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Birželio 15 dieną minėsime “tylos tiltu”KOMUNIKATAS
VLIKą sudarančiųjų grupių 

atstovų pasitarimas 1955 m. 
gegužės 14 d. išklausė jo su
darytos VUKo perkėlimo są
lygoms tirti komisijos praneši-

Išklausęs komisijas praneši
mą, VLIKą sudarančiųjų gru
pių pasitarimas daugumos pri
tarimu nutarė:

VLIKo sesijos šaukiamos ir 
užjūrio kraštuose.

Kiekviena VLIKo sudaranti 
grupė į tos sesijas posėdžius 
deleguoja po tris atstovus.

Galimai artimiausiu laiku 
pirmoji užjūrio sesija šaukia
ma posėdžių Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Į VLIKo sesijas JAV-se po
sėdžius kviečiami svečiai:

Lietuvos įgaliotas ministeris 
p. P. Žadeikis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos vykdomojo ko
miteto nariai, L. L. K-ko nariai 
ir asmenys, kuriuos VLIKas 
ras reikalingus kviesti.

Papildomai pranešama, kad 
tais klausimais ką nutarti yra 
kompetentingas pats VLIKas. 
Dėl to komunikate znibSm^as 
nutarimas tėra pasiūlymas pa
čiam VLIKui, o taip pat įpa
reigojimas grupių atstovams 
VLEKe, kad jie už tokį nutari
mą balsuotų. Susirinkimas taip 
pat nutarė pasiūlyti VLIKui, 
kad kelionės išlaidos vykstant 
į VLIKo posėdį būtų iš VUKo 
lėšų apmokamos tik VLIKo

laidas sumoka jų grupės.

Vyriausioji rinkimų komisi
ja, kurios pirmininkas yra V. 
Vaitiekūnas, sekretorius A. 
Sodaitis, patvirtino bendruo
menės tarybos rinkimus ir ga
lutinai paskelbė išrinktųjų są
rašą. Jame randame tuos pa
čius asmenis, kurie Darbinin
ke jau buvo paskelbti. Pažy
mima dar, kad pirmaisiais kan
didatais eina Juozas Ginkus, 
Vytautas Bulota, Kazys Moc
kus, Jonas Švedas, Motiejus 
Colney.

MASKVA NORI

Dviejų savaičių politiniai įvy
kiai Europoje pažadino žinomų 
Amerikoj politikos apžvalginin-
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šhi metę birželio. 15 sueina 
15 metų nuo tos dienos, kada 
Sovietų Sąjungos kariuomenė 
okupavo Lietuvą, o po poros 
dienų ir Latviją bei Estiją. 
Šiai sukakčiai minėti sudary
tas Pabaltijo valstybių laisvės 
komitetas primena Lietuvos, 
Latvijos, Estijos žmonėm liu
dyti pasauliui Pabaltijo tau
tom padarytą skriaudą ir pasi
ryžimą prieš ją kovoti.

Komitetas praneša:
“Šiemet nutarta sukaktuves 

paminėti tokiu būdu: birželio 
17 d. 4 vai. vietos laiku

VOKIETIJOS VĖLIAVA plevėsuoja Paryžiuje, pirmąjį kartą po 
karo, vakarų Vokietijai atgavus suverenas teises.

Kinai dėl paliaubų nesikalbės su Amerika
Kom. Kinijos pirmininkas 

Chou En-lai pereitą penktadie
nį per radiją pareiškė, kad Ki
nija sutinka derėtis su Ameri
ka, bet tik ji derėsis ne dėl pa
liaubų, o tik dėl Amerikos ka
riuomenės pasitraukimo iš For- 
mezos. Esą Amerika, užimda
ma Formozą, sudariusi tarp
tautinį įtempimą. Formozai iš
laisvinti Kinija darysianti vi
sas pastangas gal ir be karo.

NE KALINGRAD, 
BET KOENIGSBERG

Vokiečių spauda atkreipia 
dėmesio į Maskvos “Pravdos” 
straipsnį, rašytą gen. Petrovo, 
apie sovietų grąžintus meno 
paveikslus Drezdęno galerijai. 
Tame straipsny rašo ir apie 
Karaliaučių, pažymėdamas ja
me vokiškosios kultūros žymes

AMIRIKOS UKTUVIU LA iAMt'
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ir vadindamas Karaliaučiaus 
miestą nebe Kalingrad, bet 
Koenigsberg. Tai esą pirmas 
sykis po dešimties metų.

Spėlioja, ar nebus čia nauja 
sovietinė politika dėl Rytprū
sių.

Nesutaria dėl
Vietnamo

Prancūzijos nūn. pirm. 
Faurė skundėsi Duiles, kad 
Amerikos pareigūnai Vietna
me varo politiką prieš Prancū
ziją ir reikalavo juos atšaukti. 
Duiles prašė nurodyti pavar
des’ Savo ruožtu Duiles paža
dėjo kreiptis į Vietnamo pirm. 
Diem, kad jis sustabdytų poli
tiką prieš Prancūziją, jei Pran
cūzija rems Diem vyriausybę.

IŠSTUMTI AMERIKĄ Iš EUROPOS

šaltasis karas 
dabar į savo

tų Sąjunga kalba apie taiką, 
bet ginkluojasi. Ir Pentagonas 
jau pripažinęs, kad daugelyje

prašyli viso pasaulio žmonių vija ir kaimyninė Estija —? tos 
ir pareigūnų skirti įstaigose pačios nelaimės seserys ir to 
ir dirbtuvėse, kur dirba pabal- paties smurto aukos.
tiečiai, Pabaltijo tautom užuo
jautos minutę ir birželio 19 d.
12 valandą nakties Pabaltijo 
valstybių (o tuo pačiu ir Mas
kvos laiku) organizuoti •‘ty
los tiltą”.

“Tylos tilto” organizavime 
turi dalyvauti visi lietuviai: ir 
tėvynėje, ir Rusijos plotuose 
išblaškyti tremtiniai, ir visi 
laisvojo pasaulio lietuviai. Be 
to, tą pačią minutę bus minty
se su mumis ir broliškoji La t-

Austrijos sutartis žadina viltis
Austrijai laisvės grąžinimas 

ir satelitiniuose kraštuose pa
žadins išsilaisvinimo viltis.

Rusai tai žino. Kodėl jie tai 
darė, — sakė Duiles, — mes

Liūdnieji birželio'įvykiai tu
ri būti minimi taip, kad “tylos 
tiltas” būtų įmanomas padary
ti sutartu laiku: birželio 19-to- 
sios vidunaktį Maskvos laiku, 
ir, būtent, tos pačios dienos 5 
vai. p. p. New Yorke, 4 vaL p.p. 
Čikagoje, 2 vai. p. p. Kalifomi-. 
jos laiku ir t. t.

Kur negali sus.Lurti d d?s- 
nis žmonių būrys, turi rinktis 
į vieną rietą pavienes šeimos 
ir bendrai prisiminti gimines, 
draugus ir pažįstamus. “Tylos 
tilto” tikslas yra, kad visi vie
ną dieną ir vieną ir tą pačią 
minutę pakeltume savo mintis

Gegužės 17 vakarą televizi
ja perdavė pasikalbėjimą tarp 
prezidento Eisenhowerio ir 
valst. sekr. Duiles, dalyvaujant 
ir kitiem vyriausybės nariam.
Buvo kalbama apie naują poli- nežinom, bet mes žinom, kad 
tinę padėtį Europoje pasirašius 
Austrijos taikos sutartį.

Eisenhoweris, įvesdindamas 
Duiles, sakė, kad

Austrijos sutarties pasirašy
mas žadina viltį, jog tarp Ame
rikos ir Sovietų gali būti su
rastas modos rivendi.

Duiles pritarė, kad naujau
sius įvykius “galima laikyti 
tikrai nauju pasisukimu žmo
nijos istorijoje”. Vokietijos į- 
traukimas į Nato šalia Pran
cūzijos reiškia naują vakarų 
civilizacijos atgijimą, o Šovie- ‘ atsileisti; ji turi ir toliau lai
tam jis reiškia didžiausią pas
kutiniais metais diplomatinį 
pralaimėjimą.

vakarų tvirtas nusistatymas, 
principų laikymasis šiandien 
pradeda duoti savo dividendus.

Priėjęs prie keturių konfe
rencijos, Emilės suminėjo jos 
pavojus: tautom bus nusivyli
mo, jei nieko iš jos neišeitų.

Bet čia įsikišo Eisenhowe- 
ris: jis netikįs, kad pavojus 
būtų dabar tokis didelis, koks 
jis buvo. Duiles toliau vėl pa
brėžė, kad prileidžiant tam tik
rus galimus laimėjimus toje 
konferencijoje, Amerika neturi

kytis stiprybės ir moralės.

Ar laukti, iki 
gangsteris atvyks?

ir minty se pabūtume visi drau- 
ge- - ' . ' :

Pasibaigus tylos minutei, 
rekomenduojame tikintiesiem 
šiuos maldos už tėvynę žodžius: 

“Dieve kuris leidai tautas ir 
įdiegei joms laisvės troškimą, ' 
grąžink, prašome Tave, ir mū
sų Tėvynei laisvės dienas”*.

Komitetas taip pat pastebi, 
kad ir okupantas ruošiasi šias 
sukaktis minėti jau nuo perei- < 
tų metų. r.

“Okupantai nuo pereitų me
tų ruošiasi savaip šią sukaktį 
paminėti. Lietuvos komunistų 
partijos vadovybė ir mario
netinė tarybinė vyriausybe 
įsakė pagaminti 30.000 tautiš
kų kostiumų, kad jais apreng
tas jaunimas šoktų ir dainuo
tų okupan/ akivaizdoje ant 
savo tautos laisvės ir nepri
klausomybės kapo. Negana to, 
prie šios sukakties prijungta 
160 metų caristinio rusų jun
go sukaktis. Okupantai abi 
tas okupacijas vadina išganin- 
giausiais mūsų tautos istorijos , 
įvykiais.”

ADENAUERIS LAIMĖJO
Vokietijoje Reino krašto ir 

Pfalzo seimelio rinkimuose sek
madienį laimėjo Adenauerio 
partija CDU — iš 100 atstovų 
51. Pralaimėjo daugiausia koa- J? 
licijos bendrininkė Laisvųjų 
Vokiečių partija ir šiek tiek 
socialdemokratai.

1

dienį. Skiepys 1 ir 2 skyriaus
vaikus 100 mokyklų.

AUSTRIJOS taikos sutartį pa
sirašius, Austrijos užs. reikalų 
min. Figl pasirodo miniai.

* Maudymosi sezoną New 
Yorke atidaro gegužės 21. Ba
seinus atidaro nuo gegužės 28 
tik sekmadieniais, o nuo birže
lio 12 kasdien.

* Ramiajame vandenyne 
Amerika susprogdino gegužės 
17 mažą atominę bombą po 
vandeniu, kad patirtų, kai j at
siliepia povandeniniam laivam.

fialų min. Molotovas Vienos 
vaišių metu pasisakęs, kad jis 
savo rietą perleisiąs Mikoja- 
nui.

♦ Sovietų “Komsomol Prav- 
da” skundžiasi jaunimo chuli
ganizmu. kurio jie išmokę iš ... 
Amerikos.

Daily News vedamajame pa
žymi, kad kom. Kinija ir So
vietų Sąjunga turi vidaus sun
kumų. Potvyniai, badas kelia 
nerimą Kinijoje. Rusijoje aliar
muojama, kad

jaunimas nustoja pasitikėji
mo komunizmu ir eina religi- 

, jos link.
Laikraštis iš to daro išvadą, 

kad Vakaram dabar laikas ne 
naujas nuolaidas sovietam daryt 
Formozoje ar Europoje, bet 
laikytis griežtai. Kam jas da
ryti gangsteriui — sako laik
raštis — žinant, kad jis bus 
jums pavojingas, kai tik pa
sveiks.

IŠ 52 SUTARČIŲ MASKVA SULAUŽĖ TIK 50
Bus naujas didžiausias įvy- Per 22 metus Amerika derė 

kis — keturių vyriausybių gal- josi su Maskva 10,200 valandų 
vų konferencija.

Ta proga U. S. Newš a. W. 
Report primena, kiek Amerika 
yra laimėjusi iš savo ligšioli
nių derybų su Sovietų Sąjunga, 
pradedant nuo 1933. kada 
Amerika Sovietų Sąjungą pri
pažino. Derybų vaisiai tokie:

* Nuo 1933 iki dabar tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
buvo padaryta 3,400 posėdžių. 
Jiem išėjo 10,200 valandų. Juo
se prikalbėta 106,5 milijonai 
žodžių. Juos surašius į knygas, 
išeitų 620 tomų 400 puslapių 
kiekvienas. Jei jie būtų įrašyti 
į gramofono plokšteles, tai no
rint juos visus išklausyti, gra
mofonas turėtų suktis dieną ir 
naktį ištisus metus.

* Dėl atominių ginklų kont
rolės kalbėtasi per 8 metus 200 
posėdžių. Nesusikalbėta nieko.

Vokietijos sujungimo reikalu 
per 11 metų buvo 1,200 posė
džių. Nesutarta nieko.

Paskolos grąžinimo reikalu 
per 7 metus buvo 100 išsėdžiu. 
Nesusitarta.

Pasaulio taikos reikalu per 8 
metus buvo 1400 |»osėdž;ų. Ne
sutarta nieko.

Austrijos taikos reikalu per 
9 metus buvo ^00 posėdžių. Su
sitarta ir pasirašyta.

* Susitarta Ir pasirašyta 52

Po dviejų savaičių Stalinas jau 
galėjo skelbti laimėjęs. Iš tos 
sutarties tesėjimo Sovietai tu
rėjo tik didelio pelno. Kita su
tartis, kurios Sovietai laikosi, 
tai leistas Vakarams oro susi
siekimas su Berlynu.

* Tokis sutarčių likimas ne
žavi nei Amerikos prezidento .
nei visuomenės, neduoda dide- •’ — 
lių vilčių nauja “vyriausybių 
viršūnių konferencija.”

Tačiau prezidentas sutiko 
šnekėtis su Bulganinu. daryda
mas nuolaidas savo senam bi
čiuliui Churchilliui, kad pagel-

■ bėtų Edenui rinkimus laimėti.
Bet tuo pačiu metu Edenas 

Paryžiuje parėmė ne... Ame
rikos liniją dėl Vietnamo, bet 
Prancūzijos min. pirmininko 
Faurė prieš Vietnamo min. 
pirm. Diem. kurį palaiko Ame
rika. ’

Ir senose pasakose paseka
ma. kad žmogus už gera atsi
moka blogu.

kė arba sulaužė 50 sutarčių. 
Sakysim, 1942 dekliaracijoje 
su kitais sąjungininkais pasi
žadėjo nesiekti sau teritorinio 
padidėjimo. O nuo to laiko So
vietų Sąjunga pasiglemžė 11 
kraštų su 750 mil. gyventojų.

