 
pavergtųjų tautų išlaisvinimas, 
tik sovietinio imperializmo su
tramdymas, bet ne nuolaidos 
gali užtikrinti žmonijai ramų 
ir kūrybingą gyvenimą.

Tegyvuojo Laisva ir Nepri
klausoma Lietuva!

Vykdomoji Taryba

ANTANAS VAIČIULAITIS ' 1 ........

ŠIAURIETE
....

ji atrodo tokia lengvapėdė... 
Ir dabar, kai gavo daugiau 
valios, žiūrėk, nei iš šio nei 
iš to ims ir padarys ką 
nors...

— Visuomet ji tokia... 
Kaip paukštė.

Aš ją ir mokydavau tar-

kaktą. Vincukas, kuris vėl 
jau buvo pirkioj, pasileido 
juoktis.

— ...kvaršinau, iš kur ju
ms tas mažas ten lopšy.

— Žiūrėk tu jo! — links
mai dunkstelėjo Avižius ku
mščiu į stalą.

IV
Stuksendamas jam į nu

garą, stūmė jį iš virtuvės ir 
duryse susitiko su Avižiene, 
kuri, lydima berniuko, ne
šėsi dubenis ir šaukštus.

Mamyte, aš juos sumaz
gosiu, /—tarė Ona. Stasys 
atsisuko j ją, lyg prikaišio
tų: kokia ji tau mamytė?

— Gerai, — pasakė se
noji ir, grįžusi, sėdos prie 
ratelio, kuris vienodai burz
gė pirkioje.

Gale stalo Petras skaitė 
laikraštį, o Avižius sėdėjo, 
nieko neveikdamas, su pyp
ke dantyse. Susimąstęs jis 
pamaži pūtė dūmus.

— Tai jau atsišnekėjot. — 
prabilo jis į Stasį.

— Tolei nesimačius...
— Taip, taip... Ir šitokios 

permainos...
— Kokias permainas dėde 

turi galvoj?
— Lyg nežinotum! Senos

gi jaujos... Ir jau šio to 
davė...

Klastingai prisimerkdamas, 
jisai žvelgė į lopšį, kur mie
gojo vaikas, kumštukes su
glaudęs prie ausų, o pas
kui — ir į sūnų, šisai pro 
laikraščio viršų dirstelėjo į 
tėvą ir vėl pasislėpė, nu- 
rausdamas. Senis kuone iš
didžiai mosuodamas ranko
mis, kaip žmogus, pilnas vi
sokių gėrybių, kalbėjo sve
čiui:

— Ar ji patenkinta?
Stasys pritarė, linktelė

damas galva.
— Ir aš taip sakau. Kur 

ji ras geriau! Teisybė, iš 
pradžių buvo nepratus: jai 
ir grėbliai ne kaip reikia, ir 
arkliai netaip kinkomi. Ta
čiau paskui... Vaje, kokia 
darbininkė!

— Ji netinginė!
— Na, tu brolis ne brolis 

jai, giminė ne giminė man, 
o aš vistiek pasakysiu: tik

pais: Adele, sakau, taip ir 
taip... O ji man: tėveli, kam 
čia sukti sau galvą — pa
darei, ką nori, ir baigta. Ne, 
ji nemoka apsigalvoti.

— Tai kad mūsų krašte 
daug tokių, — nusijuokė 
Stasys.

Jis negudriai pasirąžė, nes 
savo dvasioj jautė keblumą: 
ar čia papročiai kiti, ar ko
kis galas, kad šeimininkus 
tarnai vadina tėvais, kad į 
jį patį kreipiasi kaip | gimi
nę. Genys margas, žemė dar 
margesnė, — tarė jis sau ir 
brūžino koja J stalynas.

Jis įsižiūrėjo | Petro ran
kas. Jo veidas nusišvietė 
plačiu šypsniu:

— Dabar aš suprantu!
— Ką gi jau supranti? —' 

truputį pašiepdamas jo 
džiaugsmą, dėstė sau Avi
žius.

— Aš vis kvaršinu sau 
makaulę...

Čia jis bakstelėjo sau į

— Jau ir aš žinau: ogi 
jis vedęs!

Ir su palengvėjusių ato
dūsiu jis nukreipė smilių į 
Petro ranką, ant kurios ži
bėjo jungtuvių žiedas:

—Tai jo tas pypliukas.
Paskutiniai žodžiai buvo 

tarti apie vaiką lopšyje.
Laikraštis sučežėjo, žmo

gus už jo susikrenkštė ir su
bruzdėjo klumpėmis ant 
grindų.

— Aš visą laiką tau ir 
nasakojau, kad vyras susivi 
Įlojo... Ar tau Adelė nepa
rašė? klausė nustebdamas 
Avižius.

— Ne.
— Ir dabar nieko nesakė?
— Nieko.
— Na ji. matyti, žada ta

ve iš netyčių užklupti.
Stasys žiūrėjo į senį: į ži

lus ir trumpai pakirptus 
plaukus, į sveiką, skaisčiai 
raudoną veidą ir į gilius |- 
dubimus abiejose liesos ger

klės pusėse.
Tasai pasakojo:
— Dukteris išleidau, o Pe

tras beveik kaip vienturtis— 
negi skaitysi tą bambliuką, 
kurį Dievas senatvėje davė.

Jis numojo galva į Vincu
ką, kuris sumykė lyg oželis 
ir atsuko nugarą.

— O kad ji vaikinui pati
ko, ir pamaniau sau: bene 
aš su marčia visą amžių gy
vensiu ir savo turtus į gra
bą susidėsiu.

— Teisybė, dėde, —prita
rė Stasys.

Ratelis vienodai ir ramiai 
dūzgė. Virtuvėje buvo gir
dėti plaujant indus ir pliūs- 
kuojant vandenį. Kaimyni
joj lojo įnirtę Šunes.

— Tai ir pasakiau: daryk 
kaip išmanai. Be to, mano 
vaikelio būta per smilaus...

— Tėvai , tėvai! — su
draudė moteris vyrą, kuris 
kikeno ir patenkintas glos
tė sau krūtinę.

— Rėkiančios bėdos nepa
slėpsi! Ir jisai mums jau gi
minė beveik kaip brolis.

Stasiui buvo nesmagu: ko 
senis taip bičiuliaujasi! Ar 
tik nebus jis turguj truputį 
įkaušęs?

šitaip nusiraminęs jis 
tarė:

— O jaunoji nesirodo.
— Ir tu išsiilgai. Sakau,

— ji sparti mergina.
Petras sklaistė laikraštį 

ir protarpiais žvairavo į tė
vą, tarsi norėdamas įspėti: 
galėtum truputį pritilti. Ta
čiau Avižius pasakojo:

— Tuojau bus ji čia Ga
lėsite vėl ūturiuotis, kiek tik 
norėsit. O pats ar ilgai ma
nai pasisvečiuoti?

— Kur čia ilgai! Na
mie darbas laukia. Rytoj ir 
grįšim.

— Ar ne vienas atvažia
vai? Su kuo grįši?

— Su ja. *
— Kaip tai — ja?
—- Ogi Adele.
— Su Adele? — net kres

telėjęs nuo stalo sušuko 
senis.

Avižienė pristabdė rateli, 
tarp pirštų laikydama iš 
kuodo išpeštą vilnų kuošteli, 
o sūnus piktai sušlamštė 
laikraščiu, smarkiai prioloto 
delnu jį prie stalo ir iškošė 
pro dantis

— Ir vS.
Visi susttvalgū. Tik Petras 

buvo akis nuleidęs.

— Ar parašyta ką radai?
— nedrąsiai prasitarė mo
tina.

Taip, taip, parašyta! — 
atsikirto sūnus, — leisiu aš 
jam Adelę vestis!

— Sykį jau liko, ir baig
ta! Giminės ten koki ar kas!
— nukirto Petras. — Jos 
vieta pas vaiką!

Tai pasakęs, atsilošė į pa
langę ir vėl užsiskleidė lai
kraščiu.

— Gal vėliau kada aplan
kys gimines ir pažįstamus 
abu drauge atvažiuos, — 
vinguriavo senis. — O da
bar viskas čia ant mūsų 
rankų, visi darbai... Taip 
netikėtai... Kad net iš anks
to būtumėt davę žinią.

Jis klausiamai žvelgė | 
Stasį. Tas sėdėjo pasirėmęs 
ant alkūnių, rankas ant 
galvos susidėjęs taip, kad - 
negalėjai matyti jo veido. 
Jo pečiai buvo iškilę į vir
šų, lyg koksai grūbys — di
deli ir sunkūs. Ir štai tie pe
čiai ėmė krūpčioti ir kilno
tis. lyg iš giliai kur. iš vi
durių, žmogų krėstų nuslėp
tas juokas. ;

(bus daugiau)
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Amerikos Liet. Kat. Istorija DIDŽIULE LIETUVIŲ ŠVENTE
PRIE NIAGAROS KRIOKLIO

Vasarai artėjant, kiekvienas 
dairosi, kur praleisti taip sun
kiai Amerikoje^ tegaunamas 
atostogas. Amerikos Lietuvių 
Katalikų Istorijos ruošimo ko
misija yra taip pat persiėmusį 
panašiais rūpesčiais. Ji gegu- 

' žės 31 d. susirinko posėdžio 
Darbininko redakcijos patalpo- 
pose, Brooklyne, N. Y., ir ėmė
si svarstyti, kaip panaudoti 
atostogas istorinei medžiagai 
rinkti.

Tos medžiagos rinkimas ei
na jau pusantri metai. Žymi da
lis jau surankiota, bet dar 
daug trūksta. Raštais buvo 
kreiptasi j visas lietuvių kata
likų parapijas, nemažai jau 
buvo aplankyta asmeniškai, 
bet dar daug reikia. Vienos ko
misijos narių rankos tam dar
bui persilpnos. Todėl posėdyje 
nutarta ieškoti talkos, kur tik 
galima jos rasti.

Talka yra surišta su išlai
domis. Dėl to vienu iš pagrin
dinių komisijos rūpesčių buvo 
finansai. Pernai metais komisi
ja posėdžiavo tik su vienu šim
tu dolerių, kuriuos paaukojo 
kan. J. Končius, pats apsiėmęs 
rūpintis lėšomis. Jo sveikata 
ir daugelis kitų pareigų kliudė 
sėkmingą darbą. Jis komisijai 
talkon gavo gana rūpestingą 
pagelbininką kun. Uuozą Kara
lių iš Shenandoah, Pa., kurio 
rūpesčiu bei sumanymu prasi
dėjo šios istorijos rašymas. 
Kun. J. Karalius istorijai pa
žadėjo $1.000 ir iš jų jau $500 
sumokėjo. Posėdžio metu savo 
asmenišką auką $500 įnešė 
prel. Pr. Juras. Taigi, šiemet 
jau posėdžiauta su visu $W)00. 
Prel. Pr. Juras ir kun. J. Ka
ralius yra gavę visą eilę pasi
žadėjimų aukoti istorijos išlei
dimui. Visa tai padės sparčiau 
rinkti medžiagą ir spausdinti 
pirmąjį tomą, kuris apims vi
sų lietuviškų parapijų istoriją.

Komisija posėdžiavo ištisas 
tris valandas ir priėmė arti
miausių darbų planą. Ji tikisi 
visų lietuvių katalikų kunigų 
ir pasauliečių pagalbos medžia
gą ir finansus telkiant. Posėdy
je dalyvavo ALKI kom. pirm, 
prof. A. Kučas iš Scrantono 
sekretorius, Tėvas Viktoras Gi
džiūnas, OFM. iš Toronto, ir 
nariai — prel. Pr. Juras iš 
Lawrence, Mass. ir S. Sužiedė
lis iš Brooklyno. Kiti du na-
riai — kan. <J. Končius (dabar 
Europoje) ir kun. J. Karalius 
(dėl ligos) į posėdį negalėjo 
atvykti.