Iš 52 pasirašytų sutarčių So
vietų Sąjunga laikosi tik dvie
jų. Jie ištesėjo Jaltoje duotą 
pažadą pulti Japoniją. Tačiau 
pažymėtina, kad Sovietai Japo
nijai karą paskelbė 1945 rug- 
piūčio 8 ir kitą dieną užėmė 
Mandžiūriją, L y. po poros die
nų, kaip Ameriką numetė Japo
nijoje pirmą atominę bombą ir 
palaužė japonų pasipriešinimą.

Jis mano, kad 
Europoje eina 
viršūnę. Karas eina dėl to, kas 

kų norą įžvelgti, ko Sovietų turės įtaką Europoje, kas ją sričių Sovietų oro apginklavi-
Sąjunga sieks toliau. kontroliuos. Sovietai mato, kad

įke gali laimėti tik tada, kai 
iš Europos bus išstumta Ame
rika.

To jie siekia visais savo nau
jais ar dar galimais pasiūly
mais. Jų galima laukti tokių:

1. Neutralizuoti Vokietiją ir 
išstumti iš jos Amerikos ka
riuomenę bet kuria kaina, su
randant net priimtinas rytų 
Vokietijai sienas:

2. Į neutraliųjų juostą įtrauk
ti Jugoslavija, o paskui ir 
Prancūziją bei Angliją. Pasta
rosiom Sovietų Sąjungą pasiū
lysianti garantijas, kad

Sovietų Sąjunga jų nepuls, 
jei jos neduos savo teritorijoje 
bazių svetimom karinėm jėgom.

Tuo būdu būtų Amerika iš
stumta iš Prancūzijos ir Ang
lijos.

3. Pasiūlyti Europos vaistys 
bėm .sumažinti nusiginklavimą, 
bet tuo pačiu metu išplėsti ko
munistu infiltraciją ir Europos 
valstybių parlamentinį gyveni
mą vesti prie koalicijų su kai-

& sus išimti sveikus.sutartys. Iš jų Sovietai nesilai- gino cigarete koją.
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mas jau pralenkęs Ameriką.
W. Lippmann sako, kad So

vietų Sąjunga yra sugalvojusi 
didelį politinį žaidimą. Austri
ja yra tik to žaidimo pradžia. 
Sovietų tikslas — sudaryti Eu
ropos saugumo sistemą, kurio
je dalyvautų Rytų ir Vakarų 
Europos valstybės. Toji siste
ma

reikalauja sukurti neutra
liųjų valstybių juostą.

Į ją turėtų įeiti Jugoslavija, 
Austrija, Vokietija, Suomija.

Lippmannas ir pats ima įti
kinėti, kad toks neutralumas " 
esąs galimas. Neutralios galin
čios būti mažosios valstybės.

Tvirtina taip pat, kad Sovie
tai numatę pakeisti padėtį ir 
satelitiniuose kraštuose. Gal 
būt, Čekoslovakija ir Vengrija 
negaus tokios padėties, kaip 
dabar gavo Austrija; gal Len
kija negaus tokios padėties, ko
kią turi Suomija, bet jos vis- 
tiek turėsiančios būti labiau 
atpalaiduotos nuo Maskvos.

David Lswrence iš Europos 
samprotavimai pesimistiškesni.

K
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AMERIKOS TEISMUOSE
Nashvillc, Temų, Sarah Fly 

prisipažino, kad vieną pirklį 
naktiniame bare aplupusi per 
galvą savo bato kulnim. Tokios 
priemones ji griebusi iš pavy
do. Jos aptūptasis tuojau pat 
mirė. Teismas priteisė jai tik 
vieną dieną kalėjimo, nes ji 
nenorėjusi jo užmušti.

* Chicagos teismas nubaudė 
du jaunus tėvus po dvejus me
tus kalėjimo už žiaurų elgesį 
su savo pustrečių metų kūdi
kiu: esą jam plaukus rovė, de-

LAIMINGA NELAIME
Vokietijoje anglių kasyklose 

855 metrų gylyje užgriuvo tris 
darbininkus. Pritaikius nau
jausias priemones, buvo pra
gręžta iki užgriūtų darbininkų 
nauja skylė, jie aprūpinti mais
tu. šviesa, net laikraščiais. Po



mums

VYT. MAŽELIS
SPAUDA

MASPETH 78, N. Y65-23 GKAND AVĖ.

Tel. DAvenport 6-2010

42 metų patyrimas užtikrina patenkinimą.

Studija atdara kasdien, išskyrus penktadienius

DIENOS VEIDAI

to jas'

Tel. EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLLISION VORKS

BROOKLYN, N. Y.

SAVINOS ACCOUNTS CORDIALLY
1NVITED

a year SESTADIENIAIS, NUO 1,30 V AL. P. P
On Regular Savfnga Account* IS WWRL, 5000 kcl

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT BELECKAS, savininku*
Direk

Cręditcl and 
Cnmpcunrled 
Ouarterly

nusprendė daugiau į sceną 
nebesjrodyti.

Intereut įtaru the flrrt of the month 
«n man* irom >25. to >10,000.

ERNESTAS GALVANAUSKAS. Steigiamojo Seimo laikų minis- 
teeis pirmininkas: dabar gyvena Madagaskaroje.

Klaupkite
'^ĮJKTUIVSAI^IMINIML

gyv. 422 Menahau Str., Ridgewood, Brookiyū, N. Y.
Skambinti tel. HYacint 7-4677

aiškino socialdemokratai.
—- Vyriausybė areštavo ne 

už gegužės 1 šventimą, bet už 
“Cto takoję komunizm”, “Cto 
tako ję krasnaja molodež” lite
ratūrą, už rastus karinius šau
tuvus, — aiškino kr. dem. V. 
Bičiūnas.

Seimas interpeliaciją atmetė. 
Atmosfera įkaito. Iš soc. dem. 
pusės skelbiama: krik. dem. 
palaiko reakciją, klerikalinę 
diktatūrą.

Atsakymo teko ilgai laukti, 
nes Steigiamasis seimas “pasi
leido” atostogų. Prieš jį buvo 
padarytas “sąmokslas”, tik 
riau, ne prieš jį, bet prieš jo 
mitingavimą, kalbėjimą vis pro 
šalį. Laiko įstatymam jame 
ruošti taip ir nelikdavo. Tad 
buvo sudarytas “mažasis sei- 
n»as” —
iš šešių lyderių, kuriem pirmi
ninkavo seimo pirmininkas. Ga
me buvo kr. dem. M. Krupavi
čius ir A. Tumėnas, liaudinin
kai M. Sleževičius ir V. La
šas ... Soc. demokratai protes
tavo prieš tokį “mažąjį seimą”, 
nes esąs diktatūrinis užsimoji
mas. Bet protestavo, atrodo, 
taip sau, publikos akim, nes ir 
jūs dėjosi į ta “diktatūrinį” už
simojimą. Kaip tik jo narys 
buvo tas pats Venclauskis, ku
ris protestavo. Dėl plačios ba
zes buvo čia ir žydas A. Frid- 
manas

Vadinas, viskas ramu, dar
bas dirbamas. Bijotis pažadė
tos kovos nėra ko ...

Virto didžiuoju pasaulio 
dainininku. Europoje už vie
ną vakarą jam mokėjo po 
pustrečio tūktančio dolerių. 
Amerikoje dvigubai tjek, o 
kur dar filmas, televizija.

(Nukelta j 3 psl.l

UGI ŠIOL DAINAVAU ŽMONĖVŲDABAR — GYVULIAM

jie. atšaukia visus savo.atsto- Stebim kitus naujos valdžios 
vus"iš visų komisijų. Bet koa- žmones: užs. reik..V. Jurgutis, 
licija dėl to nepairo. krašto aps. Sližys, vidaus Ole-
\ Buvo tik girdėti, kad seimo 
komisijose eina spartus “dar
bas: rengiami žemės refortnos. 
švietimo įstatymai, konstituci
ja. Ten vis daugiau trynimosi. 
Ten duodasi jaučiamas paža
das “tęsti kovą po senovei“.

Kai įvyko St. seimo posėdis 
1922 sausio 13, narių kalbose 
krovėsi vis daugiau ir daugiau 
priekaištų. Pagaliau M. Sleže
vičius susprogdina naują bom-

PRISLMINTI pirmajai šv. Komunijai, Graduation, 
vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio,

NUSIFOTOGRAFUOKITE PAS

operas”, pasidi-
kalbėjo direko-

Rapolą Knichą 
FOTOGRAFIJŲ STUDIJOJ

Mažasis festoranas New 
Yorke. kur Beniamino Gigli 
valgydavo pietus, buvo užda
rytas. Uždarytas ir kitą ir 
trečią dieną. Jos savininkas 
italas, lygiai kaip ir kiti jo 
tautiečiai, kurių New Yorke 
gyvena daugiau nei pačioje 
Romoje, tom dienom buvo 
suplaukę į Metropolitan Ope
rą. Ten Beniamino Gigli dai
navo paskutinį kartą “Rigo- 
letto”, “Aida”, “La Giocon- 
da”. Jis susilaukė 65 metu ir

■ O dėl Jakšto-Dambrausko 
purvinimo — palauksim, ką 
pasakys Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas ir lietu
vių Profesorių Draugija, kurie 
riteriškai stojo ginti rašytojų 
draugijos nario ir profesoriaus 
Vaclovo Biržiškos. Prel. A. 
Dambrauskas - Jakštas buvo 
taip pat rašytojų draugijos 
narys ir Lietuvos universiteto 
garbės profesorius, humanita
rinių mokslų filosofijos garbės 
daktaras, gamtos-matematikos 
fakulteto garbės daktaras.

Iš krik. dem. pusės atsaky
mą: soc. demokratai nesiskiria 
nuo. komunistų arba jiem ad
vokatauja. ,

Neiškentė net tokis ramus 
prof. Šimkus, tada krašto ap
saugos ministeris, ir ėmė gar
siai galvoti, kad tikrai social
demokratai nesą atsiriboję nuo 
komunistų.
» Atmosfera sprogsta tuo, kad 
soc. demokratai pareiškė, jog

ūkio - Aleksa, švietimo Juo
dakis, teisingumo Karoblis.

Veltui ieškai tame kabinete 
krikščionių demokratų — vos 
vienas Jurgutis.

Kiti “nepartiniai”, neaiškios 
spalvos.

Keista padėtis. Nepartinė vy
riausybė. Jai K. Bielinis išreiš
kia soc. dem. nepasitikėjimą. 
Tą pat karto ja liaudininkas V. 
Lašas. Bet valdžią sveikina žy
das* Rachmilevičius, ir balsuo
jant pasisako 49 už, 23 prieš.

’ WHIL — 1430 kUocycfe* — Medford, Man.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ks 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. K VEIZIU — lAtteuftan Kadi* Bear, 5* C»t- 
ta*e SL, Neruood, Mass. Skyriai: Ltthtsanian FurattunCa. —i A. ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Wębster Avė.. Uaui- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-144*; SOuth Baitai 8-4*18 ar 
8-194*; KIrkland 7-8533.

Nauja vyriausybė jautėsi 
stovinti ne “aukščiau partijų”, 
bet žemiau už jas ir dėl to buvo 
saugi.

Kai opozicija ir pozicija, su
rėmę ragus, rungėsi dėl aukš
tųjų politikos idealų, vyriausy
bė apačioje galėjo atlikinėti ei
linius praktinius valstybinio 
gyvenimo darbūs.
d taip ir išsilaikė iki pat 

Steigiamojo seimo galo.
(Bus daugiau)

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

Gigli pradėjo dainuoti 
bažnytiniame chore, būda
mas septynerių metų, savo 
gimtajame bažnytkaimy Re- 
cameti prie įmini. Kiekvieną 
sekmadieni jam už tai duo
davo po kelis pinigėlius. Juos 
dėdavo j “banką", taupyda
vo, svajodamas su tėvais ka
da nors Įsigyti ūkelį.

Trylikos metų Gigli buvo 
jau vaistininko gizelis. Mai
šydamas miltelius ir tepaliu
kus ar gražesnėm klientėm 
paduodamas vaistus, pridė
davo priedo dar ir ariją iš 
kurios operos, šešiolikos me
tų jis nukeliavo į Romą, no
rėdamas būti namuose pa
tarnautoju. Juo susidomėjo 
muzikos mokytojas Rossati. 
Jį pradėjo mokyti, bet nelei
do viešai niekur pasirodyti 
ligi 24 metų amžiaus. Pirmu 
kartu Gigli dainavo 1914 m. 
“La Gioconda”. o jau po ket
vertų metų jį pasikvietė gar- 
susis Toscanini į Milano ne
mažiau garsią Scalos operą.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairu) progų 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Datcst 
Interešt 
Rate

THE ZZ. Z" -f.----

SAVINGSBANK
135 BR0ADWAY at BEDFORD AVĖ 

539 Eastem Parkvvay *t Nostrand Avenue 
Your Deportta in This Bank Are Fully I niurni 

Up to >10,000.
Member Federal bepmrtt Imurance Corporation

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS SINKUS, VEDftJAS

liaucLninkai atšaukia K. Grinių 
iš nūn. pirmininkų;
negalime, su krik, demokratais 
būti drauge dėl žemės refor
mos, dėl mokyklų ...

Liaudininkų susprogdinta 
bomba sudraskė ne priešų už
mačias, o tik koaliciją. Krikš
čionys demokratai liko vieni. 
Jų balsų daugumos pakako. 

Bet ta plati bazė, ta vienybė 
buvo palaidota.

Sudarė naują vyriausybę. 
/Jos pirmininkas buvo Ernestas 
Galvanauskas, gerai žinomas 
dar nuo 1905 metų revoliucijos.

PAREIŠKIMAS NE PAGAL 
MADĄ

Amerikoje lankosi' Thailan- 
do. Azijoje, ministeris pirmi
ninkas P. Pibulsorggram. Spau
dai jis pareiškė, kad trečiasis 
pasaulinis karas yra neišven
giamas; ir jis bus arba dabar.

Bet vyriausybei pakišo bom
bą —> parlamentinę bombą, in- 
terpeHari ją.

Tai buvo 1921 gegužės 18. 
Socialdemokratai interpeliavo 
dėl kratų ir suėmimų gegužes 
1 proga Mariampolėje, Vilka
viškyje ir kt ~ arba ’r f,er metų, bet jis

— Gegužės 1 tai darbo šven- baigs:"; laisvojo pasaulio lai
te, oficiali šventė Lietuvoje, — mėjimu.

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

f GRASI) ISTREET
BROOKLYN. N. Y.

internacionalų tarnautojais ir 
jų direktyvų vykdytojais.

O prel. Dambrauską;Jakštą 
taip suniekina kaip patriotą, 
mokslininką, asmenį, kad 
esanti “absurdo viršūnė” lygin
ti jį su “milžinais” Basanavi
čium ir Kudirka.

Dėl “Darbininko” ir “Drau
go” priskyrimo prie Romos in
ternacionalo, iš kurio jie gau
ną instrukcijas, jaučiamės pa
gerbti. Bet manome, kad yra 
dar ir daugiau internacionalų. 
Yra socialistų internacionalas, 
kuriam priklauso ir socialisti
nės “Naujienos" ir iš ten gau
na instrukcijas. Yra chuliga
nizmo internacionalas, kurio 
instrukcijas vykdydamas, rei
kia manyti, jaučiasi pagerbtas 
ir “buvęs Darbininko skaity-

340 RIDGEVVOOD AVĖ.

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

(record changers).
Aptamaujatm rajonai: Brooklyn, Maspeth, \Voodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

Darbo valando*: kasttea am 9 vaL-ryto Bdinl rak. 
pir***ibelal* ano * vaL ryto Hd • vai nk

Kol dar ji tenkinosi tik agi
tacija, galima buvo kęsti. Bet 
sausio 4 žvalgyba surado san
dėlį, kur buvo 15 pūdų raudo
nosios ‘ literatūros, 3 dėžės 
sprogstamosios medžiagos, ke
lios dešimtys naujų neužpildy
tų Lietuvos pasų .ir daug susi
rašinėjimo.

Seimas pasako: gana! Įparei
goja vyriausybę kovoti su lais- 
,všs priešais. Vyriausybė kovos 
imasi.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame Kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance! reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
* Tel. VIrginia 7-1896

9 , Telefoną*: EVergreen 4-9293
495 GRAND STREET BROOKLYN II, N,

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą imlų 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir 1.1.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

savo partijoje nė žodelio.
Caruso netrukus mirė, ir 

Gigli išbuvo 12 metų pir
muoju tenorų Metropolitan 
Operoje. 1933 jis dainavo 
Londone. Atsargūs anglai 
buvo sužavėti "antruoju Ca
ruso“. Gigli buvo išvestas to
kiu įvertinimu iš pusiausvy
ros: "Esu ne antrasis Caruso. 
bet pirmais Gigli“, protetavo

430-5:30 vėl*.*. 
WEVD

, 1)30 id.OZO

Internacionalai ir jų tarnautojai
'Naujienos gegužės 5, vardu 

“Buvęs Darbininko skaityto
jas”, str. “Dviejų Internacio
nalų tarnautojų dėmesiui” 
užpuola “DARBININKĄ” ir 
“DRAUGĄ”, kad jie užpuolę 
L. Dovydėną, kuris buvo už
puolęs ‘NAUJIENOSE” Jakš
tą-Dambrauską.
“DARBININKĄ” ir “DRAU

GĄ” sugretina “NAUJIENOS” 
su komunistiniais “Laisve” ir 
“Vilnim”, pirmuosius vadina 
Romos, antruosius Maskvos

l LAISVES VARPAS į
į NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
į KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA J

WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.
| Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. [rietu metu įt

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunkcr Avc., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R. i

Už Gigli buvo garsesnis 
tenoras Caruso, laikomas 
geriausiu pasaulyje. Atsitiko 
taip, kad 1921 Caruso turė
jo dainuoti New Yorko Me
tropolitan Operoje "Andrė 
Chėnier“ ir paskutiniu mo
mentu susirgo. "Žinau tik 
vieną pasauly dainininką, 
kuris gali Caruso pavaduo
ti, — kalbėjo teatro direkto
rius: — tai Gigli. 
torius tai gerai žinojo, nes 
jis buvo tas pats Rosati, 
kuris mokė Gigli dainuoti. 
"Beniamino Gigli be parti
tūros. atmintinai gali sudai
nuoti 62 
džiuodama 
rius. Po valandos Gigli jau 
buvo scenoje ir nepraleido

Tik 1921 sausio 17 Steigia
masis seimas baigė savo atos
togas ir vėl susirinko.

Pirmininkas A. Stulginskis 
primena per tą laiką įvykusias 
kovas ties Giedraičiais ir Šir- 
vintais. Primena seimo nario 
Antano Matulaičio žuvimą nuo 
lenko rankos iš pasalų, kai bu
vo sulaužyta Suvalkų sutartis. 
Herojinė pakili nuotaika vėl, 
kai pirmininkas didžiuojasi sei
mo parodyta vienybe prieš Lie
tuvos priešus.

O tie priešai knisa valsybės 
pamatus. Ministeris pirmininkas 

: K. Grinius kalba apie “juos 
konkrečiai —
kalba apie lenkų P. O. W., vai
dinamus peoviakus, kurie ren-



$6.50

peš”.

binių. Galima jų pirkti ir pa
čioje Klaipėdoje. Apyrankė

Iš Klaipėdos į Smiltynę pir
maisiais pokario metais buvo 
draudžiama vykti. Dabar sek
madieniais veikia trys keltai.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..„....... $6.00
Brooklyn, N. Y. ............  $6.50
Pusei metų . ..............   $3.50
Užsienyje ..... ;............. .......— $6.50

dar
bu-

bur- 
Mik- 

Tąi 
die

ną dainuoju savo malonu-

reikia eiti vingiais”.
Austrijai suteikiama laisvė su neutralumu yra tiktai tasai 

bolševikinės politikos zigzagas.

FRANCISCAN FATHERS
Reente*ed as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25. 1951, under 

the Act of March 3, 1879, originally entered as second class matter 
at Boston, Mass^ September 12, 1915.

subscription rates
Domestic yearly_________  $6.00
Brooklyn, N. Y. .......... ... $6.50 '
Haif year ____
Foreign

ANTANAS VAIČIULAITIS |----------------------------

ŠIAURIETĖ

Kaip dabar atrodo Klaipėda?
Pasakoja iš Klaipėdos atvykusi vokiete

THE WOBKIB
i Sovieto? Sąjungą prisikirsti

pinigėlių, ku- 
pradėjo krauti

netoli savo te- 
“ūkelį“, ku- 

2000 ha žemės, 
4000

Rytprūsių pabėgėlių vokie
čių laikraštis “Das Ostpreusen- 
blatt” balandžio 23 paskelbė 

' grįžusios iš Klaipėdos miesto 
vokietės Frau Bhskowitz pa
sakojimą, kaip dabar atrodo

Už keltą reikia užsimokėti <1 
rb. Maudytis skirtas nedidelis, 
tik vieno kilometro ilgio pa
jūrio ruožas. Pajūris iš abiejų 
pusių atitvertas vielų tvora ir 
saugojama sargybinių. Kita 
maudyklė yra prie Melnragės. 
Į Kuršių Neringą tegalima pa
tekti tik su specialiais leidi- . 
mals.

1953—4 žiemą mieste siautė 
nedidelės gaujos plėšikų, ku
rie ypač tom dienom, kai bū
davo išmokami atlyginimai, 
užpuldinėdavo-praeivius ir pa
leisdavo ne kartą visai nuogai 
išvilkę. Pereitą žiemą užpudi- 
nėjimai sumažėjo.

bėdamas, apsimąstydamas ka
leno pypkę į rodyklę. Kelios 
žarijos nukrito ant žemės ir 
tuoj užgeso. O jisai kraipė gal
vą ir stebėdamasis murmėjo: 
“Ji dabar ne tarnaitė... Kas 
jai galėjo atsitikti -t- ar ją nuo 
darbo pavarė, ar...?”

Sunkiais žingsniais jis nuėjo 
gličiomis dobilienomis. Visa 
žemė buvo drėgna, lysios — 
paplukusios nuo vandens. Gi
lios karvių pėdos buvo skersai 
ir išilgai nutryptos visoj dir
voj, o anoj vietoj styrojo kuo
las su grandine. Lygiais pro
tarpiais linguodamas, žmogus 
žvalgėsi į smulkias, avių išmin
tas duobes, į juodus sumirku
sius ir tarsi apipuvusius staga
rus.

Už dobilienos žemė buvo 
nuolanki, ir lomoje būta pievų. 
Jas dabar telkšojo, kaip didelė 
bala. Vietomis ant vandens pa
viršiaus plūkėjo žolės kuokšte
liai, o aplinkui jau gulė sute
mos ir artinosi naktis. Kairėje 
pusėje bliovė karvė. Jis turėjo 
būti netoliese, tačiau nei jos, 
nei jokios gyvos dvasios aplin
kui negalėjai matyti. Kaime lo
jo šunes, girgždėjo svirtys, 
smarkėjo žmonių šauksmai. O 
visus juos viršijo vis garsėjęs 
staugimas. Tai turėjo būti ku
liamoji mašina, kuri baigė sa

vo dienos darbą. Ji staugė, tar
pais pritildama, tarpais vėl' 
stiprėdama ir niršdama. Nykus 
jos balsas skleidėsi šiame ūka
nų pasaulyje ir slėgė. Susyk 
kuliamoji dar didžiau subaubė, 
paskui ėmė dusti ir nutilo.

Keleivis apsižvalgė. Jis nie
kaip negalėjo rasti pievos ga
lo. Žiūrėjo, gal pamatys kur 
gluosnį ar balkšvesnę upelio 
vagą. Jam net pasirodė, kad 
jis suka, lyg kokiam katile, 
vis toj pačioj vietoj, ir karvė 
vėl subliuvo kairėje pusėje.

— Jau beveik ir naktis, o aš 
vis turškhi po tą balą, — jis 
kalbėjo sau vienas.’— Palauk!

Priešais kažkas tekšleno ir 
žliugsėjo vandeniu. Iš rūkų iš
lindo vyras. Jis vilkėjo skran
dą, buvo vienplaukis ir basinir- 
čias. Iš jo klumpių kyšojo šiau
dų gniūžtė.

— Einu karvutės, tarė jisai.
Ir sustojęs išpylė vandenį iš 

klumpių.
— Pasakykit man, kur čia 

bus Avižius, Augustas...
— Matote anakur lieptą...
Iš tikrųjų! Keleivis dabar 

įžvelgė tamsią lentą netoli sa
vęs.

— O paskui...
Ir nusakęs kelią, žmogus nu- 

sispiovė, iškeikė bjaurų orą ir 
karvę, kam ta “nasrus laido ir

man gėdą visame kaime daro“. 
Jis vėl nužliugsėjo balomis, vis 
taikydamasis užstoti ant kups
to ar kurmrausio.

Lieptas rasti buvo nesunku. 
Vanduo upelyje bliurbėjo ir pu
tojo mažais sūkuriais. Juoda 
šaknis, iš kažkur atnešta, lai
kėsi įsikibus į kuolą ir sūpavo
si, retkarčiais smalkesnės vil
nies pastūmėta į viršų. Lenta 
įlinko į drumzliną srovę. Toliau 
takas vedė į šlaitą ir žemė čia 
nebuvo tokia klampi ir tiži, 
kaip vieškely ar dobilienoje. 
Svirtys viena po kitos liovėsi 
girgždėjusios. Kiemuose vis 
rečiau skambėjo žmonių balsai.

“Jau pasišėrę”, galvojo vy
ras ir žengė lėčiau. Jis mąstė 
apie tą šilumą, kuri jį tuojau 
pasitiks, apie tuos išskyrimo 
metus ir raidą veidą. Takas 
ėjo tarp gluosnių, kurie krap
nojo ant milinės, o keli stam
būs lašai įstrigo jo ūsuose. 
“Dveji metai, dveji metai!” jis 
kuždėjo sau ir uodė dūmų kva
pą. Jis žengė greičiau. Sustojo 

vieno ūkio, įsižiūrėjo į 
trobas, sustojo prie antro ir, 
papurtęs galvą, tarė: “Ne tas”. 
Gluosnių takas baigėsi ties 
vienais prakilais vartais. Kie
mas buvo tuščias. IŠ būdos iš
lindo juodas šuva, labai neran
giai amtelėjo ir be pykčio žiū

rėjo į nepažįstamąjį. Taip, pir
kios būta naujos, bet kas ten 
tamsoj sužiūrės, ar čia langi
nės žalios ar ne. Tik širdis — 
toji taip ir sakė, kad čia gyve
nama Augusto Avižiaus.

Keleivis pasuko ne tiesiai į 
duris, bet atsistojo už medžio 
ir žvalgėsi į pirkios vidų. Švie
sa veržėsi pro ūkanas, kurios 
šėmu ratu gulė ties langu. Prie 
lubų prikabinta^ žibėjo lempa 
ir iš lėto svyravo į šalis. At
gręžęs nugarą, užsikniaubęs 
ant stalo, kažką knibinėjo žilas 
vyras. Kitas, jaunas ir garbi
niuotais plaukais, sėdėjo prie 
lopšio ir supo jį basa koja. Ant 
važio užnėrus siūlus, apysenė 
moteriškė suko virvaitę, o rau- 
donžandis berniukas šokinėjo 
į viršų ir jautėsi patenkintas, 
kad siūlai nusileisdavo žemyn 
ir pagriebdavo jo plaukus.

Vyras pakėlė galvą nuo sta
lo ir kažką sušuko. Į jo balsą 
prasivėrė virtuvės durys. Žmo
gus, buvęs už medžio, krūpte
lėjo. Kai moters galva vėl din
go virtuvėje, jo akyse stovėjo 
ir tie skruostai, ir tas smakras, 
ir užpakaly surišta skarelė. 
Dar valandėlę palaukęs, jisai 
nuėjo į priemenę. Iš plopų švie
sos ruožų jis numanė, kurioj 
vietoj esama durų, ir grcbfai- * 
jo sklendės. (b. <L)

Bolševikines politikos zigzagas
Kai kariamas žmogus vėl pastatomas ant žemės, nors 

ir surištas, jis gali jau džiaugtis, net ir ranką smaugėjui 
čiuoti. Juk vis geriau, kai virvė lieka pririšta tiktai prie kojų, 
ne prie kaklo...

Tokį džiaugsmą šiandien išgyvena Austrija, ypač ta jos 
dalis, kuri dešimtį metų buvo bolševikų smaugiama. Šios da
lies žmonės šoka ir dainuoja, kaip iš kartuvių paleisti, o- rusai 
egzekutoriai tapšnoja per petį ir kalba: matote, kokią mes jums 
didelę “dovaną” suteikėm, būkite dėkingi, bet ir nepamirškite, 
kad nueiname tik truputį į šalį ir kad virvė lieka prie kojos 
pririšta. Tai reiškia: lemiamoje dviejų galybių kovoje būkite 
neutralūs arba mes vėl...

Austram jau nereikia aiškinti, ką reikštų tasai bolševi
kiškas “vėl”: Jie iš visų savo jėgų stengsis būti neutralūs, kad 
Maskvos kilpa vėl neapsivyniotų apie kaklą. — Bet kaip patys 
bolševikai supranta tą neutralumą?