Ligi šiol komisija neturėjo 
savo iždininko. Dabar posėdy
je juo išrinktas prel. Pr. Juras. 
Visas aukas komisija prašo 
siųsti jo vardu. Baigiant posė
dį, visa komisija išreiškė di
delę padėką kun. J. Karaliui ir 
prel. Pr. Jurui už stambias au
kas. K. A.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOJ TORONTE

Užeinu į naujai statomas pa
talpas. Ant cemento grindų di
džiojoje salėje “Aušros” krep
šinio komanda tarpusavy žai
džia krepšinį. Arčiau scenos 
stalo teniso mėgėjai skaičiuoja 
karts nuo karto laimėjimo taš
kus, o čia pat užtūpę keli žvir
bliai ant lango žiūri vidun, kol 
dar nesudėti stiklai. Salės pa
kraščiais kartais praeina elek
trikai ar kiti darbininkai. Ant 
viršutinės salės (būsimos lai
kinos bažnyčios) dar mūrinin
kai lipdo paskutinę sienelę mu
zikantų kambariui. Šoninė sa
lė baigiama tvarkyti.

Taip mano bendrakeleivis ir 
išsitaria:

—Gražios ir erdvios bus 
mūsų patalpos.

Tikrai vietos yra jose, bet ir

MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMO DIENA (Cypress H ills National Cemetar'y, New York).
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AK, TAS GYVENIMAS! SU AUŠRA KELK IR SKUBĖK!
Rekolekcijos yra kažkas gai

vinančio, kaip pavėsis kaitrom 
je, kaip lietus sausroje arba, 
kaip miela nakties ramybė po 
dienos varginančio triukšmo.

“Ak, tas gyvenimas! Kelk 
su aušra, skubėk į darbą. Die- 

su suaugusiais, bet ir su jau
nimu. Statybos fonde per tą 
trumpą laiką suaukota arti 
100,000. — Kita tiek paskola. 
Statybos fondas nuolat žmo
nių aukomis papildomas, ypač 
tų, kurie dar pirmą šimtinę 
nesuspėjo ar neprisirengė ap
nešti. Greitu tempu varoma 
statyba tą fondą labai tirpdo. 
Fondo augimą nuolat palaiko 
tvirtas žmonių pasitikėjimas 
ištvermingu tėvų pranciškonų 
darbu ir pasiaukojimu visų la
bui. Kiekvienas parapijietis su
pranta pastatų svarbumą To
ronto lietuviams, ir čia pat 
mato, kad jo auka neina veltui. 
Pagaliau būtų ir gėda toron- 
tiečiams nepridėti savo dalies, 
kai šią statybą remia net ki
tose valstybėse gyvenantieji 
lietuviai.

HARTFORD, CONN.

na iš dienos tas pats per metų 
metus. Ir kas iš to ? Viskas tik 
dėl to kasdieninio gyvenimo”— 
skundžiasi pavargęs nuo darbų 
ir rūpesčių vyras.

“Vaikai, virtuvė, niekados 
nebaigti namų darbai. Vakare 
vos kojas paveiki, o rezultatų 
jokių. Diena kita, o darbai tie 
patys” — aimanuoja žmona.

Rekolekcijos ir yra tam, kad 
primintų, jog gyvenimas nėra 
toks beprasmis, nors ir kaip 
atrodytų vienodas, pilkas ir 
paprastas. Viešpats, kuris pa
girdo rasos lašeliu žolytę ant 
uolos; Viešpats, kuris begali
nėje vietos ir laiko erdvėje 
pramatė, kur ir kada turi gim
ti ir gyventi vos žmogaus aki
mis įžiūrimas vabalėlis, tas 
pats Viešpats mato prasmę ir 
paprasčiausiame žmogaus gy
venime. Štai dėl ko tos reko
lekcijos yra toks poilsis gyve
nimo išvargintam žmogui.

Ir vis dėlto tik mažas būre
lis senesniųjų jomis pasinau
dojo. Jaunimo beveik nesima
tė, nors rekolekcijų laikas bu
vo labai patogus. Kas kaltas? 

Tik ne pamokslininkas! Pa
mokslai buvo labai įdomūs, 
nuoširdūs ir šilti. Parapijiečių 
teisinti, žinoma, negalima ir 
pradėti. Jis galėjo surasti lai
ko savo pačių naudai. Nebe 
kaltės ir lietuviškos parapijos 
dvasiškija. Apie įvyksiančias 
rekolekcijų vadovo pavardės 
nebuvo paminėta. Ar neturėtų 
būti pamokslais ir paragini
mais bei pranešimais iš anksto 
per kelis sekmadienius para
pijiečiai paruošiami tam svar
biam įvykiui, Jei būtų daugiau 
reklamos, būtų ir rezultatai 
geresni.

40-ties valandų atlaidų už
baigimo pamaldos, kaip ir kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
pilnutinai pripildė gražią ir 
jaukią šv. Trejybės bažnyčią. 
Pamaldų grožis ir didelis puoš
numas sutraukia ne tik lietu
vius, bet ir svetimuosius. Už 
tai garbė parapijos vadovybei. 
Kodėl nepadaryti garsias ir 
sėkmingas ir pačias rekolekci
jas?

Pirmoji šv. Komunija
Gražus būrelis vaikučių pri

ėmė pirmąją šv. Komuniją ge
gužės 15 d. Buvo malonu, kad 
šiais metais vaikučiai meldėsi

Antroji metinė šventė, kurią 
ruošia lietuvių parapija, vado
vaujama Tėvų Pranciškonų, 
įvyks liepos 2 ir 3 dd., visai ne
toli nuo Niagaros krioklio.

Oficialus šventės atidarymas 
įvyks liepos 2 d., šeštadienį, 2 

ne tik angliškai, bet ir lietu
viškai. Kaip kam atrodo, kad 
yra vistiek, kaip meldžiamasi. 
Žinoma, vistiek. Bet jeigu Kū
rėjas lietuviams davė atskirą, 
savitą kalbą, dar ir labai gra
žią, tai, reikia manyti, kad cam 
yra malonu, kai Jis yra garbi
namas ta kalba. Jeigu Jam 
būtų vistiek, tikriausiai Jis 
nebūtų suteikęs žmonijai tokio 
didelio kalbų įvairumo. Na ir 
be to, kam tos lietuviškos baž
nyčios, jeigu mums yra vistiek, 
ar vaikučiai mokomi melstis 
lietuviškai ar angliškai?!

Korespondentas

Ištremtųjų minėjimas
Štai ir vėl atėjo lietuvių tau

tai baisiuoju tapęs mėnuo — 
birželis. Tas mėnuo įėjo į Lie
tuvos kančių ir aukų istoriją. 
1940 m. birželio 15 d. Sovietų 
despotai, panaudodami klastą 
ir ginkluotą jėgą, įsiveržė ir 
okupavo Lietuvą, 1941 m. bir
želio 14—16 dienomis pradėjo 
lietuvių tautos naikinimą ma
siniais suėmimais bei trėmimu 
į tolimą Sibirą.

Už šių liūdnų Įvykių aukas, 
žuvusius žiaurioje tremtyje 
bei tebekankinamus joje mūsų 
brolius ir seses, birželio 12 d. 
10 vai. Hartfordo lietuvių baž
nyčioje bus atlaikytos pamal
dos.

Tą dieną prie bažnyčios bus 
pravesta BALFo reikalams 
rinkliava. Kiekvienas pagal 
išgalę prašomas aukoti.

BALFo Valdyba 

vai. po piet. Nuo tos valandos 
gros muzika ir skambės lietu
viškos dainos, pasitinkant at
vykstančius svečius. Vieta gra
ži sū visais moderniškais pato
gumais, jei būtų dideli karš
čiai, tai bus galima rasti atsi
gavimą po medeliais miškelio 
prieglobstyje, jei per • nelaimę 
lietus, tai erdvioje salėje, kur 
vakare vyks pasilinksminimas, 

šeštadienio vakare 6 vai. 
statomas scenoje gražus vaidi
nimas, Čiurlionienės “Kuprotas 
Oželis”, tai nepaprastai nuo
taikingas ir linksmas Lietuvos 
gyvenimo vaizdelis su daino
mis ir kupletais. Grimuotoju 
ir scenos tvarkytoju pakviestas 
p. J. Jegėla iš Toronto.

Po vaidinimo seks pasilinks
minimas grojant geram orkest
rui. Veiks turtingas bufetas su 
skaniais valgiais ir gėrimais.

Sekmadienis, liepos 3 d.
Esant gražiam orui, viskas 

vyks Bieliūnų ūkyje, apsupta
me miško, prie upelio. Tai tik
ra oazė, maloniausia vieta pra
leisti karštą vasaros dieną. Čia 
po atviru dangumi 11 vai. ryto 
iškilmingos pamaldos į Švč. 
Dievo Motiną Mariją, giedant 
chorui. Pamokslą pasakys Tė
vas Juvenalis Liauba, OFM.

Nuo 1 vai. iki 2 vai. vaikučių 
programėlė su žaidimais ir dai
nomis. 3 vai. paskaita ir meni
nė programos dalis, kurią iš
pildys muz. P. Sako Vadovau
jamas choras, atvykęs iš New 
Yorko.

Toliau seks lietuviškas ker
mošius su riestainiais, “baran- 
komis”, grojant orkestrui nuo 
4 vai.

Šventė įvyks ir lyjant, bet ta
da jau šeštadienio vakaro sa
lėje. Pelnas skiriamas Švč. Ma
rijos Angelų Karalienės koply
čiai įrengti. T. B.

Worcester, Mass.
Minėsime tragiškus 

birželio įvykius
Worcesterio lietuvių organi

zacijų atstovų susirinkime ba
landžio 28 d. nutarta lietuvių 
tautos Golgotos dienos prasi
dėjusios 1940 m. birželio 15 d. 
ir nuo 1944 metų dar žiaures
nį lietuvių tautos naikinimą 
paminėti birželio 14 d.

Už nužudytus, nukankintus 
ir kenčiančius Sovietų Sąjun
gos vergovėje lietuvius mišios 
bus aukojamos: Šv. Kazimie
ro bažnyčioje 9:45 ir Aušros 
Vartų bažnyčioje 9:30.

Po pietų 4:00 vai. Maironio 
parke, Shrewsbury, Mass., 
įvyks protesto mitingas. Ren
giamam minėjime — protesto 
mitinge sutiko dalyvauti Jo 
Eks. Worcesterio vyskupas J. 
Wright ir kiti garbingi asme
nys.

Worcesterio, jo apylinkių ir 
tolimesnių vietovių bei miestų 
lietuyiai kviečiame atvykti ir 
kartu dalyvauti. Pareiškiame 
protestą žiauriausiam priešui 
— komunizmui, su kuriuo jau 
dabar kovoja visas laisvas pa
saulis. Parodykime, kad mes 
mokame sujungti visas jėgas 
vieningam darbui iš meilės pa
vergtai mūsų tėvynei Lietuvai.

L. Lynas. 

į PRISIMINTI pirmajai šv. Komunijai, Graduation,
g vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio,
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žmonių skaičius, kurį matome 
dabar kiekvieno sekmadienio 
pamaldose College teatro salėje 
(1600 sėdimų vietų), dar ver
čia pagalvoti, ar lengvai su
tilps. Kiekvienas taria “mūsų”, 
nes kiekvienas ir dalyvauja 
savo auka prie tų pastatų.

Prieš porą metų atvykę į 
Torontą pranciškonai patrau
kė savo nuoširdumu ir darbu 
čia gyvenančius lietuvius, gra
žiai bendradarbiaudami ne tik

INDIANA HARBOR, INDIANA

Kanišauskas. Jos buvo meniš-Po ilgesnės pertraukos vietos 
scenos mėgėjų būrelis, vado
vaujamas Z. Motiejaus, vėl pa
sirodė scenoje ir gegužės 15 d. 
šv. Pranciškaus par. salėje su
vaidino R. Blaumanio 5 veiks
mų dramą “Indranai”.

Nors veikalas buvo ilgas ir 
sunkiai pastatomas, bet suvai
dinta gerai. Kai kurie artistai 
— mėgėjai savo roles atliko 
labai gerai, ypač tėvas—Z. Mo- 
liejus, motina—S. Juodakienė 
ir sūnus—V. Kanišauskas. 
Laisvai vaidino B. Petraitytė, 
N. Juodakytė, A. Skudra, M. 
Vaičeliūnienė ir piemeniukas R. 
Tampauskas. L. Kvietkauskai- 
tė ir S. Genčiauskas stipriai 
varžėsi ir jų tarsena buvo ne
ryški. Dekoracijas piešė V.