*
Kitados sovietinėje spaudoje mirgėte mirgėdavo Lenino ir 

Stalino pamokymai vienu arba kitu klausimu. Dabar tie bol- 
. ševizmo šulai rečiau užsimenami, nes yra iškilusios kitos barš
kančios statinės. Bet tai nereiškia, jog senos “marksistinės evan
gelijos” būtų nesilaikoma. Ji yra įkalta komunistam į galvą 
it koks baslys, kuris kyšo kiekviename žingsnyje. Čia prasikiša 
ir bolševikinis neutralumo supratimas, kurį nusako tokie Le- 
nino-Stalino pamokymai:

“Negali būti jokios neutralios zonos arba niekieno žemės 
nei politikoje nei geografijoje. Jei partija neužims niekieno že
mės, tai ją užims priešas.. : Gerai žiriokite: nėra ir negali būti 
tokio dalyko, kaip vidurys: negali būti jokios neutralios gru-

Tuo tarpu iš Austrijos pareikalauta neutralumo griežta su
tartimi ir numatytom sankcijom: jei nebūsite neutralūs, mes 
vėl ateisim... Ar tai reiškia, kad Maskvos politika pasikeitė? 
Visai ne! Ji tebesilaiko senos revoliucinės linijos, kurią yra 
nustatęs dar Leninas:

“Jei reikia, nusileidžiam, bet tik tiek, kad neprarastume 
savo smogiamos jėgos ... Nuolaidos, kurias mes darome, tereiš
kia karo pratęsimą kita forma . .. Kur negalima praeiti tiesiai,

Gera tėra toje “neutralioje politikoje”, kad Ivanas bent 
iš vieno Europos žemės kampelio eina namo ... Ir jis daro tai 
dėl to, kad vakariečiai jam stukterėjo į pašonę vakarų Vokie
tijos sustiprinimu. Kur du kiečiau susiima, trečias kartais nu
kenčia, o kartais laimi ir džiaugiasi. Toks nelauktas• džiaugs
mas ištiko ir Austriją.

Kodėl tu sakei man: tai 
mano sesuo; dėl to aš ją 
paėmiau už žmoną? Dabar 
ji štai tavo žmona; atsi
imk ją ir eik sau.

Gen. XII. 19
I

Vieną ūkanotą rudens vaka
rą keliu iŠ Smaikštynės į Intik- 
lės pusę ėjo žmogus, nulenkęs 
galvą ir protarpiais lazda jieš- 
kodamasis kietesnės vietos ko
jai, nes buvo tokia dumblynė, 
kad batai apsivėlė moliu ligi 
pat aulų viršaus. Kryžkelėje 
sustojęs, skaitė jis parašus ir 
giliai atsikvėpė, žiūrėdamas 
priešais save. Matyti jis nieko 
nematė, nes migla buvo taip 
tiršta, kad už poros žingsnių 
jau nyko medžiai. Iš tolo buvo 
girdėti ratai girgždant ir sto
ras balsas ūkaujant: “Na, bė- 
ėri! O, juodi-i!“ Už šėmo rūko 
klodo ramiai bliurzgė purvynas 
nuo ratų ir kanopų. Po valan
dėlės ėmė ryškėti du pilki šmo
tai vidury kelio. Lėtai ir sun

kiai nėrėsi arklių galvos, 
įtemptos piršys ir šlapios nu
garos. O toliau, ant maišų, iš
skėtęs kojas, botagu švaistė 
ūkininkas ir vis šaukė. Jo bai
sau skambėjo tuščiai ir dus
liai, tarsi jis rėkautų iš kokios 
statinės. Arkliai klimpo ligi pil
vo. Jie alsavo garsiai, pūškuo
dami, ir įsirėžę traukė vežimą, 
kuris čia kilo į viršų, čia vėl 
grimzdo ligi ašių. Pamatęs pra
eivį, atsirėmusį į rodyklę, kuri 
kelią pirštu dūrė kažin kur į 
debesis, ūkininkas pliaukštelė
jo botagu, užkopė aikštelę 
kryžkelėje įr suriko: “Tpmi!” 
Arkliai pro šnerves išpūtė garų 
srovę, nupurtė nugaras ir 
kramtė žąslus, žiūrėdami į 
žmogų prie stulpo. O jisai iš 
lėto rūkė pypkę, tarpais laikė 
ją saujoje sugniaužęs, su at
kištu kandikliu į lūpas ir atro
dė susigalvojęs ir pavargęs.

Jis tarė ūkininkui:
— Ar toli nuo Čia į Avižius?
Anas atsakė:

x 

vienam asmeniui tebuvo iš
duodama nedaugiau kaip už 
tris rublius. Stoka ir kitų mais
to produktų, ypač cukraus. 
Krautuvėse už cukraus kilo
gramą tenka mokėti 9.50 rb., 
o laisvojoj rinkoj jis parduo
damas po 25 rb. Kai krautuvė
se pardavinėjamas sviestas, 
tenka mažiausia 4—5 valandas 
išstovėti, ir tegalima gauti ne
daugiau kaip svarą. Sviesto ki
logramas kaštuoja 27.80 rb., o 
laisvojoj rinkoje 36—38. Nors 
ten jis ir prastesnis, bet tuoj 
pat išparduodamas. Už kiau
šinių dešimtį vasarą 5.60 rb., 
laisvojoj rinkoj 7—8, o žiemą 
dvigubai.

Turgai Klaipėdoje vyksta 
trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Į juodąją rinką.
spekuliantai atgabena iš Rygos

Pati Frau ’B!askowitz, kilimo 
iš Karaliaučiaus, buvo nuteista 
penkeriems metams į darbo 
stovyklas Sibire. Iš ten buvo 
grąžinta į Klaipėdą 1952 ba
landžio mėn. ir joje išgyveno 
iki šių metų kovo 27. Atvykusi 
į Klaipėdą, ji gavo darbo vie
noje rusų šeimoje. Jos šeimi
ninkas rusas algos gavo mė
nesiui 1.600 rublių, o jo žmona 
inžinierė 1.300. Jai pačiai mo
kėjo- mėnesiui 150 rublių ir da
vė maistą.
Žali ir balti pasai Klaipėdoje

Š. m. kovo 26 ji, gavusi lei
dimą iš Vilniaus išvykti į so
vietinę Vokietijos zoną, nusi
pirkusi traukinio bilietą už 211 
rublių, per Šiaulius, Vilnių ir 
Brestą atvyko į Berlyną. Tuo 
metu leidimus išvykti gavo vi
so tik 7 vokiečiai. Pernai rug
sėjo ir spalio mėnesiais buvo 
sudarytas 120—150 vokiečių 
transportas, kuris k turėjo , būti 
išsiųstas į sovietinę-Vokietiją. 
Jis turėjo išvykti prieš lapkri
čio 9 šventę. Tačiau jis nepa
judėjo nė Blaskowitz išvyks
tant, nors į jį įsirašiusiem žali 
pasai nebuvo grąžinti Tų. vo
kiečių, kurie “oficialiai pasida
rę lietuviais” ir Sovietų Sąjun
gos piliečiais, vadinas, turi bal
tus pasus, į transportą nepri
ėmė. >

Kiek vokiečių Klaipėdoje gy
vena, Blaskowitz tikrai nežino. 
Spėja, apie 250. Bet gatvėse 
vokiečių kalbos nebegirdėti. . 
Tik rusų ir lietuvių. Daugu
mas vokiečių — moterys. Vy
rų tik keli. Pastaraisiais me
tais keli jauni vokiečiai buvo 
paimti į raudonąją armiją. Vo
kiečiai mokyklų nebeturi. Ank
sčiau dar buvo bažnyčių suėji
mų, bet paskutinis pamoksli
ninkas kokių 26 metų vyras, 
prieš tris mėnesius buvo suim
tas, nuteistas dešimčiai metų 
ir ištremtas j Sibirą. Eilė se
nesnių moterų dirba kaip gat
vių šlavėjos ir gauna mėne
siui 200—240 rublių. •

Maitinimas buvo laitai 
pablogėję* pereitą žiemą 

Maisto nebuvo galima gauti 
nepastovėjus ilgą laiką eilėje. 
Kūčių naktį j Kalėdų pirmąją 
dieną jos Venas pažįstamas 
norėjo gauti duonos. Į eilę at
sistojo 3 vai. ryto. Jį pakeitė 
eilėje pati B!askowitz 6 vai., o 
sandėlis buvo atidarytas tik 9 
vai., ir tik 10 vai. ji gavo du 
kepaliukus už 3 rublius. Kiek- žvEJv laivi* prie Nidos.

— Svetimas esi... 1
— Taip.
— Iš kalbos tuoj supratau. 

O dėl tų Avižių — jų gi yra 
du. Tai pas katrą nori: Joną ar 
Augustą?

Keleivis sumišo.
— Jonas gyvena arčiau 

upės... — aiškino žmogus iš 
ratų.

— Turi jis tarnaitę iš šiau
rės, Ona vardu?..

— A, žinau, žinau! Tai bus 
Augustas. Jo namai į girios 
pusę .... Tik, broleli, mes ją va
diname Adele, ir ji dabar ne 
tarnaitė. Oho!

Žmogus nustebęs atšlijo nuo 
stulpo.

— Teisybė, jos vardas Ade
lė, atsakė jis. Ir nusijuokęs pri
dėjo:

— Turėčiau geriau už kitus 
žinoti.

— Taigi, jei nori pas Augus
tą, eik tiesiai per dobilienas. O 
tenai rasi lieptą per upelį. Pe
rėjęs laikykis kairės pusės, kol 
pamatysi naują pirkią, su ža
liomis langinėmis.

— Dėįtui. '
— Ūkite sveiku Na, juodi...
Arkliai pakūprino nugaras ir 

sykiu puolė pirmyn. Vežimas 
lengvai nuriedėjo nuo aikšte
lės ir vėl pliurpė dumble.

Likęs vienas, keleivis nesku

siuvinėjamų siūlų, adatų, pries
konių.

Kainos tokios: už geresnes 
kojines 32 rb., paprasta 16, 
metras geresnės šilko medžia
gos — 120—140; pasiūta suk
nelė 560—660, pora ’ sportinių 
batų su guminiais padais 120 
—130, geresni 35—400. Ypač 
brangūs tekstilės gaminiai 
Turguose pigesnės nei sandė
liuose nebent tik silkės.

Tiek šiaurės Rytprūsius,: buvo išstatyta ir gintaro dir- 
tiėk ir Klaipėdos kraštą rusai 
stengiasi supramoninti. Kara
liaučiuje, Tilžėje, Klaipėdoje ir kaštuoja 69 rubliai, geresni ka- 
Ragainėje veikia celiuliozės toliai 142—360. Tačiau gyven- 
fabrikai, tekstilės, laivų. sta- tojų masės papuošalų nesi- 
tyklos, lentpiūvės. Kai fabri- ' graibsto, 
kam pritrūksta popiermalkių, 
tai, pvz. X.
s’Aą 3<emą celiuliozės fabriko 
darbininkai turėjo vykti palys :

Klaipėdoje taip pat įtaisytas 
gintaro fabrikas. Jo dirbinių 
gamykla veikia ir Palmininkuo
se, Rytprūsuose. Klaipėdos 
gintaro fabrike, trijų aukštų 
name, dirba apie 100 žmonių, 
daugiausia moterys. Gaminiai 
išsiunčiami į Rusiją. O gal net 
eksportuojami, nes Milano mu
gėje, Italijoje, Sovietų skyriuje

Dainavau žmonėm, 
dabar — gyvuliam

(Atkelta iš 2 ps.)
Jo tautiečiai italai laikė jį 
didvyriu ir vadino

“lakštingala su drūtu pil
vu“.

Tikrai, senstantis Gigli 
buvo dručkis ant trumpų 
kojelių, su riebiom baltom
rankom, kurios kalbant ir 
dainuojant jam be paliovos 
maskatavo. Bet kai tik jis 
pradėdavo dainuoti, publika 
užmiršdavo, kaip jis atrodo.
Jis ir pats nesirūpino būti 

• lieknas. Jis valgo ir nugeria, 
kiek nori. Ir net išmoko 
pats virėjauti. Nei chianti
vynas nei cigarai jam nieko 
nekenkė. "Tokiais niekais aš 
nesirūpinu. Aš atidarau 
ną, ir balsas pats eina. 
iinti balsą, repetuoti? 
nereikalinga, nes visą 

mui“.
Ir šiandien, kai jam 65 

metai, jo balsas nerodo jo
kio pavargimo ar pasenėji- 
mo ženklų. Bet jis nusprendė.

“Reikia baigti, kol dar visi 
teatro bilietai išparduodami. 
Bet aš dainuotu ir ateity.

Mano nauja publika bus 
mano farmos gyvuliai“.

Mat iš tų 
riuos Gigli 
nuo septynių 
jis nusiprko 
viškės svajotą 
riame yra 
2500 karvių, 4000 kiaulių 
ir daugel arklių. Čia jis nori 
susilaukti savo gyvenimo 
saulėlydžio.

Tik vienoje srityje Gigli 
nebuvo populiarus — politi
koje. Jis leido išnaudoti sa
vo vardą rinkimuoe į par
lamentą ir... nebuvo išrink
tas.



Vyskupas verkia Anykščių šilelio
JONAS PETRENAS

♦ ANYKŠČIŲ ŠILELIS NUPLAUKIA SIELIAIS, O ŽMONES IŠVEŽAMI DILIŽONAIS * SUDIEV LIETUVA, MAN 
LINKSMA BUVO * KAD TU, GUDE, NESULAUKTUM, NEBUS, KAIP TU NORI

Anykščius išgarsino ne tik 
gražios apylinkės, kur “kalnai 
ant kalnų, o ant tų kalnų kal
nai ir maži kalneliai”, ne tik 
didysai Puntuko akmuo, Kara
lienės liūnas, spėjamoji kara
liaus Mindaugo sostinė Voru
tos piliakalnyje, Karazijos vy
nas ar dailios vasarvietės, ta
čiau jiems garsų vardą ir šlo
vę nupelnė ir žmonės, parašę 
gražių dainų, kurios ir po šim
to metų anykštėnus stiprina ir 
ramina.

Tokių dainų anykštėnams 
paliko vysk. Antanas Bara
nauskas (1831—1902), gi
męs ir augęs Anykščiuose. Jis, 
sakoma, iš pat mažens labai 
mėgdavęs dainuoti, bet netu

Taip buvo kopiama ant Puntuko. Nuotr. V. Augustino

rėjęs gražaus balso, todėl bū
davęs draugų pajuokiamas ir 
erzinamas, pravardžiuojamas 
Jurkštu, o dėl vienos jo sudė
tos dainelės — “Oi, tu smala, 
smalaūsi, kam tu gaudai mano 
žūsį”, — buvo pramintas ir 
Smalaūsiu. Po to Antanas Ba
ranauskas po savo dainomis ir 
pasirašydavo Jurkšto Smala- 
ūsio vardu.

Reikia manyti, kad Antano 
Baranausko vaikystės drau
gai nekaip jausdavosi, kai jų 
pešiotasai ir pajuoktasai dai
nininkas, 1897 m. tapęs Seinų 
vyskupu, parvažiuodavo į 
Anykščius atostogų, su jais 
susitikdavo, prisimindavo sma- 
laūsius ir žąsų ganymo dienas.

Vysk. Antaną Baranauską 
anykštėnai labai mylėjo, juo 
didžiuodavosi ir mėgdavo dai
nuoti jo parašytas dainas. Ir 
kaip jo nemylėsi, kad vysku
pas kartu su žmonėmis džiau
gėsi, kartu dejavo ir liūdėjo 
šiaurėn išvarytų brolių:

Ne taip skamba akmenėliai, 
Patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai, 
Šiaurėn nuvaryti.