Maloniai pradžiugino visus 
tėvo Bernardino Grauslio (kle
bono) pranešimas, kad jau lie
pos mėnesį yra vilties pamal
das laikyti savose patalpose.

Tikrai malonu pasidžiaugti 
taip gražiai vedamų statybos 
darbi) bei parapijos vidaus or
ganizuojamu darniu gyvenimu. 
O dar tik dveji metai praėjo 
nuo tėvų pranciškonų atvyki
mo į Toronto.

Vitalius M.

kai padarytos ir vykusiai tiko 
veikalo turiniui.

Šis latvių veikalas, buvęs ki
tados aktualus ir lietuviams, 
dabar jau —senstelėjęs ir šiam 
kraštui nebepritaikomas. Nuo 
pradžios iki galo vaizduojamas 
pasiturinčiu ūkininko šeimos 
ne.sugyvenimas: barniai, gin
čai ir teismai dėl turto. Paro
do tik gyvenimo juodąją pusę.

Visas vaidintojų kolektyvas 
susideda iš sunkiai plieno fab
rikuose dirbančių asmenų. 
Džiugu kad šiame sunkiose 
pramonės kaminų mieste, ne
gausioje lietuvių kolonijoje at
siranda žmonių, kurie savo 
brangų poilsio laiką skiria ne 
kokiems nors asmeniškiems 
malonumams, bet scenos me
nui.

Kolektyvas scenoje pirmą 
sykį pasirodė 1951 metais su 
A. Gustaičio vieno veiksmo 
vaizdeliu: “Sekminių vainikas". 
Be to, kolektyvas turi paren
gęs ir yra vaidinęs dar Čiur
lionienės “Aušros sūnūs,” Ado
miene “Svetimos plunksnos", 
Grušo “Tėvas”. Be savo vaidi
no dar Roselando lietuviams 3 
kartus, Cicero’je, Chicagojc, 
Lietuvių Auditorijoje 3 kartus. 
Vietos lietuviškosios spaudos 
visus kartus buvo šiltai sutik
tas ir gražiai įvertintas.

Jonas Ervydis

Jūs jausitės lyk kūdikis Kalėdų rytą, kai išvysit 
baisią masę vartotų auto, specialiai siūlomų šio 
išpardąvimo proga. Galėsit pasirinkti iš visų ru
sių. modelių . . . kiekvienas pažymėtas kaina grei- 
tani pardavimui!

Kodėl vieną kartą kasmet šiuo laiku mes 
rengiame vartotų auto išpardavimą0 Kadangi mu
su vartotų auto atsargos (iškeistos i mūsų labiau
siai perkamus Fordus) šiuo laiku yra didžiausios.

Mes turime surasti vietos tai plaukiančiai 
masei, kuri kasdien mainams didėja

Jūs rasite kiekvieną mašiną pažymėtą A-l 
verte. Kiekviena yra patikrinta mūsų prityrusių 
mechanikų . vyrų, kuriais galite pilnai pasitikėti!

Ir žinote, kad kiekviena vartota mašina, ku
rią parduodame, yra paremta gera reputacija mū
sų prekybininkų. Mes tenorime tik Jūsų geros 
valios. Ir mes tikimės parduoti jum kitą vartotą 
mašiną, o gal būt kokią dieną ir naują Fordą.

Užeik kada pasirinkti sau gero daikto. Ne
svarbu kaip pigiai norėtum mokėti . . . visad rasi 
čia pigiau nei kitur'

Atsimink data: Nuo birželio 1 ligi birželio 18



NEWTOWN, PA.
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Newtown, Pa.

rų rėmėjų rytinio JAV pakraš
čio seimelis. Seimelis pradė-

jo už stambias atikas ir atsi
lankymą į Juozapo Marijos vi
lą.

Seimelis baigtas malda, ku
rią atkalbėjo vilos kapelionas

Statys naųss vilos pastatus
Gegužės' 15 Juozapo Marijos 

viloje, Newtown, Pa-, įvyko

čioje. Mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė kun. V. J. Pakutka, 
S. T. B., Marywood kolegijos 
profesorius iš Scranton, Pa. Po 
mišių ir bendrų pietų pradėti 
seimelio posėdžiai. Pirminin
kavo J. Kavaliauskas iš Phila
delphijos.

Seimelio posėdžiai buvo pra
dėti malda, kurią atkalbėjo 
kun. dr. B. Šimkus iš Philadel
phijos. J. Kavaliauskienė, uoli 
rytinės apylinkės pirmininkė,

gino ir toliau uoliai dirbti, kad 
r galima būtų išlaikyti šv. Kazi

miero seserų vedamą senelių 
prieglaudą ir aukštesniąją mo
kyklą. Sveikino taip pat prof.

D. Hornberger ir H. Kisielius, 
akompanavo M. Kapušinskai- 
tė. . - •-

Priimt^e . rezoliucijose iš
reikšta padėka visiems gerada
riams, rėmėjams ir seimelio 
dalyviams, ypač klebonam ir 
kunigam už paramą; pasi
džiaugta pažadu, kad yra vil
ties sulaukti naujų patalpų 
prieglaudai ir mokyklai; iš-, 
reikšta padėka'iaotinąi M. Teo
filei už atsilankymą, valdybai 
už atliktą darbą: kreiptasi į 
Nev Jersey ir New Yorko apy
linkių lietuvius klebonus, kad 
steigtų naujus rėmėjų sky
rius; ragino visus melstis, kad 
būtų daugiau pašaukimų į 
dvasinį luomą. Sesuo M. Win- 
freda, vilos vyresnioji, padėko-

Tarp atsilankiusių švečių 
buvo prel. Ig. Valančiūnas, 
kun. J. Karalius iš Shenan
doah, Pa., kun. J. Cepukaitis, 
kun. J. Mačiulionis, kun. Lau- 
makis iš Saint Clair, Pa., kun. 
V. Pakutka, kun. B. Šimkus.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie atsilankė į seimelį 
ir savo aukomis, darbu, malda 
ąr kuriuo kitu būdu mums pa
rėmė. Prisimindamos savo ge
radarius maldose prašome 
jiem Aukščiausio jo palaimos.

Šv. Kazimiero seserys 
Newton, Pa.

“AUŠROS SONCS” PATERSONE

grafiu darbu ir skatinęs nepa
miršti savo tėvų gimtosios kal
bos ir jų šalies. Ponia A. Mod- 
zy iš Shenandoah, Pa., per
skaitė praėjusio seimelio proto
kolą.

BALTIMORES ŽINIOS

gomis čia buvo suvaidintas pir
mą kartą ir tiek senieji atei
viai, tiek naujieji turėjo tikrai 
gražią šventę. Pertraukos me
tu taręs žodį V. Čižiūnas tei
singai pabrėžė, kad mes visai 
netikėtai atsidūrėme lyg ir 
spaudos jubilėjaus užbaigimo 
akte, kuris čia Patersone ne

gregacijos viršininkė motina 
M. Teofilė, atvykusi iš Chica- 
gos ir sveikinusi seimelio da
lyvius, pranešė, kad per pora 
metų manoma praplėstą sene
lių prieglaudos, auditorijos ir 
aukštesniosios mokyklos pa
talpos arba pastatydinti nau
jas. Tai norima padaryti ry
šium su seserų kazimieriečių 
50 metų sukaktimi. Juozapo 
Marijos vilai taip pat sueina 
25 metai.

Prel. Ig. Valančiūnas, atsto
vavęs Philadelphijos arkivys
kupą J. O’Harą ir sveikinęs jo 
vardu, pagyrė seseris už jų 
uolų darbą arkivyskupijoje. Ji
sai taip pat seimelio dalyviams 
suteikė palaiminimą Švč. Sak-

Mirusiųjų paminėjimas
Amerikos Legiono Lietuvių 

Postas Nr. 154 ir Pagalbinis 
Moterų Postas gegužės 30 d., 
Holy Redeemer kapuose, kur 
lietuviai daugiausiai laidoja 
savo mirusiuosius, suruošė mi
rusiųjų paminėjimą. Visai iškil
mei vadovavo posto vadas Jo-

Šv. Alfonso mokyklos moki
niai ir abiejų postų nariai 9 
vaL su vėliavomis išsirikiavo 
prieš altorių, kuris buvo įreng
tas prie koplyčios, esančios ant 
kalnelio pačiame kapų centre. 
Juos supo nemažas būrys šiaip 
lietuvių. Mišias aukojo prel. L 
Mendelis, kun. P. Patlabos ir 
kun. P. Dambrausko asistuoja
mas. Per mišias lietuviškai gie
dojo šv. Alfonso mokyklos cho
ras. Pamokslą pasakė kun. K. 
Pugevičius.

Antroji minėjimo dalis pra
dėta. Amerikos ir Lietuvos tau
tiniais himnais, kuriuos pagie
dojo mūsų žinomi dainininkai 
Jurgis Galkas ir Klemensas 
Andrews drauge su mūsų mo
kykla. Mirusiųjų, ypač karių ir 
jų motinų, pagerbimo žodį ta
rė postų vadovai J. Mazz ir

gaites. Seserų darbas šioje sri-t Nellie Miliauskienė. Prie jų pri- 
tyje yra labai vertingas.

Meninę programos dalį iš
pildė Juozapo Marijos vilos 
studentės. Jos sugiedojo Avė 
Maria, padainavo “Gražusis 
melsvasis Dunojus”’, vakarinę

ramentu.
Po palaiminimo kun. V. Pa

kutka kalbėjo apie katalikiš-
kos moterystės atnaujinimą, 
ko galima pasiekti tiktai kata
likiškai ugdant šeimos parei
goms jaunąją kartą, ypač mer-

airių tautos reikalus. Pabaigai 
šv. Alfonso mokyklos choras 
sugiedojo “Sveika Karaliene” 
ir “Viešpaties Angelas”.

Mokyklos ekskursija
Gegužės 25 d. šv. Alfonso 

mokykla buvo išvykusi, į didįjį 
Baltimorės Druid Hill parką 
praleisti dienos atvirame ore. 
Diena pasitaikė labai graži, 
taigi vaikučiai turėjo daug 
mielo džiaugsmo — galėjo pa
bėgioti ir pažaisti, kiek tik pa
jėgė Mokiniai lankė ir čia pat 
esantį zoologijos sodą. Ir trokš
ti nereikėjo: mokyklos šeimi
ninkas, prel. L. Mendelis, parū
pino apsčiai vaisvandenių ir le
dų. Buvo matyti ir nemaža tė
vų; Apsilankė taip pat prel. L. 
Mendelis. Vaikučiai sutiko jį 
su džiaugsmu ir dėkojo už poil
sio dieną ir vaišes.

Aukos karo invalidams
Gegužės 22 d. Lietuvių Legio

nierių Postas, prel. L. Mende- 
liui sutikus, šv. Alfonso baž
nyčioje rinko aukas karo inva
lidams. Surinkta $88.00.

Pabaltijo Moterų Tarybos Lie
tuvių Atstovybės vietos klubas 
gegužės 22 d. čia iškrėtė tik
rą staigmeną. Neseniai susior
ganizavusios moterys savo 
drąsa ir energija suorganizavo 
tokį vakarą ir sukvietė tiek 
svečių, kiek negalėjo tikėtis 
nei vienašališkas optimistas
šioje nedidelėje kolonijoje. Di- buvo surengtas, 
džiulė Washingtono salė buvo 
pilnoka publikos. Buvo gausiai 
svečių iš Newarko, Elizabetho, 
Hillside, East Orange, Karney, 
Lindeno, Hackensacko ir net 
Brooklyno.

Patys didžiausi svečiai mums 
buvo Brooklyno vaidintojų 
trupė, kuri' atvežė “Aušros 
sūnus” su aktoriumi Vitalių 
Žukausku. Tokis veikalas su 
stipresnėmis artistinėmis pajė-

sidėdamas, adv. T. Gray, Bal- 
timorės lietuviškųjų draugijų 
tarybos pirmininkas, pasakė: 
mirusieji kariai savo pareigą 
atliko, gyvybę už laisvę atiduo
dami, gyvųjų pareiga — uoliai 

dainą, mokyklos dainą. Solo dalyvauti mūsų organizacijose, 
dainavo H. Kisielius, šoko — Julija Rastenienė paskaitė mi-

Padėka 
seimo dalyviam
Ne tik gausus geradarių 

būrys, bet ir Dangus buvo 
dosnus mums gegužės 15 — 
Seimo dieną. Diena buvo ne
tikėtai graži, saulėta, tikra 
pavasario šventė.

Nekaltai Pradėtosios Švč. 
M. Marijos Seserys dėkoda- 
mos Viešpačiui už palaimą 
Šios šventės proga ir besi- 
melsdamos už savo gerada
rius, nori ir rašytu žocbhu 
išreikšti savo didelę padėką 
visiems seimo, dalyviams, 
ypatingai, prelatui P. Jurui, 
Gildos steigėjui kun. J. 
Dambrauskui, MIC, kun. A 
Grausliui, kapelionui kun. 
St Ylai ir kun. V. Paulaus
kui, kun. dr. V. Cukurui, 
Gildąs Centro Valdybai, sky
rių valdyboms, sekretoriui, 
mzoliucijų ir mandatų komi*

rusią Baltimorės lietuvių ve
teranų vardus: I-jo karo 37, iš 
kurių 10 žuvo kovos lauke, 27 
mirė vėliau; II-jo karo 23, iš ■ 
kurių 21 žuvo kovose, kiti mi- ■. 
rė po karo; Ant Šato vardą, 
žuvusio Korėjoje. Draugijų at
stovai įnirusiems padėjo vaini
kus, o kariai saliutavo šautu
vų ugnimi. K. Andrews pagie
dojo “My Buddy” ir J. Galkas 
“Tėve mūsų”. Jiems akompa
navo L.. Bekerskienė. Prel E. 
Mendelis, įvertinęs šio minėji
mo reikšmę, plačiai išvystė adv. 
Gray mintį, kad lietuviai pri
valo uoliau dalyvauti tautinia
me veikime. Tai yra garbinga 
pareiga kiekvieno lietuvio, net 
tėvų kalba jau nekalbančio. 
Pavyzdžiu nurodė airius. Jie 
šiame krašte, gal būt nė vie
nas nemoka savo tėvų kalbos, 
tačiau kiekvienas visur ir vi-

Antanas ir Petronėlė Dumšai
gegužės 29 d. šventė mote

rystės gyvenimo auksinį jubi
liejų. šv. Alfonso bažnyčioje 
buvo jų intencija iškilmingos 
mišios ir vakare Lietuvių Sa
lėje puota. Susirinko didelis kun. j. vaiksnoras 
giminių ir draugų būrys. Atsi
lankė ir prel. L. Mendelis su 
savo padėjėjais kunigais. A. 
Dumša yra kilęs iš Radviliškio 
parapijos ir Petronėlė Dumčie
nė iš Liudvinavo parapijos.

P.K.

• Rochestery lietuvių depor
tacijų į Sibirą minėjimas bus 
birželio 12 d. Pamaldos bus šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje, mi
nėjimas 3 vai. p. p. parapijos 
salėje. Kalbės Lietuvos Lais
vės Komiteto narys Juozas 
Audėnas iš New Yorko.

Diak. J. M. Vaikšnora, kurio 
tėvai gyvena 1024 Ravine St., 
Scranton, Pa., birželio 4 šven
tinamas į kunigus Greensbur
go vysk. H. D. Lamb švč. Sa
kramento katedroje Greens- 
burge.

Jaunasis kunigas lankė vie
tines mokyklas, studijavo ku
nigų seminarijose Techny, III. 
ir baigė teologijos mokslus šv. 
Vincento seminarijoj Latrobe, 
Pa.

* Liurde, Prancūzijoje, kur 
per vasarą suvažiuoja daugy
bė' maldininkų, gegužės mėn. 
atidaryta paroda apie krikščio
nybės persekiojimą amžių bė
gyje. Parodoje yra ir lietuviš
kas skyrius su 72 nuotraukom, 
pavaizduojąs bolševikų terorą 

^Lietuvoje. Nuotraukas parūpi-

Kun. J. M. Vaikšnora pir
mąsias iškilmingas mišias at
našaus birželio 5 šv. Juozapo 
bažnyčioje Scrantone, globoja
mas prel. J. V. Miliausko ir 
asistuojamas savo pažįstamų 
ir draugų kunigų. Tolimesniam 
pastoracijos darbui bus paskir
tas Greensburgo vyskupijoj.

ATHOLIEClAl PAGERBĖ 
MOTINAS

Šv. Pranciškaus liet, parapi
jos bažnyčia gegužės 8 d. šv. 
Mišias skyrė motinoms. Mišias 
aukojo ir pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. L. Jankauskas. 
Naujo jo mūsų vargoninko, buv. 
Lietuvos operos solisto V. Puš- 
koriaus naujai sudarytas cho
ras gražiai giedojo.. Kelias 
giesmes įspūdingai atliko solis
tė Adomavičienė iš Bostono, 
Mass. Taip pat pats solistas V. 
Puškorius savo sodriu bosu pa
gilino šventės maldingą nuotai
ką, ypatingai puikiai sugiedo
damas solo. Dar abu solistai 
giedojo duetu. Solistams var
gonais pritarė muz. V. Ado
mavičius. Atholiečiai nebe pa
grindo džiaugiasi savo nauju 
vargoninku V. Puškorium, taip 
energingai ir meniškai organi
zuojančiu giedojimą 'mūsų 
bažnyčioje; jo dėka šis sekma
dienis virto tikrai puošnia 
švente.

Moterų S-gos narės į bažny
čią atvyko organizuotai, pasi
puošusios gyvom pavasario 
gėlėm.

Vietos vyčių kuopa popietės 
valandomis suruošė mūsų mo
tulėms jau tradicijon įėjusias 
vaišes. Vaišes atidarė, tarda
mas žodį savo ir vyčių pirmi
ninko vardu kun. L. Jankaus
kas, mūsų vikaras. Padėkojęs 
už atsilankymą, pakvietė tar- 

•-* ti žodį mūsų dvasios vadovą 
kleboną kun. P. Juraitį. Vai
šių metu buvo parodyta fil
mą iš Maryknoll misijų Kini
joje, Japonijoje ir P. Ameriko
je (Chile). Įdomų filmo de
monstravimą pravedė lietuvių 
bičiulis mok. W. R. Colton.

Po poros smagiai praleistų 
valandų ir skaniai pavaišintos, 
atsilankiusios motinėlės paten
kintos skirstėsi į savo namu
čius. Tik labai gaila, kad į taip 
gražiai ir gausiai vyčių paruoš
tas vaišes dar daugelis mūsų 
parapijos mamyčių neatsilan-

■ A. N.

įvyks birželio 16, 17, 18 ir 10 
d.d. Nekalto Prasidėjimo vie-^ 
nuolyne, Putnam, Conn. Reko-A 
lekcijas ves kun. V. Paulaus-Jr 
kas. Jos rengiamos Švč. Jėzaus^ 
Širdies garbei. Norinčios daly-f 
vauti, prašomos pranešti šiuo 
adresu: Rev. Sister Superior,4| 
I. C. Convent, R. F. D. 2, Put- 
nam, Conn.

• Lietuvos vyčių, New Yorko j 
ir New Jersey apskričių, meti- 5 
nė konferencija įvyks Pater-_ 
šone, N. J., birželio 11 ir 12 dd. | 
Birželio 11 Liet. Piliečių klube, 
62 Lafayette St., bus šokiai,^

Už visa tai labai ačiū gimu
siam moterų klubui ir Broek- 
lyno vaidintojų trupei, kuri sa
vo uždavinį atliko daugiau ne- • 
gu gerai. Jų pasirodymas mus 
įtikino, kad tie idealistai su Vi
talių Žukausku verti visuome
nės dėmesio, padėkos ir para
mos. Paliko įspūdis, kad ir jau
nimas — New Yorko Lietuvių 
Dramos Studijos auklėtiniai: 
T. Alinskas (Rusteika), J. La- 
purka (Jurgis) ir A. Kundro
taitė (Barbora) — tos studijos 
darbą ir vardą reprezentavo 
visai tinkamai. Nelauktai gra
žiai užsirekomendavo V. Dėdi- 
nienė (Rusteikienė), kurios vai
dyba ir net blogiausios akus
tikos salę nugalįs (ne šaukian
tis!) balsas paliko gerą įspū
dį, ir L. Kašiubaitė (Rožė), 
kuri, kaip ir kiti čia paminėti, 
atrodo,' jau; ne tik vaidina, 
bet ir gyvena scenoje. Trum
pas vaidmuo buvo Z. Zubrio _ 
(Šatkaus), bet jis buvo gerai kė— 
atliktas. Tą pat galima pasa
kyti ir apie kitus — V. Ridoj! 
(Stinkji bei E. Juzumą (Štol- 
cą). Apie patį režisorių Vitalį 
Žukauską, kuris atliko ir trum
pą žandaro Petrovo vaidmenį, 
ir apie jo atliktą didelį darbą 
galima atsiliepti tik su pasigė
rėjimu: šio talentingo akto
riaus idealisto nuopelnais lie
tuvių dramai jau dabar džiau
giamės. Tik, mielas Vitali, re- 
žisoriau, ar nereikėtų tą Ry
gos vaiką, Stinkį, pretenduo
jantį į “ne mužikus” ir. nors 
ir klastingai, siekiantį grakš
čios ir gabiai vaidinusios kai
mietės Rožės (Kašubaitės) 
meilės, daugiau sugyvinti? Juk 
jis dabar jai visai ne pora. Duo
kit jam nors dalį Lapurkos gy
vumo. Ir dar vienas dalykas: 
stebėjusieji ir patys “Aušros 
sūnus” kadaise - vaidinusieji 
pasigęstų dialekto, ypač Štol- 
cui, kurio tarmė turėtų būti 
ryškiai vokiška.

Nenoriu praeiti dar pro vie
ną antraeilį dalyką: tai atsi
vežtą, grafini atspaustą prog
ramą. Tai trupės nuopelnas. 
Tik ir čia, va, gal jau ne visai 
smulki smulkmena: Patersone 
senieji lietuviai jau net garsiai 
šnibždėjosi, kad ten, skelbimų 
skyriuje, atspausdintas ir dr.j( 
A. P. skelbimas. Būtų gera, kačf i, 
jie klystų jog jis ne komunis- 
tas, bet, atrodo, dr. A. P. yra 
(b gal jau tik buvo?) komu
nistų spaudos bendradarbis. 
Jei jis santykius su jais nu

salėje, 147 Montgotnery SL jgi 
posėdžiai, kur bus išrinkti de- ' ^ 
legatai .metiniam visų vyčių 
seimui, kuris įvyks rugpiūčio-l'M 
25—28 dd. Newarke, N. J. Ap- 
skrities vyčių piknikas įvykąsi^g 
liepos 24 d. Bayonnėje, St Mi- 
chael’s Grove, 15 East 23rd SL

o Kunigų permainos Ph3&- 
delphijos arkivyskupijoje. Kun. f .|| 
Stanislovas J. Lukšys iš šv.- Oj 
Jurgio parapijos Philadelphijo- -1||g

" je perkeliamas į šv. Jurgio parJ ||| 
Shenandoah; kun Albinas 
Neverauskas iš šv. Pranciškaus 
Asyžiečio par. MinersviUe į šv.
Jurgio Philadelphijoje; kmot/ 
Jonas S. Lukšys iš šv. Jurgio 
Shenondoah į šv. Pranciškaus,; 
Asyžiečio MinersviUe; kun. Je
ronimas J. Bagdonas iš šv. Pefc¥ 
ro ir Povilo Tamaąua į šv.
doriaus Quakertown. Kun. Eu- ■ 
genijus Vasiliauskas iš šv. Ma
rijos Magdalenos de Pazzi Phi- 
ladęlphijo je į šv. Petro ir Povi
lo Tamaąua. Iš seniau jau žino-- 
ma, kad kun. Jonas A. N 
rauskas iš šv. Vincento Paulie-; > 
čio GirardviUėje paskirtas kte-y< 
bonu į šv. Liudviko parapi 
MaizviUe; kun. Andrius J. 
gutis iš šv. Liudviko' M 
paskirtas klebonu į šv. Vinc 
to Pauliečio parapiją Girardvi- 
llėje. Kun. Jonas Binkus

traukė — džiaugtumės ir svei
kintume, — bet tai turėtų jis 
pats pareikšti spaudoje, o jei 
ne. tai. kaip čia senieji lietu
viai sako, jo skelbimų neturė
tų būti patriotinėje spaudoje.