Ne taip staugia platus plentas, 
Gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė 
Po svetimais ponais.

Ne taip puola drėgnas rūkas, 
Kai dienelė švinta,

. ?Įsigykite visų palankiai /
sutiktą <

Leonardo Andriekaus

eilių rinkinį

ATVIROS i

MARIOS i

136 puslap:ai Kaina 82.00

Užsisakykite šiuo 
adresu:

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

Kaip gausingai mūsų brolių 
Ašarėlės krinta.

Vysk. A. Baranauskas drą
sino žmones kovoje su caro 
valdžia ir visų širdyse skiepijo 
pasipriešinimo dvasią. Kartais 
jis visas niršte niršta ir svai
do revoliucinius žodžius:

Kad tu, gude, nesulauktum — 
Ne taip, kaip tu nori,
Bus kaip Dievas duos, 
Ne tavo priesakai nedori.

Tokie vilties ir stipraus pa
sitikėjimo žodžiai ėjo žmonėse 
iš lūpų į lūpas ir drąsino ne tik 
anykštėnus, bet ir visą Lietu
vą. cie ir padarė vysk. A. Ba

ranauską tokį mielą ir artimą 
visiems žmonėm, kurie, kovo
dami už savo “raštą ir druką”, 
laukė laisvės pragiedrulių, vė
liau skelbiamų Anykščių kai
myno svėdasiškio Tumo-Vaiž
ganto.

★
Kalnai kelmuoti, 
pakalnės nuplikę ...

Vysk. Antaną Baranauską 
ir gimtuosius Anykščius įamži
no 1858—59 m. jo parašytasai 
kūrinėlis “Anykščių šilelis”. 
Todėl kiekvienas keliautojas, 
kad ir trumpam užsukęs į 
Anykščius, trokšdavo pamaty
ti miestelio pašonėje prisiglau- 

Žinios iš Toronto
Gegužes 7 d. Prisikėlimo pa

rapijos naujose patalpose įvy
ko didžiulis bazaras, atnešęs 
-4000 pelno bažnyčios statybai. 
Bazare dalyvavo keletas (tūks
tančių parapijiečių ir pranciš
konų prietelių. Tai buvo pir
moji proga susipažinti su pa
rapijos statyba, kuri jau įpusė
jusi. Parapijiečiai džiaugiasi 
turį savo kampelį ir deda vil-
čių jį greit užbaigti.

Didžiojoje loterijoje pirmą 
premiją — televiziją laimėjo P. 
Sieravičius iš Hamiltono, ant
rąją — siuvamą mašiną — A. 
Kaspersky iš Toronto, trečiąją 
— Austrijos porcelaną — B. 
Simahy iš III., ketvirtąją—Kai
rys iš Toronto ir penktąją — S. 
Juozapavičius iš Toronto. Ten
ka padėkoti hamiltoniečiams 
lietuviams, kurie, nežiūrint sa
vų sunkumų, nuoširdžiai re
mia Prisikėlimo parapijos sta
tybą. Tai dr. J. Tadarausko, 
parapijos klebono nuopelnas, 
kurio geraširdiška ranka vi
sus pasiekia.

Prisikėlimo parapijos pradi
nė statyba jau įpusėjusi. Tiki
masi, keletos mėnesių laike 
įrengti bent laikinosios bažny
čios patalpas. Parapijiečiai, 
nežiūrint didžios bedarbės ir 
skurdo, nuoširdžiai remia sta
tybą. Tėvams pranciškonams 
pagalbon ateina ir kitos lietu
vių kolonijos Kanadoje ir Ame
rikoje, nes ši statyba viršija 
parapijos pajėgumą. Padėka 
jiems. R. 

dusį šilelį, kurio grožį ir grau
dų tolimesnį likimą taip jaut
riai ir įspūdingai aprašė vysk. 
A. Baranauskas.

Senieji anykštėnai pasako
davo, kad šilelis anksčiau bu
vęs didelis, gražus, šventas go
jelis, apaugas šimtamečiais 
ąžuolais ir vešliomis pušelėmis. 
Ten stovėjęs aukuras dievams 
pagarbinti ir palaimos kraštui 
įprašyti. Amžiiams (slenkant 
viskas atsimainė: aštrūs kir
viai išskynė ąžuolus, pikti 
žmonės išbaidė paukštelius, 
kurių čiulbančių būdavo taip 
ramu klausytis, ir gojelyje tik 
kelios apikreivės pušelės bepa
liko, kur skujom, šakelėm ir 
šiškom nuklotą degina saulė 
nenaudingą plotą.

Taip verkė ir rašė vysk. A. 
Baranauskas, žvelgdamas į iš
naikintą Anykščių šilelį. Gra
žia lietuvių kalba, išmarginta 
anykštėnų tarmės žodžiais, 
vyskupas kartu vaizdavo ir ca
ro naikinamos Lietuvos likimą, 
kuris stengėsi iškirsti iš lietu
vių širdies spaudos, minties ir 
maldos laisvę ir visą kraštą 
paversti skynimų plotu.

Kažin, ar nujautė tada poeto 
širdis, kad po 80 metų nauji 
raudonsiūliai vėl nusiaubs kal
nelių, ežerų ir miškų kraštą, o 
lietuvius, kaip tuos sielius 
Šventojoj vėl plukdys tolimo- 
jon šiaurėn? Bet jo paliktieji 
revoliuciniai žodžiai “kad tu, 
gude, nesulauktum’’ drąsina 
lietuvius ir dabar, naikinamuo-
se gojeliuose ir miškuose bu
dinčius už šalies laisvę.

Vysk. A. Baranausko klėtelė. Nuotr. V. Augustino

MOTINOS DIENA WATERBURY
Waterburio lituanistikos mo

kykla, vadovaujant mokyto
jams ir tėvų komitetui, surengė 
Motinos Dienos minėjimą šv. 
Juozapo par. salėje gegužės 8 
d. 3 v. Minėjimą atidarė mo
kyklos ved. J. Brazauskas. Pas
kaitą skaitė J. Gclumbauskas, 
iškeldamas motinos meilę vai
kams ir jos svarbą žmonijai. 
Prof. A. Aleksiui akomponuo- 
jant, 37 vaikučiai padainavo 
keletą dainelių. Buvo padekla
muota keli tai dienai pritaikyti 
eilėraščiai. Į šį minėjimą atsi
lankė pakankamas skaičius 
lietuvių. Visiems gražiai padė
kojo ir susirinkimą uždarė tė
vų kom. pirm. J. Valaitis. Taip 
pat jis paprašė vaikučių tėvus 
pasilikti ir apsvarstyti mokyk
los reikalus.

Dalyviams' išsiskirsčius ir 
palikus tik vaikučių tėvams, 
buvo pranešta, kad dabartinis 
tėv. komitetas dirbs tik iki š. 
m. mokslo pabaigai, ir kad

DARBININKAS

*
Klėtelė — praeities liudininkė

Keleivis, paklajojęs šitaip po 
legendų, dainų ir romantiškos 
praeities Anykščius, kartą grįž
ta atgal į miestelį ir aplanko 
vysk. A. Baranausko klėtelę, 
kur jisai vaikystėje ilsėdavosi, 
parvažiavęs atostogų rašė sa
vo dainas ir sukūrė “Anykščių 
šilelį”. Anykštėnai tą vyskupo 
praeities liudininkę pavertė 
mažu muzėjėliu, kurį prižiūrė
davo ir globodavo rašytojas A. 
Žukauskas-Vienuolis. Ji mažy
tė, paprastų, neobliuotų sienojų, 
gražiai derinosi prie anos se
novės, kuri dvelkė iš Anykščių 
šilelio ar vyskupo dainų ir 
giesmių, skelbusių: “tenai Lie
tuva nuo amžių buvo, kaip sa
ko mūsų seneliai”.

Aplankęs klėtelę ir pasirašęs 
svečių knygoje, pasijusdavai 
lyg pasikalbėjęs su pačiu vys
kupu, kuris taip mylėjo Anykš
čius, visą Lietuvą, ir graudžiai 
su ja atsisveikino, važiuoda
mas Petarburkan studijuoti: 
“Sudiev, Lietuva, man linksma 
buvo gyvent tavo šalelėj”. . .

Toks tai mielas ir artimas 
buvo šisai Rytų Lietuvos kam
pelis, savo kloniuose ir kalne
liuose priglaudęs Anykščius. 
Čia, kaip pastebi mūsų geogra
fas Antanas Benderius, 
“gyveno rytiečiai lietuviai, iš
laikę senąsias lietuviškas do
rybes — pasiaukojimo kupiną 
draugiškumą, atvirą nuošir- 
durną, kuklumą ir maldingu 
mą” (Lietuva, psl. 91).

mokslo metai bus užbaigti bir
želio 4 d. Komiteto atsistatydi
nimo priežastį pirm, nurodė, 
kad jo jauniausias sūnus per
augo ir mokyklos nelanko. To
dėl ir tėvui reikia išeiti iš ko
miteto. Iždininkė A. Brazaus
kienė priminė kelis praėjusius 
"metus, kad tėvai vengė būti iš
rinktais į komitetą. Sakėsi 
dirbus iš pasišventimo, kad 
mokykla galėtų veikti. Prašė 
tėvus, kad kuris iš jų sutiktų 
savanoriškai perimti jos parei
gas komitete. Iš visų buvusių 
susirinkimų, šį kartą dalyvavo 
didžiausias skaičius tėvų, ir sa
vanorių į komitetą tikrai atsi
rado. Susirinkimas rankų ploji
mu patvirtino naują tėvų ko
mitetą, į kurį įeina: P. Maruš- 
kevičius, J. Paliulienė ir G. Va
liulienė. Naujas komitetas pra
dės veikti nuo birželio 5 d. ir 
paruoš naujų mokslo metų pla
ną.

J. Gaidys.
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SIELIAI ties Anykščiais. Nuotr. V. Augustino.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA GRAŽINA NIŠĄ APYLINKĘ
Naująją bažnyčią šventinant 

dar .matėsi daug išorinių dar
bų: buvo nesutvarkytas šven
torius, nepadaryti šaligatviai, 
nesulyginta žemė ir k.k.

Šiandien šis vaizdas iš pa
grindų pasikeitė: graži bažny
čia, klebonija, platus cementi
nis kelias į didžiąsias bažny
čios duris, nauji šaligatviai, 
šventoriuje žaliuoja žolė ir me
deliai . . .

Visa tai teikia jaukų įspūdį 
ne tik saviesiems, bet ir kitiem 
praeinantiems ar pravažiuojan
tiems. Vis išgirsti, kad tai lie
tuvių bažnyčia, graži, ir gra
žiai aplink sutvarkyta.

Tačiau, bažnyčią pastačius, 
rūpesčiai dar nesibaigia. Vie
nas svarbiausiųjų rūpesčių, 
kaip galima greičiau sumokėti 
užtrauktąją paskolą, kad ne
reikėtų mokėti daug procentų. 
Kleb. kun. L. Voiciekauskas 
ėmėsi ir vėl iniciatyvos raginti 
parapijiečius savo pasižadėji
mus kaip galima greičiau vyk
dyti ir bendromis jogomis ma
žinti skolą, nes niekas kitas, 
tik patys parapijiečiai savo 
darbu ir aukomis gali sumažin
ti tą dabartini visų rūĮK'stį — 
didoką paskolą.

Paminėjo 25 metų sukaktį
KEARNY - HAR1SON R. K. 

Moterų Draugija balandžio 24 
d. paminėjo savo 25 metų gy
vavimo sukaktį. Taja intenci
ja buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos. kun. D. Ročiaus pa
sakytas momentui pritaikytas 
pamokslas.

Vakare Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės salėje. Kearny, 
įvyko bankietas — vakarienė. 
Vakarienei vadovavo Elena Mi- 
liūnaitienė. Kalbėjo: M. Galdi
kienė. New Yorko ir N. J. aps
kričių Moterų Sąjungos direk
torė; kleb. kun. L. Voiciekaus
kas. Liudvinaitis ir Liudvinai- 
tienė iš Linden. N. J.

M. Čižauskienės vadovauja
mas Moterų sąjungos Lindeno 
skyriaus choras, išpildė keletą 
dainų.

Vakariene praėjo jaukioje 
lietuviškoje nuotaikoje. Gautą
jį pelną sąjungietės paskyrė 
Naujosios Bažnyčios Fondui.

✓, ------- --------- —
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VVASHINGTON HALL, 76-80 Godwin Si., Paterson, N. J.
Bus vaidinama S. Čiurlionienės 4 veiksmų drama

AUŠROS SŪNŪS
Vaidins Brooklyno vaidintojų trupe, vadovaujama aktoriaus \ II ALIO ŽUKAUSKO.

Po vaidinimo ŠOKIAI, grojant orkestrui, ir BU FETAS
įėjimas $1.25. Vaikam iki 15 nemokamai

Kvietimai gaunami M. Šaulienės krautuvėje "Neringa <69 Lafayette St.'. Lietuviu
Piliečių Klube pas M. Ragauską (62 Lafayette St » ir prieš vaidinimą prie įėjimo.

Vaidinimą rengia ir visus maloniai kviečia dalyvauti

Pabaltijo Moterų Tarybos Lietumi Atstovybes Klubas Patersoue

"" ~ ~T 1 1

KEARNY, N. J.

Balsavimo duomenys
Kearny - Harrison Lietuvių 

Bendruomenės Tarybos rinki
muose. įvykusiuose dalyvavo 
gana gausiai. Iš turėjusių tei
sę balsuoti, o rinkimo dieną to
kią teisę turėjo 113 asmuo, 
balsavo 72, kas sudaro 63,7' <.

Šioje apylinkėje daugiausia 
gavo balsų: Barzdukas Stasys 
53, prel. •J“. Balkūnas 52. kun. 
Yla 49, prel. Albavičius 46, Jo
kūbas Stukas 45. kun. Juška 
43, prel. Juras 42; kiti kandi
datai po mažiau.

Tačiau reikia pabrėžti, kad 
ne tik daugelis vietinių lietuvių

P1 T T S B l R G H, P A .
Pittsburgh’o . Balfo skyrius, 

kaip ir kiekvienais metais, 
rengia rinkliavą gatvėse (Tag 
Day». Šiais metais ji įvyks še
štadienį. birželio 11 d.

Ir vėl tenka priminti pitts- 
burgiečiams. kokia didelė pa
reiga gula ant jų pečių. Juk tik 
nuo pačių lietuvių priklausys, 
ar rinkliava pavyks, ar nepa
vyks. ir ar vargstantiems bro
liams. ištiesime pagelbės ran
ką. ar juos atstumsim!

Bus reikalinga daug rinkėjų, 
tad neatsisakykim paaukot 
nors vieną dieną, visi kas ga
lim eikim į gatves su aukų dė
žutėm. Parodykim pasauliui, 
kad dar yra Pittsburge lietu
vių. kurie dar nepamiršo savo 
vargstančio brolio.