Linkėsime Moterų klubui ir 
toliau darbuotis. Jos žada dar 

didesnių dalykų: pav„ kada nors 
surengti čia amerikiečiams 
lietuvišką parodą su paskaita 
ir su genocido bei kt. skyriais. 
Joms nuoširdžiai talkins tada 
ir visi vyrai, kaip šiame paren
gime sušilę dirbo , Valatka 
(Amerikoj gimęs ir augęs), 
Baltutis, Kondratavičius ir kt. 
Klubas, turėdamas čia centro 
vicepirm. Kožukauskienę ir 
tokią energingą valdybą (Ke- 
raitienę, Valatkienę, Paulaus
kienę) ir be išimties darbščias 
bei pasišventusias kitas kelio- 
liką narių, atrodo, atliks gra
žių darbų. Suderinus jėgas su 
bendruomene, mažasis Pater- 
sonas, atrodo, paims iniciaty
vą ir pirmenybę New Jersey 
ne tik piniginių aukų, bet ir 
kultūros srity. <hirg. Ežer.

lieka vikarauti šv. Vincento 
Pauliečio parapijoje Girardvfl-. 
Įėję. Kun. Mykolas F. Da 
tas grįžta į Albany vyskupiją 
dirbti. Dabar jis gydosi šv. Ma 
rijos ligoninėje Philadelphijo- 
je.
• L Vaičekauskis, atžymėda

mas savo amžiaus 80 metų su- 
kaktį. Vasario 16 gimnazijai 
paskyrė 300 dol.

• J. Aisčiui V. Krėvės vardo 
literatūrinė premija už jo kny
gą "Apie laiką ir žmones” į 
ta gegužės 28 d. Montrealyje. 
Koncerto programoje 
solistė E. Kardelienė, 'pianistas- 
K. Smilgevičius, modernaus šo< įį 
kio šokėjos B. Vaitkūnaitė, u. r 
Kvietkytė, dramos aktoriai B. 
Pūkelevičiūtė, J. Akstinas ir I* 
Barauskas. Paskaitą apie lau
reatą J. Aistį skaitė H. N 
Premiją suorganizavo ir 
rą surengė Montrealio 
vių Akademinis Sambūris.
• Kur. V. šarka gegužės 

d. išėjo iš ligoninės.
• Kan. F. Kapočiui gegužis' 

31 d. suėjo 60 metų.

i

£

i 
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Su dėkingumu minime visą 
aukotojus, kurie taip nuo* 
širdžiai remia mūsų koply-

Norite geros—meniškos fotografijos

Padėka. Monika Abojienė iš 
Scranton, Pa., lietuviškos spau- 

no ir visą dokumentuotą me- dos rėmėja, dėkoja savo gimi- 
dfiagą prancūzų ir italų kalbo- nėms ir draugams už lankymą 

suomet laiko save airiais, savo mis parengė kun. V. Mincevi- pamuštas gėles, atvirutes, jai 
sergant ir gulint ligoninėje. 
Dabar ji vėl rengiasi išvažiuoti 
į ligoninę.

čios statybą. Karštai mal
daudamos Jums visiems stip
rybės ir visokeriopos Dievo 
palaimos Jūsų gyvenime, 
dar kartą tariame nuošir
džiausią ačiū.

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? 
Jums geromis sąlygomis padarys

LABAI RETA IR GERA PROGA APRŪPINTI SAVO 
GYVENIMĄ VISAM' AMŽIUI

Parduodamas arba išnuomojamas gerai Įrengtas moderniškas res
toranas. didelis baras ir salė.

Salė yra greta restorano. sienos dekoruotos lietuviikais pa
veikslais ir talpinami ne vnažiau 350 asmenų. Tinka susirinkimams, 
vestuvėms ir kitiems dideliems parengimams. Esanti scena gali 
būti naudojama vaidinimams, koncertams ir orkestrui Aokių metu.

Parduodant namą ar išnuomojant barą, restoranų ir salę pir
menybė duodama lietuviams. Dėl sąlygų prašom teirautis adresu: 

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
307 W. 30th St.. New York 1. N. Y. Tel. L.Ackawnnna 4-5539 

arba Mr. B. J. Schegaus. 195 Grand St.. Brooklyn 11. N. Y.
Tel. EVergrecn 7-1241.
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MERGAITĖS.

KOMUNIJOS UŽKANDŽIAM?

MOMOWETA,

JEANNE D’ARCH STOVYKLA

SUMMER RENTALS

PLANUOJI VESTIS?

SIŪLOMA KAINA 10 Už š£RĄ Aplankyk Gražųjį GRAYMOOR

NAME

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAIS

C AM P WINNECOWETT įsteigta 
1930 m. Creseent Lake, Alton. New 
Hampshire. Mergaitėm nuo 6-16. Jo
dinėjimas, plaukymas, tenisas, iškilos. 
Kabinos su sėtais. Slaugė. CIT. prož. 
Visos stovyklavimo pramogos. Kai
na $325. Prie Winnepesaukee. Cathe- 
rine T. Dennehy, 106 Algonquin Rd., 
Chesnut Hill 67, Mass.

CLEVELAND, OHIO

ŠV. JUOZAPO 
SESERYS 
NEWARKE

KETURIOS SESERYS, sulaukusios 21 metų, aplanko kapą mirusios Emilijos Dionne. Jos kita 
dos sudarė garsą jj Kanados penketuką.

CULVERS LAKE, N. J. Iš
nuomojamos kabinos su virtis 
galimybėm.- Nuo $80 ligi $60 
savaitei atsižvelgiant į didį. 
Visikai mielai laukiamu Prieš 
kat. bažnyčia, gauk Jennings 
Inn Branchvffle 4396.

mininko prel. M. Krupavi

Vilią 
Marie 
Claire 
o Ho Kus seinas.

DARBININKE, 
skambink telefonu: 

GLenmore 5-TOftR

centrinio 
Martens 
Motiejū- 
Siupinib 
buvo vie-

JA17NI VYRAI KVIEČIAMI I
BROLIUS PRANCIŠKONUS 

Jauni vyrai, norintieji sekti Dievii- 
•oui Mokytoja ir tori palinkima bii;: 
slengais bei dirbti mokyklose ir ber
niuku rehabUttaeijos problemom už
siimti, gausite daugiau informacijų 
rašydami: Re v. Brotber ProvineiaL 
Mount Alvemo. Cinclnnati 88, Ohio.

CAMP GRECORY 
BERNIUKAMS NUO 7 - 16 

Atidaroma birželio 30. uždaroma nųrpiūčio 
25. Už 2 savaičių periode $40. už visa

STOGĄ IR SIENAS TAISYTI?
Jei mums pavešit atlikti tuos darbus, 

Jūs galėsit laimėti 
$500-6300-200

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI. 
Detalėm sužinoti pašauk: 

TO 8-2635 DABAR

FLEETWOOD — vos tik baig
tas 2 šeimų 12 kambarių, 4 vo
nių, 2 garažų namas. Arti krau

tuvas, kat. mokykla ir bažny
čia, susisiekimas. Įvertinti rei
ktų pamatyti. $31,900. Staty
tojas. MO 8-5744.

f. Gečio, G.
Kižio ir J. 
dekoracijos 
nuotaikingiausių, ka- 
teko Clevelande ma-

ASTORLA — Plytinis, 5 kam
bariai, 2 atskiros virtuvės, 2 
tile vonios, garažas, priedai. 
Arti kat. makykla ir bažny 
čia, požeminis ir busaL Savi
ninkas apleidžia miestą. Bai 
šiai pigiai. RA 8-3694

1— Gardžiai* valgiais
2— Ypatingu patarnavimu
3— Dangiška muzika
4— Jaukia aplinka

TELEFpNVOK 
YO 9-9584 

TUOJ PAT 
Nesigailėsi tat padaręs

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Kliauzūrotoa kontempliatyvinės 
Amžinojo Rožančiaus Dominikonėa 

Vienuolės
eina garbės sargybą Svč. D'evo Mo
tinos Įtari jos pagarbai, kalbėdamos 
prie Svč. Sakramento dieną ir naktį 
rožančių giedodamas breviorią. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui psr 
Mariją, melstis su Marija ir j Mariją, 
lavintis dvasiniuos ir rankų da-buos. 
Nekalčiausioj! Marijos širdis mums 
davė išganymo pažadą — šventąjį 
Rožančių. x

Pašaukimo brošiūros paprašius 
Reverend Mother Prioress, O. P.

Perpetual Rosary Monasiery
802 Court St.. Syracuse 8. N. Y.

193 2-nd Street Mineola, L. I. 
Gali visą reikalą sutvarkyti ir 

prieinama kairia.
Skambink Pioneer 2-3290 ir 
klausk Niek, kuris jus maloniai 

nustebins.

ANCHOR INN RESTAURANT 
Mattituck. Long Island 

SEE FLOUNDERS
at Mattituck. . beginning May 28th 
Decoration Week-En<i and every day. 

BOATS LEAVE DAILY 
Boats For Bent

N. Y. C. Tel: AL Cooke. LE 2-3640 
or Mattituck 9-8989

ELMONT-2 miegamųjų ran- 
ch tipo, praplėsta palėpė- 
kampinis plotas, arti kat. 
mokykla ir bažnyčia. $13,000. 
VA 5-9111 —

L. ROCCO
WOODSIDE’S

GERIAUSI JUVELYRAI

BASI HAMPTON, L. U N. Y.
Čia gyvena apie 20 lietuvių 

šeimų. Tai paskutinioji lietu
viška kolonija Ilgosios salos 
(Long Island) gale. Visi atvy
kę prieš 30—40 metų. Patrio
tizmas dega visų širdyse.

Prieš tris mėnesius čia įsi
steigė Liet. Bendruomenės sky
rius su 14 narių. Valdybon iš
rinkti: pirm. B. Jeiiūnas, 
sekr. J. Duoba, ir ižd. O. Duo- 
bienė.

MURPHY’S
KADILAKŲ LIMOZINŲ 

PATARNAVIMAS 
Ypač vedybų reikalu 

Malonėkit paskambint F L 8-5948 
Uniformuoti šoferiai visom progom, 

valandom, dienom, savaitėm ar 
kelionėse

JAMES MURPHY

NEMOKAMAI — šv. Terese* 
Norma, knygelė. Rašyk: Mrs. 
F. Vogt, 43-47 161st St.. Fln- 
shfaig 58, N. Y.

TELEPHONE.-
DEARBORN 2 0819

ROSLYN — FLOVVER HILL 
$22,750 4 miegamieji, kam
pinis ranch tipo namas, pui
kūs kaimynai. Arti kat. mo
kykla ir bažnyčia. Greitam 
pardavimui. MA 7-5832

ČIURLIONIO ANSAMBLIS, VAIDILA, DETROITO ALKA

64-04 ROOSEVELT AVĖ. 
Woodside, L. I.

Deimantai - Laikrodžiai - Dovanos 
Tel. NE 9-2857

KESWICK—ASTORIA
207 3rd Avė., Asbury Park. N. J. 

Blokas ligi okeano — Skambink 
PRospect 5-1715

Specialiai Vainikų Dienai 3 dienų 
savaitgalis $19.50 su maistu. 

Sek vasaros ratas
Europ. planas $18. Su gardžiais val
giais vienam nuo $40. Arti bažnyčios. 

Knygutės
A. D. McTighe. savininkas.