Rinkėjai registruojasi pas 
visus Balfo valdybos narius: 
J. Žilinską."N’. Količienę. A. Pa
tacką. J. Grėbliūną. A. Gutauc- 
kienę, A. Naujeliūtę. A. Kra- 
pavičių, J. Taorą, arba rinki
mų dieną susirinkimo punk
tuose. kurie bus skelbiami per 
radijo stotis.

Lietuvių Katalikų Federaci
jos skyriaus susirinkimas pra
ėjo nuoširdžioje ruošimos! sei
meliui dvasioje.

Seimas, kuris įvyks gegužes 
22 d. prasidės pamaldomis šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

Šv. Kazimiero salėje 3:30 

nesidomėjo rinkimais, bet ir iš 
tremtinių viena - kita šeima 
nesiteikė ateiti balsuoti ir tuo 
savo lietuvišką pareigą atlikti.

Paminėjo Motinos Dieną
Vyčių Kearny - Harrison 

kuopa paminėjo Motinos dieną 
gegužės 8 (sekmadienį). Moti
nos intencijai skirtose pamal
dose dalyvavo daug žmonių, 
ėjo prie Komunijos.

Iškilmingas mišias laikė ir 
ta proga pamokslą pasakė kun. 
D. Pocius.

Po pamaldų įvyko iškilmingi 
pusryčiai motinoms pagerbti. 
Dalyvavo daug žmonių. Pusry
čiai ivvko parapijos salėje.

J. M.

vai. įvyks pats seimas ir me
ninė programa, išpildoma Lie
tuvos vyčių choro, vadovauja
mo muz. K. Bazio.

Kalbėtoju pakviestas Dr. A. 
Damušis iš Clevelando. Po sei
mo posėdžių užkandžiai toj pa
čioj salėje.

Pranas Baltakis, visų pitts- 
burgiečių gerai pažįstamas kaip 
aktyvus ir nuoširdus lietuvis, 
vasarai išvyksta i Seattle. 
Wash.

Pittsburgiečiai linki jam sėk
mės naujoje vietoje ir tiki, 
kad jis nepamirš sugrįžti at
gal į Pittsburghą.

-o-
Gegužės 8 d. buvo sutuokti 

Gokubas Gediminskas su Ona 
Jurgaityte.

Abu jaunieji pittsburgie- 
čiams labai gerai žinomi, kaip 
malonūs ir susipratę lietuviai.

Jokūbas, atvykęs Amerikon 
tik prieš šešetą metų, dideliu 
ryžtu ėmėsi studijuoti ir baigė 
architektūrą, ir visur kur galė
damas talkininkavo lietuviško
je veikloje.

Onutę taip pat galėjai rasti 
visur, kur tik lietuviškas jau
nimas telkėsi pasilinksminimui 
ar darbui.

Vestuvės praėjo nuotaikingo
je ir lietuviškoje dvasioje, da
lyvaujant dideliam skaičiui 
svečių. A. K.



BALTIMORĖS ŽINIOS

Hartford. conn.
7 v., v. parapijos mokyklos sa-

visuomet taip gražiai dirbti, 
pasveikino visas motinėles, lin
kėdama sveikatos ir mūsų tar
pe ilgus metelius gyvuoti. Šia

mūsų parapijoje, labai daug rū
pinasi Elenora Gutauskienė.

“Moterų medžiotojas”
Gegužės 22 d. 4 vai. po pietų 

šv. Kazimiero parapijos svetai-

HTHR COMMVNITICS

ŪKŲ VASAROS STOVY

COLORADO SPRINGS statomas Aviacijos akademijos projektas.

MRS. R. DEITEMEYER (Lin
coln. Nebr.) laimėjo "Mrs Ame
rica" titulą ir 15.000 dolerių. Ji 
laimėjo namų ruotos varžybas. 
Yra 35 metų, augina 5 vaikus.

Gegužės eisena. Nors šiais 
metais Gegužės Karalienę vai
nikuoti garbė atiteko W. Tum- 
my, bet jr lietuviai nebuvo nu
skriausti : A. Ršila nešė kry
žių, C. Bunavicz ir c. Chenkus 
buvo būrių vadai, J. Chenkus— 
nešė Marijos paveikslą. Be to, 
matėsi Gili, B. Savicki, Gili, 

•Vareška, Gili, Owerka, Palai
ma, Kurowski, C; Ūnda, Pries- 
kenis, W. Unda ir kit. Mk.

prieš 40—50 metų sako, kad 
Stoughton&s turėjo tik, 4.000 
gyventojų. 1954 metais pasta
tyta naujų namų 158. O 
šiems metams užplanuota pa
statyti 200 namų. 1954 metais 
iš 386 gimimų, katalikų bažny
čioje pakrikštyta 264.

Motinos Dienos proga vaka
rienėje gegužės 12 d. iš 173 da- 

Gegužės 11 d. Brocktono Ii- lyvių matėsi lietuvės; Mrs. Sa- 
gonipėje mirė senosios kartos vicki, Wolant, Sheen (Raka- 
veikėja ir gerų darbų rėmėja sauskaitė( Kelly, Vinčlov, Rai- 
Marijona Puidokienė, a. a. kun. la. 
Jeronimo ir nabašninko Juozo 
Vaičiūnų sesuo. Mirė nuo šir
dies smūgio. Paliko vyrą Jur
gį, dvi dukteris, žentus ir ke
letą anūkų. Taip pat Brockto- 
ne liko jos brolis Kazimieras 
Vaičiūnas.

Klemensas čerbulenas 
broektoniečiam gerai žinomas 
veikėjas, susirgo. .Gydosi na-

STOUGHTON, MASS.
Augantis miestas. Dabar

. _ Staughtone skaitoma 14.000
daug gražių linkėjimų ir puikių . gyventojų. Senesnieji ateiviai, 
dovanų.

Jaunosios tėveliai Skeiviai 
yra vieni pirmųjų LDS narių 
ir nuolatiniai Darbininko skai
tyto jaibei rėmėjai.

Ęimžgsi susituokti Walteris 
Skrickis su Amelija Pliockevi- 
čiūte ir* Adomas Bidva su Vik 
torija Bobkaite.

" Mirė

tė, išstojo mokyt. J. Jurkaitis, Ž 
V. Snarskig ir dėstęs vokiečių 
kalbą bei literatūrą Mersinger. 
Vietoj kun. dr. L. Gronio nąu- ? 
ju kapelionu pakviestas kun. 
dr. J. Paškevičius. Gimnazijos 
mokytoja ir bendrabučio vedė
ja A. Grinienė, vietos vokiečių 
mokyklos vadovybės pakviesta, 
šalia savo tiesioginio darbo, vo
kiečiams mokiniams dėstyti kū
no kultūrą ir pamokys juos 
liet, liaudies šokių.

* Illinois universiteto Navy 
Pier lietuvių studentų Lituani- 
ca klubas “Open House” pro
ga buvo surengęs tautodailės 
parodėlę ir išleidęs specialų 
iliustruotą biuletenį, kuris bu
vo dalinamas visiems lankyto
jams.

* Antikomunistinė paroda 
ruošiama šiemet Liurde. Pran
cūzijoje, kur suplaukia tūks
tančiai maldininkų. Joje bus ir 
lietuvių skyrius su 70 foto nuo
traukų, vaizduojančių bolševi
kų terorą Lietuvoje. Nuotrau
kas parinko ir į parodą pasiun
tė iš Romos kun. V. Mincevi
čius. •

* Nuskendo lietuvis. Motori- . 
niu laiveliu trim bevažiuojant

»ir staiga laivui apvirtus, jnu- 
skendo lietuvis Charles PilfeJ 
nis. 58 metų, gyvenęs lst St., 
Brandford Hills, Conn. Kiti du ■ 
su juo žuvavę buvo atgaivinti. 
Velionis buvo gimęs Lietuvoje, .’X 
paliko žmoną Mariją, sūnų Ro- <K- 
bertą. dukterį Rūtą - <

* IJetuvaitė laimėjo dvira- |
čių lenktynes. St Petersburg, 
Fla., vietos laikraštis įdėjo fo- S
tografiją ir aprašymą “Darbi- 4
ninko” skaitytojos. Veros Jo- 
mantienės anūkės Barboros A. -.5$
Boyd. Ji laimėjo mažamečių iįį
dviračių lenktynėse pirmą vie- ■:(-
tą. gaudama Magnavox radijo- 
fonografą.

* J. Aisčiui už jo knygą ?
“Apie laiką ir žmones” atiteko -'.M 
Montrealyje įkurtos V. Krėvės 
vardo literatūros premija — 4 
500 dol. Premijos įteikimas į- 
vyks gegužės 28 d. Montrealy- 
je- ’ . W

* Saleziečių vienuolijos vir- 
šininkas Tėvas R. Ziggiotti !sst 
lanko Amerikos ir Kanados sa- 4 
leziečių provincijas įstaigas.

tuvių reikalais. Jo dėka lietu- 3 
viai saleziečiai įsteigė lietuviš- jj 
kąją gimnaziją šv. Jono Bosko į 
gimtinėje — Castelnuovo Don 
Bosko, Italijoje. Birželio 5 d. .. 
Bradford viešbutyje Boston, W 
Mass.. lietuviai jam ruošia pa- ; 
gerbimą. Lietuvių vardu svei- 
kins prel. P. Juras.
• MONTELLOJE (Brockton, | 

Mass.) parduodama maisto -į 
krautuvė su dviejų aukštų na- 4 
mu (8 kambariai* ir didėliu 
žemės sklypu dviejų gatvių ? 
sankryžoje. Rajonas yra lietu- 4 
vių gyvenamas. Arti lietuvių 1 
parapijos bažnyčia ir mokykla.^ 
Name yra naujai įvestas afie- ' 3 
jaus šildymas. Namas gerame * j 
stovyje, neseniai tik naujai ap-,-4 
muštas, kieme 2 mašinom gu*^ 
ražas; krautuvė turi nųoiatK-i 
nių pirkėjų, biznis gėrėsi 
Kreiptis: ’ JI

Mrs. Anna Chentaut, & 
81 Sawtefl Avė, 
Brechto*, Mam.

Tek: 8-2344.

* Padėkime tremties vaiku
čiams. Europoje esančių trem
tinių gyvenimo sąlygos yra la- 

, bai skurdžios. Gyvenamos pa
talpos mažos, drėgnos ir šaltos. 
Tokiose sąlygose gyventi ir su
augusiems yra pavojinga, o ką I 

f besakyti apie vaikučius, ku- I 
riems tyras oras ir geras mais- I 
tas yra būtenybė. Balfas daro I 
viską, kad jiems padėtų ir juos I 
gelbėtų, bet tų pastangų sek- I 
mingumas priklauso nuo geros I 
širdies lietuvių paramos. Kiek I 
Balfas gauna aukų, tiek jis ga
li sušelpti vargstančiųjų. Sj 
kartą norime prašyti aukos 
tremties jaunimo globai vasa
ros metu. Mokslo metams pask 
baigus, vaikučiai turės daugiau 
laisvo laiko. Būtų labai gera 
sudaryti sąlygas jiems tyrame 
ore i>abūti, lituanistikos daly
kų pasimokyti, lietuviškai pa
žaisti, gražiai padainuoti. Tai 
būtų pats geriausias sustiprė- J 
jimo kelias ir dvasiniu ir fizi
niu atžvilgiu. Aukokime trem
ties jaunimo globai vasaros me
tu. Aukas siųsti Balfui, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N, Y.

LAKE MOHAWK
$6500.00- studija, gyvenamasis kam- 

Imrys ir ini<-Kar»asis. vvnia. pon'ius ir 
pati<». Aukštas l«fi;is su reginiu i vi*> 
viera. Tinka savaitgaliam ir visir.n i.ir
iam gyventi. Su K-.hlais.

$12.500.00 — Ix>ke Fr«nt. pasirinkti virta, 
vasarinis katedžius. 2 miegamieji, gyve
namasis. židinys, virtuvė, pntio. dali.l.s 
ir. v s. prie golfo aikštės, su balda.s.

SPARTA
. $25.000.00—Prie pat Igikr Moliawk. tikras 

kaituo gyvenimas ant 6 ir pusė akrų >•- 
mės. Konumktinis geras Ca|s> Cod i.A 
gyv.-namojo. plytų židinio su knygom 
lentynoms, valgomasis, moderni virt-iiė. 
2 miegamieji su pralysta palėpe, vonia.

' daržinėj 2 maAinom garažas. Aliejaus 
■ Bliumą.

EMMA B. LA POINTE (10)
J Route 15 Sparta. N. J.

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais
’ Lake Mohawk 6091

♦ Darbinhdcas šią savaitę te^-.’^ 
išleistas vieną kartą dėl Šešti--.‘H 
nių šventės. Po savaitės, tarp 
gegužės 30 ir birželio 5, dėl || 
Vainikų dienos taip pat teišeis || 
vieną kartą, trečiadienį, birže-/S 
lio 1.

♦ Atkarpoje su šiuo numeriu 
pradedame spausdinti A Vai- 
čiuįaičio “Šiaurietę”,, paimtą M 
ką tik pasirodžiusios jo rink- "j 
tinių nobelių knygos “Pasako- 
jimai”. Knygą gražiai išleido 
Ventos leidykla Vokietijoje, ve- '-(• 
damąjį žodį, apibūdinantį Vai
čiulaičio kūrybą, parašė prof. gi 
J. Brazaitis.

♦ Vasario 16 gimnazijos mo- >3

Pirmoji Komunija
A.teinantį sekmadienį, geg. 

22 d. Šv. Kazimiero par. vaiku
čiai priims pirmąją šv. Komu
niją. Sesutės gražiai juos pa- 

, ruošė taip svarbiai jų Šventei.
Mokslo metų užbaiga

Sekmadienį, gegužės 29 d., 
įvyks šv. Kazimiero par. mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mo graži programa, kuriai taip 
rūpestingai Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių yra ruošiami. Pro
grama bus labai įvairi ir įdo
mi. Brocktoniečiai, ruoškitės 
pamatyti, ką gali parodyti mū
sų jaunimas scenoje!

Kermošius
Brocktoniečiai, pasistatę sau 

gražią bažnyčią, dabar ruošiasi 
statyti naują kleboniją, kuri 
yra tikrai reikalinga, nes seno
ji baigia irti ir yra permaža. 
Birželio 5 d. naujosios kleboni
jos statybos fondui padidinti mie. Linkime greitai pasveikti, 
ruošiamas “kermošius”, kuriam žvalgaitis.
vadovauja darbštusis kun. Al- • 
bertas Abračinskas. Šiame fes-' 
tivalyje bus laimingiesiems iš
dalyta $200.00 vertės dovanų. 
Festivalis bus skirtingas nuo 
anksčiau buvusių. Visi ruoški
tės į “kermošių.”

Grįžta į darbą
A. Peldžius, “Darbininko” 

bendradarbis, po operacijos li
goninėje išbuvo 9 dienas ir gy
dėsi namie porą savaičių. Svei
katai sustiprėjus, eina prie sa
vo kasdieninių pareigų. Opera
ciją darė dr. Juozas Kvara- 
ceus.

Bromus Bartkevičius 
daro planus “Darbininko” me
tiniam piknikui, kuris įvyks t ku tris metus studijavo Hart- 
liepos 17 d. Romuvos Parke, 
Montello, Mass. Jis neužilgo 
mano šaukti veikėjų susirinki
mą ir organizuoti piknikui dar
bininkus. B. Bartkevičius yra 
pikniko rengimo komisijos pir
mininkas.

KENNEBUNKPORT, Ne.
NUO LIEPOS 2 IKI RUGPICCIO 14

Kai vėl ateina vasara, prisimename, kad žaliasis Maine 
yra vadinamas vasaros atostogų kraštu. Čia daug žalumo, 
švelnus tyras oras; melsvi Atlanto vandenys. Lietuviam tai 
primena gražųjį Palangos pamarį, ypač smėlėtosios ir puši
mis apaugusios Kennebunkport pakrantės. Jose kas vasarą 
krykštauja ir bangose taškos būriai berniukų.

Ir šiemet kviečiame berniukus nuo 7 iki 16 metų vasa
ros atostogas praleisti Kennebunkport. Maine, tėvų pran
ciškonų gražioje sodyboje prie Atlanto. Kas jau anksčiau 
buvo, šiemet ras dar daugiau pagerinimų ir patogumų, dau
giau žaidimų ir pramogų, gerus patyrusius vadovus.

Stovykla pradedama liepos 2 (po pietų) ir užbaigia
ma rugpiūčio 14 (kartu su tradicine IJetuvių diena 
— pikniku). Užsiregistruoti reikia iš anksto adresu: 
FRANCISCAN MONASTERY, KENNEBUNKPORT. ME.

Iš New Yorko apylinkės berniukai bus atvežti ir grįš specia
liu autobusu tėvų pranciškonų priežiūroje. Autobusai išeis 
liepos 2 d. 9 vai. ryto. 680 Bushwick Avė. Kas norėtų auto
busu |>asinaudoti, prašomas iš anksto pranešti.

PIRMOJI KOMUNIJA IR GEGUŽĖS PROCESIJA
Pirmoji mažųjų komunija
Šv. Alfonso parapijoje įvyko 

gegužės 1 d. Ją priėmė 28 mū
sų parapijos vaikučiai. 13 iš jų 
nelietuvių vaikai. 4 — tik vie
nas iš tėvų lietuvis, 11 — lie- . 
tuvių vaikai, būtent: V. Bačiu
lis, V. Dūlys, A. Kemėžys, M. 
Naujalis, G. Pečkaitis, K. Ulec- 
kas, A. Vaškys, V. Vilimas, J. 
Auštraitė, D. Bepirštytė ir? EI. 
Kudirkaitė.

Iš mokyklos į bažnyčią vai
kučius atlydėjo pats prel. L.

i Mendeiis. Jis vadovavo ir pa
maldoms, pasakydamas pa
mokslus lietuviškai ir angliškai. 
Altorius gausiai skendo gėlėse 
ir šviesose, vaikučiai buvo gra
žiose uniformose, prie altoriaus 
artinosi per garbės vartus. Po 
pamaldų vaikučiai buvo nufo
tografuoti su prel. L. Mende- * 
liu, vietos kunigais asistentais 
ir svečiu kūn. V. Gidžiūnu.

Motinos diena, 
gegužės 8, mūsų bažnyčioje per 
8:30 vai. Mišias, tikintieji baž
nyčion rinkosi ir užėmė vietas 
šeimomis. Iki paskutinės vietas 
pripildyta bažnyčia atrodė ta
rytum šeimų susirinkimas. Sa
vo pamoksle iškeldamas moti
nos reikšmę, prel. L. Mendeiis 
kvietė šeimas savo motinas pa
gerbti bendra su jomis komu
nija. Toks motinų pagerbimas 
visiems paliko gilų įspūdį.

Gegužės procesija 
įvyko tą pačią dieną po pietų. 
Organizuotai dalyvavo parapi
jos mokykla, sodalietės, šv. 
Vardo draugijos vyrai, Mote
rų Sąjunga ir daug parapijie
čių. Procesija apsuko visą blo
ką pačiam Baltimorės didmies
čio centre. Esant saulėtai die
nai. Ją stebėjo būriai pašalie
čių. Per bažnyčioje įvykusias 
gegužines pamaldas pamokslą 
pasakė kun. V. Gidžiūnas, vie
nuolis pranciškonas.

Ateitininkų gegužine
Gegužės 15 d. Baltimorės at- 

kai buvo išvykę į Marylando 
sostinės Anapolis apylinkes 
praleisti pusiaudienio atvirame 
ore ir prie vandens. Į sutartą 
vietą atvyko 11 kupinų auto
mobilių. Dalyvavo jaunesnieji 
ir vyresnieji, vaikai ir tėvai.

Pasistiprinus ir pailsėjus, 
jaunimas žaidė ir sportavo. 
Protarpiais grojo akordeonis
tas. Daug skanaus juoko sukė
lė komiškas sportas. Pasižy
mėjusiems buvo įteiktos dova
nos. Pasirodė ir ten pat sure
daguotas laikraštėlis, kuriame 
ypač pajuokauta iš automibi- 
lių vairuotojų. Keletas valandų 

Paminėta Motinų Diena
Gegužės 8 d. mūsų parapijoj 

buvo gražiai pagerbtos gyvos 
ir mirusios motinėlės ir mūsų 
dangiškoji Motina Marija. Gė
les papuošimui altorių Ma
rijos garbei ir motinėlių garbei 
paaukavo Moterų gildos sky
rius, už ką joms priklauso pa
dėkos žodis. Per mišias daug

- parapijiečių ė jo prie šv. Komu- nėję, rhūsų meno jėgos stato 
nijos, o tuojau po pamaldų Ma
rijos Vaikelių draugijėlė iš sa
vo iždo suruošė savo motinė
lėms pusryčius parapijos sve
tainėje. Džiugu matant, kad 
priaugantieji moka pagerbti 
savo motinėles.

Sumos metu visų katalikiš
kų moterų draugijos narės ėjo 
prie šv. Komunijos. Mišios bu
vo užprašytas sudėtinai už gy
vas ir mirusias motinėles. Čia 
ir vėl ana draugijėlė suruošė 
pusryčius pagerbimui visų pa
rapijos motinėlių. Draugijėlės 
pirmininkas'Pranukas Radžiū
nas atkalbėjo maldą prieš val
gį. M. J o ku baite pasakė trum
pą kalbą jaunimui ir skatino

praleista linksmai, draugiškai 
ir šeimyniškai.

Saulutei beriant paskutinius 
spindulius, prie žaliuojančios 
eglaitės atsirado mergaičių 
papuoštas stalelis ir viršum jo 
eglaitės šakose iš gėlių išpin
tas kryžius. Tai buvo lyg ir al
torius, prie kurto suklaupę at
giedojo Įprastines gegužines 
pamaldas. Tikrai graži ateiti- 
ninkiškos gegužinės pabaiga!

Atletų klubas 
viena iš seniausių lietuviškų 
organizacijų Baltimorėje gegu
žės 15 d. minėjo 50 savo gyva
vimo sukaktį. Priešpiet šv. Al
fonso bažnyčioje buvo pamal
dos klubo intencija. Vakare lie
tuvių salėje sukaktis paminėta 
vakariene, kurioje dalyvavo 
daugiau kaip 300 svečių. J; M.

_____  _ Romuvos parkas, (kurio sa- 
draugijėle, kuri gražiai dirba vininkais yra Aleksandras ir 

Ona Gureckiai, yra labai pa
rankus piknikams, nes prie jo 
labai lengva 'privažiuoti iš apy
linkių autobusais ir automobi
liais. Dabar parkas yra labai 
gražiai sutvarkytas. Turi pui
kią, didelę salę, gerai įrengtą 
virtuvę ir 1000 automobilių pa
statyti vietos. Taigi, parankes
nio daržo šioje apylinkėje nė
ra. Kreiptis į Gureckius, 71 
Claremont Avė., Brockton, 
Mass. Tel.: Brockton 8-1207-M.

šaunios vestuvės
Gegužės 8 d. Šv. Kazimiero 

par. bažnyčioje priėmė mote
rystės sakramentą Zenonas Pa
telėms su Genovaite Skeiviūte. 
Abu iš Brocktono. Po bažnyti
nių apeigų vienoje prie gra
žaus ežero svetainėje įvyko iš
kilmingas vestuvių pokylis, 
kuriame dalyvavo virš 150 sve
čių bei viešnių. Pasakyta daug 
kalbų, suteikta jauniesiems

linksmą komediją “Moterų me
džiotojas”. Kiekvienam bus ge
ra proga pasijuokti. Tautinius 
šokius pašoks mūsų jauni šokė
jai, bus ir kitokių pamargini- 
mų, dainų ir muzikos.

Vakarą ruošia Moterų Sąjun
gos 33-ji kuopa šios organiza
cijos 40 metų sukakties proga. 
Kviečia visus šios kolonijos ir 
apylinkių lietuvius atsilankyti 
ir linksmai laiką praleistu M.

Hartfordo lietuviai ketvirta
dienio vakare, gegužės 8, žavė- Įėję, 339 Capital Ąve. Bus vai- 
josi vargonų muzikos koncertu dinama Siskino “Džiaugsmas”, 
šv. Juozapo'katedroje. Tai bu
vo Jurgio Petkaičio graduaci- 
jos proga koncertas ir jo pir
masis prisistatymas vargonų 
muzikos mėgėjams ir kritikam.

Tenka pastebėti, kad Jurgis 
Petkaitis, palyginti dar jaunas 
žmogus, muziką studijavęs Lie
tuvoje ir Vokietijoj, o iš trem
ties atvykęs į Hartfordą, var-

■ goninkavo lietuvių š^. Trejy
bės parapijoje ir laisvuoju lai-

fordo muzikos mokykloje. Jo 
koncerto pasiklausyti buvo su
ėję apie 400 lietuvių ir kitatau
čių, muzikos mokyklos stu
dentų ir mokytojų.

Tai bus antrasis iš lietuvių 
čia baigęs aukštąją muzikos 
mokyklą. Prieš metus Ihiko tą 
pačią Hart Music Collegė bai
gė Eleonora Dvarionaitė-Miniu- 
kienė, kuri dabar ruošiasi ma
gistrės laipsniui. Ji dabar var- 
goninkauja katalikų bažnyčioje, 
turi studiją ir apie 26 mokinius. 
Žodžiu, Hartfordo lietuviškoji 
bendruomenė susilaukė dar 
vieno menininko ir įturtino sa
vo intelektualų būreli. Vmk.

Linksmas parengimas su 
puikiu vaidinimu ir šokiais, j- 
vyks šeštadieny, gegužės 21 d.

Visą .programą atliks šeštadie
ninė mokykla. Čia bus įteikia
ma ir baigusiems pažymėjimai.

Rinkimuose į A. L. Bendruo
menę dalyvavo 142 asmenys. 
Daugiausia balsų gavo: kun. 
Yla — 97, prel. Balkūnas — 96,- 
Mikulskis — 73, Benderius — 
61, Tysliava — 66, Colney, 
Rėklaitis, Kolupaila— 59, De- 
venis, Kapočius — 56, Ginkus 
— 55, Puzinas — 54, Prel. Al
ba vičius ir Barzdukas — 53, 
Gimbutienė 52, Nasvytis — 50, 
Matulionis — 49, Sugintas — 
48, Maciūnas — 44, Vileišįs, 
Skipitis, Bulota ir Kodatienė 
—! 40, Bajerčius, Žilevičius, 
Stempužis ir Kiaunė — 38. 
Mockus ir Girnius — 37. Žiū- 
rys —• 36. Kiti po mažiau.

Gi jus



Mich.

CAMPS

REUGIOUS VOCATIONS

OMAHA, NEBR.

DISPLAY
Guardian Angel

Chiircli
Šventovinė jūrų bažnyčia

188A 17th St. Tenth Avė. ir Žįst Street
New York

9. 10.
12:40

843

MERGAITES
Aplankyk Gražųjį GRAYMOORDURYEA’S PIER

Berniukam

Laiveliai

PLAUKI

BUSS. SERVICES

Vidudienio Minios
12:10 Vidudienį

Tai labiausiai dokumentuota knyga 
GELEŽINES UŽDANGOS:

150th St.. arti Third Avė.

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

Jūsų knygynas nepilnas..; be ties momento knygos

Svečiai laukiami kasdien

CAMP GREGORY 
BERNIUKAMS NUO 7 - 16 

įdaroma birželiu 30. uždaroma rugpiūčio 
Už 2 savaičių periodą $-W. už visa 

:onų $1'0.
>vyklavim<is prižiūrimas prityrusių vadi 

Informacijom raš k:
REV. PETER L. FLANNAGAN, 

CAMP GREGORY 
Cray. Maine 

Tel. Portland 2-3384

CAMP WINNECOWETT įsteigta 
1930 m. Cresccnt Lake. Alton. Netv 
Hampshirc. Mergaitėm nuo 6-16. Jo
dinėjimas. plaukymas, tenisas, iškilos. 
Kabinas su sėtais. Slaugė. CIT. prož. 
Visos stovyklavimo pramogos. Kai
na $325. Prie Winnepesaukee. Cathe- 
rine T. Dennchy. 106 Algonąuin Rd.. 
Chesnut Hill 67. Mas*.

ADM. RbBERT B. CARNEY, karinės navigacijos vietininkas, 
plauko, po vandeniu atominiu “Nautiiium”.

STOGĄ IR SIENAS TAISYTI?
Jei mums pavešit atlikti tucs darbus. 

Jūs galėsit laimėti
- $5004300-200

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI. 
Detalėm sužinoti pašauk: 

TO 8-2635 DABAR

JEANNE D’ARCH STOVYKLA 
MERGAITĖM

lerrill, N. Y. Amžius 6-18. Stovykla 
•ikia liepos ir rugpjūčio mėnesiais, 
aina sezonui $500. Katalikų koply- 
a. Visokios pramogos. Prašyk 
rošiūros: Col & Mrs. C. N. Mclntyre 
K>4 Chevy Chase, Washington. D. C- 

Tel. nr. OLiver 6-7168

CATHEDRAL CAMP 
BERNIUKAMS 

Lake Apponiguet, 
East Fre.-t<»wn. Mass.

Amžius 8-16 m.*tų
Atidaroma liepos 2. uždaroma rugp 

Už dvi savaites $60.
Visokios pramogos

■ Rašyk nr skambink: 
REV. WJI. J. McMAHON.