Mrs. B. M. K a ne. vedėja

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo. t

St. Francis Hosprtal and 
School of Nursing 

25 East HamUton Place 
Jersey City, Nėw Jersey.

Deja, čia kasmet mažėja 
lietuvių skaičius. Prieš kiek 
laiko mirė Stanevičienė ir J. 
Narkus, geg. 29 — Zuzana 
Bardienė. Ji buvo viena iš pir
mųjų čia gyventojų. Turėjo 
keletą savo namų. Buvo paviz- 
dinga katalikė ir su didele mei
le minėjo savo gimtinės Plun
gės kraštą. Jos vyras biznie
rius mirė prieš 6 metus, o sū
nus kare žuvo. Paliko gimines: 
seserį, dukterėčią Reg. Žilienę, 
sūnėnus Praną ir J. šeškus. 
Palaidota bir. 1 d. East Komp
tono kapinėse. M.R.

įsijunk vienuolinčn šeimon dar- į 
buotis Kristui mokyklose, 
ninėse, prieglaudose, aklųjų in-J 
strtutuose, katechizacijos cent- ♦ 
ruošė .mergaičių bendrabučiuose, t 
spaudos leidyklose. Jei nori savo! 
gyvenimą Jam pašvęsti, rašyk: i

MOTHER PROVTNCIAL I 
ST. MICHAELS NOV. * 

Englewood, N. J.
ST. MARY'S NOV. J 
Bellingham. Wash. •

CAMP NEWMAN
BERNIUKAMS 6 -16 

Center Harbor, New Hampshire. 
Atidaroma birželio 27, uždaroma rug
pjūčio 24.

UŽ SEZONĄ $400.
Visos pramogos. Rašyk informacijom:

B. F. BROWNE, Camp Newmah,

Copley 7-4530

SIŪLOMA 2.000.000 BENDROJO ŠTOKO šfiRV
(Lygios vertės 1c. už šėrą)

Tenka stabtelėti ties trimis 
įvykiais, 
dieninio 
pilkumos.

Pirmas
Saleziečių Stovykla

Prižiūrint tėvams ir broliams 
saleziečiams

COLD SPRING HOUSE
Yutan, N. Y. Tel. Barryville 3573
Su baldais bungatovai, 3’į - 4 kamb.

Mėnesiui ar sezonui
Žuvavimas ir laiveliais plaukiojimas 

‘ mūsų privačiam ežere 
Prieinamos kainos

MERGAITĖM
Merrill, N. Y. Amžius 6-18. Stovykla 
veikia liepos ir rugpjūčio mėnesiais. 
Kaina sezonui $500. Katalikų koply
čia. Visokios pramogos. Prašyk 
brošiūros: Col A Mrs. C. N. Mclntyre 
3904 Chevy Chase, Washington. D. C.

Tel. nr. OUver 6-7168

Iš atskirų momentų dar 
minėtini patriotinis kun. F. 
Gurecko pamokslas pamal
dų metu, svarus prof. J. 
Brazaičio pranešimas per 
aktą ir kt. Tiesa, kaiko ga
lėjo ir nebūti: pav. pasisa
kymo prieš spaudos vertini
mą (argi jo iš tikrųjų ne
reiktų’), ilgų ir graudinan
čių "prakalbų“ bankete (jos 
galutinai pribaigia klausy
tojus, alsinančių tų pačių 
dalykų kartojimų ir t. t.

Generalii ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS 
SUNKVEŽIMIAI GARAŽAI 

SUTAUPYSI LIGI 20^ 
PARANKUS MOKĖJIMAS 

JOSEPH G. COX
I88A 17W St. STerilng 81668

Novena į tv. Antaną, Pamokslas, Palaiminimas — 3 p. m. 
♦vč. Sakramente ifistatymas 12:45 MHių ligi 6 p. m.

Graymoor \-ra 5 mylios fiaurėn nuo Peekskill, N. Y. prie 9 kelio, 
už Bear Mountain Bridge nuo Weat Pcint. Užkandinė sekmadieniais 
atidaryta. Mašinom pastatyti vieta ten pat.

MHffi kasAm 11 A. M-
Kitom informacijom rąžyk:

Fr. Guardian. S. A, Graymoor Friars, Garriaon 5. N. Y. 
Telefonas: GArrison 4-3671

Viešų-Parapinių pradžios 
u mokyklų graduantai! 

TAI P, bi ĖVAS ŠAUKI A IR JU«! 
TodiH Dieviško žodžio Vienuolijos Misio
nieriai primena Jum:

1. šv. Tėvas nori, kad jaunuoliai siektu 
kiinisvstfs ANKSTI ir apsispręstų JAU
NYSTĖJE.

. Dieviškojo žodžio Misionieriai siūlo vos 
baigusiems 8 skyrius važiuoti į MIRA- 
MAR. seniai įkurtą mažųjų sem;’ia:1ja 
Duxbury. Mass.

3. Jūs esate maloniai laukiami pamatyti 
seminarijos su jos grožiu, ir grota.

Aplikacijom ar Informacijom kreipkis:
REV. JOSEPH GUNNING, S. V.
184 Beacon SL, Boston,- Mass.

»zoną $140.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadų 

Informacijom rašyk:
REV. PETER L. FLANNAGAN,

CAMP GRECORY
Cray. Maine

Tel. Portland 2-3384

CAMP HOLY CROSS
Prie Champlain ežero Vennont valstybėj. 

BERNIUKAMS 
NUO 6 - 16 METU.

Atidaroma.birželio 26 ligi rugpjūčio 21 
Savaitinis mokestis $25. Visos pramogas 

gerai prižiūrint. Rašyk ar skambink:
REV. EDWARO J.. FITZSIMONS 

CAMP HOLY'CROSS 
Burlington. Vermont 

Tel. Burlington 4-5419

Prabangus svečių namas 
moterim ir porom. Tinka 
savaitgaliam ir atost >g >'uz 
Kasdien Mišios, erdvi ap
linka. lauke plaukiojimo ha- 

vienam ir dviem 
kambariai, privačios vonios 
ir vanduo. Labai g-rts 
maistas. Skambink: Saddle 
Rive-r 1-0658. prašyk infer-

Tikslas yra tyrinėti ir gręžti ieškant uranijaus ir vana- 
dijaus mineralų. Korporacija turi 25 nepatentuotas ka
syklų vietas San Miguel apskrity, esančiam prie Dolores 
River apie 20 mylių į šiaurės pusę nuo Dove Creek, 
Colorado.

Siūlomasis cirkularas gali būti gaunamas pas

JOHN L DONAHUE 
ŽEMIAU PASIRAŠIUS)

Room 917 Emplre BMg., 436 16th St., ALpine 5-1087. 
Oenver 2, Cplo.

Piras* wn<1 me the Offertng Circular on
UNITED URANTUM CORPORATION

MERGAITĖMS 
prižLOrint 

MT. ST. JOHN MOKYKLAI 
GLADSTONE. N. J.

Berniukai nuo 6-10. mergaites nuo 6-15 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 
rugpiūčio 13. Savaitei $25. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusių vadų. 

Rašyk ar skambink:
Mother Vitaiano, Camp SL John, 

peapack. N. J. Tel. Peapack 8 0i4(l

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

(Įkūrėja, šv. Marija Juozapa Rosello, 
kanonizuota 1949) 

MERGAITES! PADEKIT JĖZUI 
skleisti Jo karalystę žemėje, mokydamos, 
slaugydamos. dirbdamos misijų arba so
cialinį darbą.
Rašykite: Rev. Mother ProvineiaL Vilta 
Rosšello. Newfiėld. N. J.

8 METINI REPARACIJOS 
KELIONE | 

F A T I M A 
RUGSĖJO 24-LAPKRIČIO 7 

LANKOMA
Paryžius, Stebuklingo Medalio šven
tovė. Llurdas. Uabona, FATIMA 
(Spalio 13 — Apsireiškimo diena), 
Madridas, Barcelona. Montaerrnt, Ni
ca. Florencija, Asyžius ir Roma.
Viską (skaitant kaina ■- $1.143.00 

Rašyk
REV. FATMER JOHN, O. 8. E 

International Cathoiic Travei Service 
1031 OvpdRt Girele Bldg.

25-sis Sezimas:
Liepos 3 ligi Rugpjūčio 20

Plaukimas, mankšta, buriavi
mas, kinai, laužai, jojimas, du 
privatūs ežerai 200 akrų gra
žios nuosavybės.
$30 savaitei Prašyk knygutės 
Salesian Cbmp, Gosheu, N. Y. 
Route 17-60 mylių nuo NYC.

.... Tel. Goshen 338
Berniukų amžius nuo 8 ligi 14

IDYWILE COTTAGE
ML Pocono 2, Pa. Tel. 3681
Visai šeiniai atostogom vieta; 2,000 
pėdų aukštis, modernus. Namų ga
mybos maistas' paduodamas šeimos 
nilium. Sportas. T.V. Vaikams žaisti 
likštelė. Ekoncmiška kaina. Vaikam 
itskiros ka nos. Nemokamai knygutė.

Matt A Viola Curran, savininkai

North Haledon, N. J.
Mergaitėm tarp 6-14 met;. Atidaro
ma liepos 3. uždaroma, rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 dol.

Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 
659-723 Belmont Avė., No. Haledon,

nais. visoks sportas. Saugios kabinos, 
slaugė, daktaras, suaugusių priežiūra, rū
pestingas slaugymas. • namie gamintas 
maistas, trim savaitėm $140. 6 sav. $270. 8 
sav. $350. Knygutei: James Mulvihill. 43 
Seley Drive. Babylon. N. Y.

Deer Park 2-5673

LYNBROOK — gražus 7 kam
barių, 4 miegamieji, pustrečios 
vonios, baigtas rūsys su baru, 
3 auto garažas. Tinka daktarui 
ar dentfetuLArti kat. mokykla 
Ir bažnyčia. 208 Canterburj 
Gate LY 9-0219.

čiaus, vysk. V. Brizgio, mūsų 
diplomatų, Alto vykdomojo 
komiteto narių, bendruome
nės Loko pirm. prel. J. Bal- 
kūno ir atskirų vietovių at
stovų. įvairių draugijų įga
liotinių ir atskirų asmenų 
sveikinimai sudarė apie šim
to žiedų grandinę, papuošusią 
Čiurlionio ansamblį ir jo va-

Kanados šventovės: 
Rugp. 28 Ugi Rūgs. 3

Vadovaujant Nonvich vys
kupui Flanagan. Išvyksta iš 
New Yorko

Kaina 80.00 dol.
Kelione oru į Dievo Motinos 

Šventovę Guadalupe, Mexico— 
Liepos 9 ligi 23. Kaina 398.00 d. 
Vadovauja Tėvai Asumpcionis- 
tai. Organizuoja The Associa- 
tkn <rf Our Lady of Salvation. 
30 East 60th SL, New York 22

Tel. PLaza 9-7080

THE CAS ALBA ROOM 
Mineola Hotsl

CALL LO 3-7291
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE
YOUB AD

CAMP TRINITY 
NEW HARTFORD, CONN. 

Mergaitėm 8-14 metų. Atidaroma lie
pos 2 — uždaroma rugpiūčio 20. 
Kaina %*7 ui dviejų savaičių laiką. 
Visokios pramogos gerai prižiūrint. 
Rašyk ar skambink: Sister Mercedes, 
3501 Solly SL, Philadelphia, Pa. 

DEvonshire 3-0834

dovą Mikulskį už jų dainas 
apie Lietuvos grožį, meilę ir 
ilgesį.

Koncertas taip pat gauna 
reikšmingą vietą kultūrinia
me Clevelando lietuvių gy
venime. Clevelando lietuviai 
mėgsta lankytis į Čiurlionio 
ansamblio koncertus, bet tu
rėdami progų dažniau jų 
klausytis, taip pat yra su 
jais apsipratę. Užtat Čiur
lionio ansamblio vadovams 
jie yra didžiai dėkingi už 
sudarytą galimybe išgirsti 
Dainavos ansamblio atvežtą 
Vytauto Didžiojo kantatą su 
solistu Alg. Braziu, kvarte
tu D. Stankaityte, G. Pet
kiene, J. Vazneliu, C. Sabo
niu, su pianistu VI. Jaku- 
bėnu ir vargonų virtuoze M. 
Mondeikaite. Gausumu džiu
gino akį ir pasididžiavimu 
virpino širdį jungtinis Čiur
lionio ir Dainavos choras, 
pirma St. Sodeikos, vėliau 
Alf.. Mikulskio diriguojamas.

įvykis —Čiurlionio 
ansamblio 15 metų darbo ir 
muziko Alf. Mikulskio 25 
metų muzikinės veiklos su
kaktys — susilaukė Cleve
lando lietuvių didžiausio 
dėmesio ir respekto. Abu lie
tuviškos dainos reprezentan
tai buvo tinkamai ir reikia
mu mastu pagerbti. Naujo
sios parapijos bažnyčia per 
iškilmingas pamaldas pasi
rodė nebepajėgi visų atvy
kusiųjų susodinti, pagerbi
mo aktas ir koncertas su
traukė taip pat pilnutėlę 
Severance Hali salę klausy
tojų, bankietas kokio Cleve- 

t landė—dar nebuvę: 400 da
lyvių!

Tautinę įvykio reikšmę 
gražiai parodo tie gausūs 
sveikinimai, kurių abu jubi
liatai susilaukė. Vilko pir-

Jei taip, tai 
THE FANSHAW 

vadovybė 
802 So. Bway. Yottkęra, N, Y. 

parodys jum kaip vim galima 
gražiai ir garbingai sutvarkyti 

KO PIGIAUSIA KAINA

Malonu, kad Clevelando 
lietuvių meno šventė tapo 
visų lietuvių tautine švente: 
buvo atvykę svečių ne tik 
iš kaimyninių vietovių, A- 
merikoj , bet ir iš Kanados 
-iš Toronto, Windsoro ir kt.

Clevelando lietuvių Vaidi
los teatras po ilgesnės per
traukos vėl pasirodė — ba
landžio 30 d. pastatė žino
muosius L. Fuldos "Mokyk
los draugus“. Jei nevieną 
teatro lankytoją ėmė baimė, 
kad bus vėl parodyta, kas 
jau "seniai ir nevienu atve
ju buvo matyta“, tai atsi
lankęs maloniai buvo nu
džiugintas režisorius: P. Ma
želis sugebėjo duoti daug 
ką naujo. Toliau džiugino, 
kad jis iš, savo vaidintojų 
(daugumas jų — mūsų jau
nimas, dar mokyklos suole 
sėdįs ar neseniai su juo at
siskyręs) "išspaudė“ tiek, 
kiek tik buvo galima. Kai- 
kurių sukurti charakteriai 
buvo saviti, įdomūs ir, svar
biausia, išgyventi. Pirmą 
vietą norėčiau atiduoti R. 
Apanavičiui (dailininkas He
inz Hagedom), toliau A. 
Bajoraitytei (Lisbet Gerla- 
ch), Gyčiui Motiejūnui (in
žinierius Woldemar Scholz), 
A. Malcanaitei (Amelie Sie- 
bert), geras buvo J. šiupi
nys (tarnas Stefan). Paties 
režisoriaus, Z. Dučmano (jis 
taip pat suvaidino 
veikėjo dr. Bruno 
rolę), 
no, A. 
gamtos 
nos iš 
da tik 
tyti Geri pačių aktorių ir 
režisoriaus P. Maželio ga
minti drabužiai.

Liet. R. K. Moterų Sąjun
gos 36 kuopa savo 25 metų 
jubiliejui atsikvietė iš Detroi
to.. lietuvių dramos Alkos 
sambūrf, kuris gegužės 8 d. į 
Clevelandą atvežė "Nervus“, 
P. D. Lenskio 3 veiksmų ko
mediją. Kaip i * l aidos "Mo
kyklos draugai“, ši komedi
ja savo turiniu yra “tuščia“, 
bet eiliniam žiūrovui įdomi 
savo intriga, situacijomis ir 
veikėjais (todėl salė vaidini
mą sekė su dėmesiu). Bene 
ryškiausias iš visų vaidinto
jų pasirodė Kazys Gricius, 
atlikęs kepėjo Sakerdonų 
Sakerdono Tarlės rolę. Įdo
mus buvo J. Pusdešris (jis 
ir veikalo režisorius) Mika
lojaus Kartos rolėj ir kt 
šiaipjau kaikurie aktoriai 
nebuvo reikiamai aiškūs ir 
garsūs savo kalba, nevie
nam reikėjo ir pastebimos 
suflerio pagalbos. Malonu, 
kad mūsų scenos mėgėjai 
dirba, nesnaudžia. Reikia 
taip pat ir lengvojo žanro 
veikalų atsikvėpti, nusijuok
ti. pailsėti. St. Papartis

Srkmadhmiafe m birželio 5 Hri snaHn 39 
. Bušai MvyRsita

Contoiidafed Bus Terminai 41st SL & 7th Ave^ NYC. — t a. m.
Telefonas: WAdsworth 3-7000—New Jersey šauk MArket 2-7000

DIALOGINES MIŠIOS 11. 12. 12.-45
IAPAHNTYS 16 A. M. Hi 5 P. M.



bARfctfttftiUŠ
Mastote

GYVYBES APDRAUDA

JUOZAS GRABAI!
William J. Drake-

nu), 
NlWWE^OS^

a——x»wiwn iMnim

PETER J. VANCE 
LIETUVIS AGENTAS

REAL ĖST ATE BBOKEB 
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir lt

GREAT NECKO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 
maloniai kviečia atvykti į rengiamą

K O N CE R T Ą-B A L10
kuris |vyka

i. m. birželio S d. (sekmadUni)
KASMOCIAUS SVETAINES SALĖJ E 

89-91 Steambost Road Grsst Nock, L. U N. Y.
Programoje dalyvauja: VYRŲ CHORAS ir KVARTETAS — 

v*d. muz. Mykolas Cibas 
ir dramos aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS

Po programos Šokiai, grojant Joe Thoma* orkestrui, dovanos ir Irt. 
Koneerto-Ballsus pradiia — 5 vai. po ptatv. |4jlma» — >1-85

Baras,SAL£ vestuv< 
imi remn mama, gusi 

kimams. etc.

AUGU8T R. GUSTAS, INC.
August P. Gustas, Prezidentas 
354 Marey Avs^ Brooklyn, N. Y.

Taipgi: 279 Marcy Ava. t 
(Koplyčios suteikiamos ir kitur)

EVergreon 7-4774

Burto ĮSOS to 1310 
450 Sovsntfi Avo. 
N«w York 1, N. Y.

The Equitsble Life Assurance Society Business Tel.: CHIckering 4-8200 
of the United States Residence Tel.; SLocum 8-4332

Home office, New York 1, N. Y.

ir

suomenė.

VARPELĮ”

JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

Petronėlė
TeL APplegate 7-0349

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,

8 v. v. parapijos salėje prie 
E. 7th St

Kūdikėlio Jėzaus Sv. Teresės Bažnyčioj 
Black Horse Pike ir Ėversham Road

SO. BOSTON - CITY POTNT 
rajone nuo liepos 1 d. isnuo- 
muojamas 5 kambarių butas

chitektų Sąjungos Bostono 
skyrius. Vėliavai projektą 
ruošia architektas Jurgis Oku- 
nis.

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 1,30 V AL. P. P. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

Baleto studijos vakaras
Aldonos šlepetytė.s baleto 

studijos metinis mokinių vaka
ras įvyks birželio 4 d., šešta-

APEEIŠKIMO PARAPIJOJE
Pirmoji komunija įvyko ge

gužes 29 d. 80 vaikučių su pro
cesija priėmė ir įvedė kleb.

; W. J. Drake - Dragūnai

Paskutiniuoju metu dauge- ’ reiškiančius gabumus. TaČ’an 
lis lietuvių, o ypač naujieji 
ateiviai įsigyja namus, preky
bos įstaigas. Neabejotina, kad 
lietuviai vis plačiau pasireikš 
ekonominiame šio krašto gy
venime. Jie, kaip ir ankstybes- 
nieji ateiviai, įsigys biznio į- 
staigas, namus, mūrus, įmones. 
Tai rodo ligšiolinis patyrimas. 
Kartu mes tam visai tikime, 
žinodami lietuvių plačiai besi-

Kūdikėlio Jėzaus Sv. Teresę ,
KIEKVIENĄ TREČIADIENI . ,. I« P. M- 

Po pamaldų relikvijų pagarblnima*.

Žalgirio skautų tuntas 
laukia vėliavos, kurios mece-

Lfetuvos albumo
iš Vytauto Augustino nuotrau
kų antrąją laidą leidžia “Atei
ties” žurnalas. Albumas bai-

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mas*.
Kiekvieną, sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite

svarbu, kad pirmasis žingsnis 
perkant pamuš, einant į preky
bą, ar steigiant įmonę, būtų 
žengtas apgalvotai ir aptartas 
su žinovu.

Perkant ar parduodant kokį 
nors turtą, o ypač namus, arba 
perkant ar parduodant kad ir 
mažą biznį, padaryta mažiau
sia formali klaida gali atsiliep
ti visam gyvenimui, suardyti 
ilgų mėtų pastangas.

Įvairūs techniškieji klausi
mai, surišti su turto i? biznio 
pirkimu ir pardavimu, yra taip 
komplikuoti/ kad ti^ tas, kuris 
ilgus metus mokėsi teisės, juos 
lengvai išnarplioja. Dažnai 
pirkėjas ar pardavėjas būna 
paprašytas pasirašyti memo
randumą — pareiškimą; toks 
pareiškimas vadinamas “bin
der”. Jį čia primenu, kaip la
bai būdingą dalyką. Tokį “bin
der” pasirašydamas, dažniau
sia įmoki 50 ar 100 dolerių 
rankpinigių. Atrodo, kad tuo 
parašu tik patvirtini rankpini
gių įmokėjimą. Pirkėjas ar 
pardavėjas gali taip manyti, 
jei jis neturi tinkamo teisinio 
patarėjo. Tačiau dažnai būna 
kitaip. -

“Binderio”, taip jau įprastai 
vadinamo to pareiškimo turi
nyje gali būti daug pašalinių

salėje Brooklyne. Programoje 
ĮĮĮį , vieno veiksmo, dviejų paveiks- 
KljR? * • lų baletas “Karalienės vardi-

nes” pagal Schumanno muzi- 
■Kče-' ką. Akompanuoja piapistė Al- 
||k' dona Kepaląitė. Dalyvauja: V.

Jocytė, E. Jurgėlaitė, M. Al- 
tieri, D. Galinytė, R- Kalytė, 
L Kizlauskaitė, J. Klinavičiū- 
tė, D. Minkūnaitė, L. Minkū-

_ nlitė, V. Matekūnaitė, M. No- 
EįS^.- wak, D. Povilauskaitė, V. Ra- 

manauskaitė, L Sandanavičiū- 
tė, E. Sodaitytė, L. Vasiliaus- 

■Rį “ kaitė, K. Žukaitė.
Po programos — šokiai.

fe Vytauto Bacevičiaus
piano studijos mokinių koncer- 
tas įvyksta birželio 17 d. 8 v.

M??' v. Steiway Concert Hali, 113
W. 57 St. New Yorke. Progra- 

|||.ę -moję dalyvaus ir du lietuviai:
Alfonsas Dzikas ir Aldona Ka- 

O?.' naukaitė.
į c /

~ Angelų Karalienės par.
Šv. Vardo draugija birželio 26
d. rengia didelį išvažiavimą pos 24 d. gražioje vietoje Sup- 

' autobusais į Oak Ridge, N. J.
Hglįž. Kelionė ten ir atgal kainuos

$2.50 asmeniui. Važiuoti gali 
g|j%; kas tik nori. Bilietus reikia iš 
gjiį anksto užsisakyti, nes vėliau
apv gali pritrūkti vietų. Užsisakyti

galima klebonijoje ir pas Stasį
Panatauską, Vincą Žemantaus-

O;. ką, Joną Butkų, Stasį K. Luką.
O-’’ Liet. Kat. Darb. Klubo
K i--’ narių metinis susirinkimas įvy-

ko Angelų Kar. par. salėje ge-
. įyaės 27 d. Aptarti einamieji

ŽINIOS___

BANGA
340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN. N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bH auto radlo, 
stiprintuvai (ampiiflers), plokštelių automatai

Mirt fev* Kintienė 
kunigo J. Kintos, Patersono, 
šv. Kazimiero par. klebono mo
tina. Palaidota gegužės 30 d., 
Oakville, Conn.

Telefonas: EVergreen 4-9293

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

O. Ivaškai, 328 W. Broadvay, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwo«i 7-1449; SOato BoMmi 8-4618 ar 
8-1946; KIrUaad 7-8533.Albinas Elskus ir 

Romos Viesulas 
birželio 6 Panoras galerijoje, 
62 West 56 St New Yorke, 
atidaro tapybos ir grafikos pa
rodą, kuri tęsis iki birželio 18.

Gimė
Dankredas Koppas ir Elvira 
Koppienė^Kuknaitytė gegužės 
28 d. susilaukė dukters, kuriai 
duotas vardas Renata. Augina 
dukrytę Kristiną.

Mirt
Mačiulaitienė 61 m., 

gyv. 168 So. 3rd Brooklyne. 
Palaidota geg. 31 d. iš Angelų 
Kar. bažnyčios šv. Jono kapuo
se. Liko duktė Alia, žentas bendrai giedos nustatytas gies- 
Thomas Gray ir du anūkai. mes.

reikalai
Susituokė

Geg. 28 d. Apreiškimo par. 
bažnyčioje susituokė Don. šu- 
laitis ir E. M. Gudelytė. Per 
mišias įspūdingai giedojo sve
čias iš Toronto, solistas V. Ve- 
rikait’.s.

W. J. Drake-Dragūnas, 
advokatas

vienas J. Sidzikauskas lietu
viškai buvo kun. J. Pakalniškio 
prirengtas. Pernai tokių vaikų 
buvo 14. -

Maldos Apašt Draugija 
bendrus pusryčius turėjo geg. 
29 d. Pelną 50 doL paskyrė al
toriaus papuošimui.

pėsčiu aptvarkytas bažnyčios 
bokštas ir naujai įvestas žaibo
laidis.

Paskutiniu laiku nupirktos 
dvi komunijos taurės ir paauk
suotos abi monstrancijos.

Parapijos piknikas bus lie- 

kin Bulv. ir 108 Avė. Jamai- 
coje. Parapijiečių ir kaimynų 
prašoma tą dieną nieko neruoš
ti.

Gegužės mėn. mirė: Marcelė 
Jakaitienė 67 m., Katarina 
Araškevičienė 90 m., Matas 
Stelionis 67 m., Agnė Morkū
nienė 67, Teresė Stelionienė 
64 m.

Kėgliavuno pirmenybes 
laimėjo Angelų Karalienės pa
rapijos kėglininkų komanda - 
(bowling team). Komandoje 
žaidė: J. Žukas, B. Dulkė, V. 
Pankevičius, J. Stelmokas, D. 
Macy, T. Ruseckis ir J. Kise- 
liauskas.

Greenpoint - Williamsburg 
apygardos 1954—55 metų ly
gos pirmenybes laimėjusiems 
dovanos buvo įteiktos per iš
kilmingą vakarienę gegužės 
25 d. Boath House, Astoria. 
Komanda gavo bendrą (plaųue) 
ir • asmenines dovanas. Dova
nas įteikė Msgr. Reagan.

Vargoninkų pasitarimas 
birželio 19 dienos minėjimo 
programai nustatyti buvo ge
gužės 26 d. Angelų Karalienės 
par. klebonijoje. Dalyvavo prof. 
J. Žilevičius, M. Liuberskis, K. 
Bagdanavičius, A. Visminas ir 
M. Žukauskienė — Operetės 
choro reikalų vedėja. Jų vado
vaujami chorai dalyvaus pa
maldose šv. Patriko katedroje, 
birželio 19 d., 4 vat p. p., ir

, WILLIAM J.' QUiNN, btrirę* inarinas, 7 vaikę ttvas, šiomis dienomis baigi iv. Jono Universitetą 
Brooklyne ir gavo bakalaure laipsnį (B.S.).

nuostolių, jų teisės buvo gana 
sunkiai pažeistos. Ypatingai 

vienu atveju pardavėjas, pasi
rašydamas “binder”, Jabai nu
kentėjo. Pasirašydamas tą 
“binder”, pirkimo pardavimo 
tarpininko (real estatininko) 
patariamas, jis padarė plačius 
pasižadėjimus, kurių tada jis 
neturėjo daryti. Toje byloje 
advokatas mažai ką ar visai 
nieko negalėjo padaryti. Buvo 
vėlu.

Reikia žinoti, kad turtą per
kant ar parduodant turi būti 
sudaromos sutartys, kurios iš
aiškina visus punktus, dėl ku
rių gali vėliau būti skirtingos 
nuomonės. ^Binder” gali ir 
dažnai būna pradžia tokios su
tarties ir jame būna įrašomi 
punktai, kurių jau vėliau ne
galima keisti. Todėl pradedant 
reikalą su turto pirkimu ar 
pardavimu, geriausia tuojau 
kreiptis į teisininką - advoka
tą patarimo.

pareiškimų, kuriais pareiškė
jas atsisako nuo daug teisių, 
kurių jis neturi atsisakyti. Jei 
taip atsitinka, tada, sudarant i 
galutinus pirkimo pardavimo 
dokumentus, pakviestas advo
katas arba visai nieko negali 
ar visai mažai ką gali pada
ryti, neapsižiūrėtai padarytų 
pareiškimų pakeisti.

Todėl vien jau dėl šios prie- I 
žasties pirkėjas ar pardavėjas, 
prieš pasirašydamas tokį “bin- < 
der”, turi pasitarti su advoka- ; 
tu.

Jei pirkėjas nori duoti rank
pinigius ir kaip tik tuo metu 
negali pasitarti su advokatu, 
tai geriausia yra duoti čekis, 
kaip geros valios rankpinigiai. 
Nieko daugiau. Jei pardavėjas 
priima rankpinigius, jis turi 
sutikti priimti kvitą iš tarpi- , 
ninkaujančio transakcijai, žo
džiu pardavė jas gauna tik raš
tišką pažymėjimą, kad rankpi
nigiai įmokėti

Paskutiniu laiku čia rašąs : 
patyrė keletą atsitikimų, ku
riuose minėtų patarimų nepa
klausę ar jų nežinoję, turėjo

giamas redaguoti ir kito mė
nesio pradžioje bus atiduotas 
spaudai. Įžangą naujai laidai 
parašė prof. J. Brazaitis, vir
šelį piešė daiL R. Viesulas. Al
bumas leidžiamas padidintas, 
įvesta daug naujų nuotraukų.

Vokalinio meno studija, 
vadovaujama Rygos operos so
listo Viktoro Stotto, birželio 5, 
sekmadienį, 8:15 v. v. Carne- 
gie Res. Hali (154 W. 57 St, 
N. Y.) rengia vokalinį koncer
tą. Koncerte tarp kitų daly- ka, 12 kambarių, aliejum šil- 
vau ja keturi latviai: Janis 
Klavsonas, Laima Karlson, 
Skaidryte Prince ir Velta 
Stott. Bilietai prisiunčiami paš
tu iš pačios studijos (490 West 
end Avė. New York 24, N. Y.), 
paskambinus telefonu 
Tel.: TR 3-4230; be to, juos šildymu, 70 kambarių, kaina 
bus galima gauti kasoje prie $12.000. Virš mortgičiaus, ku

ris yra $26.000 didumo. Geros 
pajamos, geras pelnas.
40 butų mūrinis namas aliejum 
šildomas, 156 kambariai. Užsi
prašoma $12.000 virš mortgi
čiaus, kuris yra $43.393. Di
delės pajamos, didelis grynas 
pelnas.

Neturintieji pageidaujamo 
įmokėjimo grynais susitaria 
su broliu, gimine ar draugu 
pirkti kartu.

Kreiptis: Juozas Grabau, 
227 Bedford Avė. Brooklyn 11, ' 
N. Y. TeL: STsgg 2-7524. '

įėjimo į koncertą.
Mirt Valė Černienė

Pranešu giminėms ir pažįsta
miems, kad gegužės 24 d. ma
ne pasiekė liūdna ir skaudi ži
nia, kad Lietuvoje mirt mano 
'mylima žmona Valė Černienė.

Maspethoparapijos bažny
čioje birželio 6 d. 8:30 v. bus 
laikomas mišios UŽ mirusios 
mano mylimos žmonos sielą.

Nuliūdęs vyras

Mirė bažnyčioje
Gegužės mėn. 29 d. į šv. Pet

ro bažnyčią mišioms atėjo Jur
gis Žukauskas ir čia, ištiktas 
širdies smūgio, staiga mirė. 
Velionis gyveno 190 Athens 
St. Nuliūdime paliko žmoną 
sūnų. Palaidotas birželio 1 
iš šv. Petro bažnyčios.

Draugijos pusryčiai
Šv. Vardo draugijos pusry

čiai įvyks birželio 5 d. Blin- 
strub’s Village patalpose. Pus
ryčių metu kalbės prof. K. Gir
tautas.

Šv. Petro bažnyčioje per vi
są birželio mėnesį prie išstaty
to Švč. Sakramento šiokiomis 
dienomis bus laikomos 7:30 v. 
v., sekmadieniais ir šventadie
niais 2:30 v. p. p. -

Moterų - Merginų klubo

PARDUODAMA:
Poilsiui ir sveikatos išlaikymui 

‘— 2 butų kampinis namas, 14 
kambarių, aliejum šildomas, 
didelis sklypas, kaina $13.500. 
— 2 butų kampinis namas, sal

domas, didelis sklypas, parda
vus paliekamas visas tuščias. 
Kaina $14.500.

Praktiškiems žmonėms, ku
rie nori, kad ne jie dirbtų na
mui, bet namas dirbtų jiems— 
20 butų mūrinis namas su ap-

Sodalietės 
birželio 5 d. rengia išvyką j 
Marijos šventovę LaSalette vie
nuolyne, Ipswitch, Mass.

ASS SĄSKRYDIS BOSTONE
Korp. “Vytis” Bostono sky

riaus iniciatyva birželio 17—13 
dd. Tautinės Sąjungos namuo
se Bostone, šaukiamas akade
mikų skautų JAV rytinio pa
kraščio sąskrydis.

Dienotvarkėje numatyta pa
šnekesiai: ' -

1. žmoniškumo, tolerancijos 
ir savygarbos jausmo ugdymas 
ASS narių tarpe.

2. Skautiškasis pradas ASS 
veikloje.

3. Korp. “Vytis” tradicijos 
nuo įsikūrimo iki pasitrauki
mo iš Lietuvos.

4. Sueigos darbo planas ir 
jo vykdymas.

Taip pat programoje numa
tyta “Skaučių draugovės” ir 
Korp. “Vytis” sueigos, iškil
mingas posėdis ir laužas su 
šokiais.

Kviečiami dalyvauti visi ASS 
nariai ir studentai, norintieji 

'dalyvauti ASS veikloje. Pra
džia šeštadienį 1:30 p. p. Pa
vieniai dalyviai registruojasi 
adresu: A. Treinys 30 Pleasant 
St Dorchester 25, Boston Mass.

Korp. “Vytis”
Bostono Skyrius

LRK Susivienijimo
Bostono apskrities metinis su
važiavimas įvyks birželio 19 d.
2 v. p. p. šv. Petro parapijos 
svetainėje 5-je gatvėje, S. Bos
ton, Mass. Kviečiamos visos 
Bostono apskrities kuopos siųs
ti atstovus ir gausiai dalyvauti 
suvažiavime. Yra daug svar
bių reikalų aptarti. Apskrities 
valdybai pirmininkauja B. Ku
dirka, raštininku yra L. Dru- 
šinskas.

Atitaisymas
Darbininko 36 nr. tilpusią ži
nią apie Bostone birželio 5 d. 
rengiamą saleziečių generolo 
R. Ziggiotti pagerbimą patai- 

' some. Pagerbimą ruošia ne 
lietuviai, bet ten esančių dvie
jų saleziečių amatų mokyklų 
rėmejai ir bendrai tenykštė vi- su centraliniu šildymu 3 dalių 

vonia, kabin. sinka, dvieji pia- 
zai, trečiame aukšte. Teirau
tis: 597 E. 7th St. antras aukš
tas. Tel: AN 8-2814.