Rockvrcn 3-8874

Nauji piliečiai
Daugumas mūsiškių, kurie 

čia gyvena daugiau kaip 5 me
tus, yra priėmę c'AV pilietybę. 
Tenka pasidžiaugti, kad jie per 
tokį palyginti trumpą laiką yra 
išmokę ne tik šio krašto kal
bos, bet ir gana gerai yra su
sipažinę su Amerikos konsti
tucija. Man pačiam teko būti 
liudininku ir pats girdėjau eg
zaminuojančio pareigūno tokį 
išsireiškimą: šis vyras, kitaip 
sakant naujas Amerikos pilie
tis, žino tiek, kiek ir aš pats. 
Tikrai geras ženklas, kad mū
siškiai visur yra pirmieji..

f*—- AlMAmia Stovykla 41 mylių nuo New Yorko šiaurė* 
vfltflp MvdlIM pusėn. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai.

Centerport, L. I. puikus maistas, modemiškos kabinos, pro- 
Berntukam 8-15 m. granui vadovaujama 30 brolių ir patarėjų. 
Liepos 2-rugp. 27 mokestis $150 mėnesiui arba $300 visam 

sezonui.

Prabangus sveėlų namas 
moterim ir porom. Tinka' 
savaitgaliam ir atost>g>ui. 
Kasdien Mišios, erdvi ap
linka. lauke plaukiojimo ba- 

■* . vienam ir dviem
kambariai, privačios vonioj* 
ir vanduo. Labai grrus 
maistas. Skambink: Sa*id>-^ 
River 1-0658. prsAyk Ina-r-

Kūdikėlio lezaus šv. Teresę
KIEKVIENĄ TREČIADIENI . . . 8:00 P. M. 

Po pamaldų relikvijų pagarbinimas.

SKAMBINK ar rąžyk dėl vedybinių 
kvietimo, tokiu skelbimų — žurnalų. 
Asmeniniai rašymo reikmenys, bizsio 
reikmenys. The Christopber Preas. 
Printers — Stationers, 1081 Regers 
Avenue. Brooklyn 26. N. Y.

- Tel. BUckminster 4-1069

PIJUS XI STOVYKLA 
emiukams. La Salette seminarijos 
-iežiūroje. Amžius * nuo 6-14 metų. 
:ovykla atidaroma liepos 30 ir už- 
iroma rugpjūčio 24. Sezono mokes- 
3 $400. Įvairiausios pramogos. Ra
di arba telefonu teiraukis informa
cijų: REV. PH. LAMAY. M. S. 
a Sallette Seminary, Enfield, New 
ampshire. Tel. Mercury 2424.

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
North Haledon, N. J.

Mergaitėm tarp 6-14 met;. Atidaro- 
a liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
ūkalingi įrengimai. Savaitei 20 doL 
Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 
►9-723 Belmont Avė., No. Haledon, 
. J. HAvvthorne 7-0452.

MURPHY’S
KADILAKŲ LTMOZINŲ 

PATARNAVIMAS 
Ypač vedybų reikalu 

Malonėkit paskambint FL 8-5948 
Uniformuoti šoferiai visom progom, 

valandom, dienom, savaitėm ar 
kelionėse 

JAMES MURPHY

<V VERONIKOJ Christopher ir Jf. VLimninUJ Greenwich gtv.
GREENWICH VILLAGE, N. Y.

M i l i o i f
7, 8, 8, 10, 11, 12:15 Ir 12:50

Kūdikėlio Jėzaus Šv. Teresės Bažnyčioj 
Black Horse Pike ir Eyersham Road 

Rųnnemede, New Jersey 

PAMALDOS

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didž'uotis ir tuo pačiu laiku 
tarnaus Dievui ir žmonjai. Ši
toji yra katalik'ška ligonrnė 
pripažinta Ncw J/rsey slaugy
mo bordo.

p-' St. Francis Hospital and
*'/. , School of Nursing

25 East Hamilton Place
Jersey C'ty, New Jersey.

8 A. M. ligi 10 P. 
Kirminai - Įrankiai - 

nuomojami 
</2 VALANDOS LAIVU 
MAS suaugusiems 50c.. vaikams 25c.

2 P. M. ligi vidurnakčio

VISOS MIŠIOS 
BAŽNYČIOJE

Vida 
Marle 
Claire

Ho Ho Kus »*ln**-

64-04 ROOSEVELT AVĖ. 
Woodside, L. I.

Deimantai - Laikrodžiai - Dovanos
Tel. NE 9-2857

Kreiptis: Brotber Director. 801 President SU Brooklyn 15. N. 
Skambinti: ULdter 7-0406. Paparašius prisiunčiami katalogai.

Šv. Povilo Apaštalo 
(Tėvai Paulis ta i) 

BAŽNYČIA
59th St. Ir Ninth Avė., Manhattan

MIŠIOS:
5. 6. 6:30. 7. 7:30. 8. 8:30. 9. 10. 11 
11:30. 12:10 ir 12:40 vidudienyje

SAVO NAUJOS STUDIJOS 
t ATIDARYMĄ

3107 Nostrand Avenue 
Brooklyn 29. N. Y. DEwey 9-3606 

Vaikai-Paaugėliai-Suaugusieji 
Šokiai. Baletas. Toe, Akrobatika. 
Modernusis balsas. Pianas. Vaidyba. 

T. V. ir Scenos pamokos.
McELROY STUDIOŠ

Sterlin^ Place. Klausk Misa Rote. 
PResident 8-4398

L. ROCCO
VVOODSIDE’S

GERIAUSI JUVELYRAI

Omahiečiai balsavo '
Gegužes 1 d. visoje Ameriko

je buvo renkamas • Lietuvių 
Bendruomenės Taryba. Oma- 
hoje balsavimas vyko visą die
ną. Balsavimo rezultatai neblo
gi, bet galėjo kur kas būti ge
resni.

TELEPHONE- 
OEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Generalis ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS 
SUNKVEŽIMIAI -GARAŽAI 

SUTAUPYSI LIGI 20% 
PARANKUS MOKĖJIMAS 

JOSEPH G. CO?C

LATVIJOJ 
ESTIJOJ 

VENGRIJOJ 
ALBANIJOJ 

.JUGOSLAVIJOJ

NUOMOJA
Paskutinės mados 

ČUTAWAYS 
TUNEDOS 

PILN4 APRANGĄ 
Visom progom 

MICHAELIS 
FORMAL WEAR 

Mūsų pačių krautmė 
5415 5th Avė. 

GE 9-4861

OUR LADY OF THE F.OSARY 
BAŽNYČIA 

7 State St.. Manhattan 
•v. Mltiot KAS PV ’ALANDIS 

nuo 6:30 l'gi ii 
KAS 15 MINUČIŲ 
nuo 11:15 ligi 1:45

AUGUST P. GUSTAS, INC.
August P. Gustas. Prezidentas
354 Marcy Avė., Brooklyn, N. Y.

Taipgi: 279 Marcy Avė.
(Koplyčios suteikiamos ir kitur)

EVergreen 7-4774

Pietinis galas City Island Avenue
City Island Bronx

Visą dieną žuvauti

Tėvų Pranciškonų 
MOST PRECIOUS BLOOD 

BAŽNYČIA 
Baxter Street (prie Canal) 

Mišios: 7, 8, 9, 10:30 ir 12:^ 
Išpažintys prieš kiekvienas 

mišias

THE "DUCHESS' IR JOE LEWIS 
siūlo Jūsų malonumui TIK NEW YORKE 

GYVA PASAKA — ZOO KNYGA 
VVONDERLAND FARM ZOO 

Kaip gerai prižiūrėti ir maitinti naminius 
gyvulius. Atidalyta kasdien nuo 10 A.M. 
ligi pat sutemų. Įžanga 30c. su taksom. 
Vaikai ligi 2 metų nemokamai. 

Specialiai balandžio mėn.
Nemokamai važinėtis su roto ar lekiant 
Gulbė-balionas kiekvienam vaikui. Pirmad. 
ligi šeštad.. sekmad. ligi 1 P.M. kai
nos mokykloms ir religinėm ištaigom. 
Grupės (darbo dienoms) tik susitarus. Du 
Dixi. s nemokamai šu šia atkarpa.

Skambink OLympia 9-9022 
Kelrodis: Tarp Exit 16 ir 17 iš B^lt Park- 
way. 2 blokai nuo Brooklyno pusės iš Van 
Wyck Espressvvay.

FORDO NAUJI PASKYRIMAI
J. C. (Larry) Doyle, dirbąs 

šioj įmonėj nuo 1946 m., pa
skirtas generaliniu pardavimo 
ir iMeidži&mų mašinų pažymė
jimo menedžeriu. Mr. Doyle vi
są savo laiką pašventė Fordo 
pardavimų geresniam organi
zavimui. Praeito karo metu jis 
buvo karimų užsakymų virši
ninko padėjėju. Sugrįžo į civi
linį gyvenimą pulkininko laips
niu.

J. B. Lackey, anksčiau dirbęs 
kainų reguliavimo įstaigoje, 
nustatinėjant kainas su kitomis 
firmomis, dabar paskirtas eiti 
kontrolieriaus pareigoms. Jis 
Forde tarnauja nuo 1950 m.

(Skelb.)

Nemokamai visas namų dekoravimo 
apžiūrėjimas ir patarimai

Ypatingai" dėmenyg jūnų dekoravimo rei
kalu spalvotom schemom. FU'dtar'nvM", 

.baldai Ir 1.1. Jei planuojate dekoruoti ar 
nerdekoruoti. nritvHiKiti bua lum patarta. 
Vpatinvil ntMžv'-iginma j vienuolynua ir 
'c|e)w>nl Ja*

WILLIAM PREVIDI
E L 5-7891. Ankatf ar vūlal vakarais. THE 

SILENT CHURCH

TYLIOJI 
munano 
TYLIOJI 
paairodžitinių Vakaruose prieš vigų kraštų komunismų. 
Suprasti tikrąjį komunizmo veidų THE SILENT CHURCH yra 

nopaminoma.
Užsisakyk knygą savo knygyne arba pas:

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 Newman, 
Center Harbor, N. H.

Copley .7-4530

OUR LADY OF PEACE 
239 E. 62nd Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

i š i o s :
7, 8. 9, 10, 11 ir 12:10 

' ir 12:35

CAMP ALVERNIA MBGAI1EMS
Stovykla 130 akrų miškingoje vietoje. Rampo kalvose, gražioje 
gamtoje, idealioje vietoje. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai, muzi
ka, valdyba, menas. Sezonas nuo liepos 2 iki rugp. 13. $35 savaitėje, 
$210 visam sezentii. mergaitėm 5-12 m., registracijos mokestis $5. 
V«ia seserys kapucinas. Adresas: Rev. Sister Directre**. Skambin
ti: ERskine Lakęs 420. Autu 45 min. kelio nuo VVashington tilto.

HOTEL SANFORD
Vedybinės puotos vėsinamo oro 

BANKETŲ KAMBARY 
prieinamiausią kaina 

(ligi 150)
Cozy visiems privatūs kambariai.

Kreipki.* į MR. VINCENT, 
banketų tvarkytojų. Flushing 3-1400 
140-40 Sanford Avė., Flushing, L. I.

Kiiaųzūrotos kontempliatyvinės 
Amžinojo Rožančiaus Dominikonės 

Vienuolės
eina garbes sargj’bą. švč. Dievo Mo
tinos Marijos pagarbai, kalbėdamos 
prie Švč. Sakramento dieną, ir naktį 
rožančių bei giedodamos breviorių. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui per 
Mariją, melstis su Marija ir į Mariją, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalčiausioj! Marijos širdis mums 
davė išganymo pažadą — šventąjį 
Rožančių. .

Pašaukimo brošiūros paprašius 
Reverend Mother Prioress, O. P.

Perpetual Rosary Monasiery
302 Court SL, Syracuse 8, N. Y.

CAMP HOLY CROSS
Prie Champlain <;ž.'ro Vermont valstybėj. 

BERNIUKAMS
Niro 6 - 16 METU.

Atidaroma birželio 26 ligi mgpiūčio 21 
Savaitinis mokestis $25. Vis-w< pramogas 

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

CAMP HOLY CROSS 
Burlington, Vennont. 

Tel. Burlington 4-5419

JAUNI VYRAI KVIEČIAMI I 
BROLIUS HEANCIŠKONUS

ivosi vyrai, norintieji sekti Dieviš
koj; Matytoją ir tari pafinMina ba.i 
slaogais bei dirbti mokyklose ir ber
niukų rehabilitaeijos problemom nž- 
sifantL gausite daugiau informacijų 
rašydami: Rev. Brotber Provineial, 
Motmž Alvemo, Cinetnnati 38, Ohio.

Saleziečių Stovykla
Prižiūrint tėvams ir broliams 

saleziečiams 
25-sis Sezonas:

Perskaitęs DARBININKU, 
duok kitam į pasiskaityti, kad 
užsiprenumeruotų.

1955 KETJONIU SEZONAS 
Sekmadieniais nmo birželio 5 Hgi spalio 30

Bušai išvyksta
Consolidated Bus Terminai 41$t St. A 7th Avė., NYC. — 9 a. m.
Telefonas: WAdsxvorth 3-7000-New Jersey šauk MArket 2-7000

DIALOGINES MIAIOS 11. 12, 12-45 
IAPAMNTYS 10 A. M. «gi 5 P. M.

Novena į Sv. Antaną. Pamokslas, Palaiminimas — 3 p. m.
Svč. Sakramente Hstatymas 12:45 MHių ligi 6 p. m.

Graymoor yra 5 mylios šiauriu nuo Petkskill. N. Y. prie 9 kelio, 
už Bear Mountain Bridge nuo West Pcint. Užkandinė sekmadieniais 
atidaryta. Mašinom pastatyti vieta ten pat.

Mišios kasdien 11 A. M.
Kitom informacijom rašyk:

Fr. Guardian. S. A„ Graymoor Friarz, Garrison 5. N. Y. 
Telefoną*: GArriaon 4-3671

IMMACULATE CONCEPTION 
BAŽNYČIA

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

<Jkūržja. šv. Marija Juozapa Rosello. 
kanonizuota 1949) 

MERGAITES! PADEKIT JftZUI 
skleisti Jo karalystę žemije. mokydamos. 
sSaugydamos. dirbdamos misijų arba so
cialini Oarbg.
Rašykite: Rev. Mother Provincial. Vilią 
Rosselfo. Newfidd, N. J. '

MERGAITĖMS 
prižiūrint 

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

Berniukai nu<> 6-10. mergaitės nuo 
Stovykla atidaroma liepos 4.' uždaroma 
rugpiūeio 13. Savaitei S25. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusių vadų.

-Rašyk ar skambink:
Mother Vitalano, Camp St. John.

Peapack. N. J. -Tol. Peapack 8-0640

/ Gegužės 8 d., tuoj po sianos, 
4^ą&nų salėję įvyko Motinos 
dienos minėjimas, kurį suieagė 
LB Detroito apylinkės valdy- 

■:-ba. šiais metais į minėjimą at- 
silankė rekoijdinis skaičius — 
arti 500 žmonių.

Trumpu žodeliu minėjimą 
atidarė LB Detroito apyi. vai- ' 
dybos pirm. inž. Č. Staniulis. 
Programą pranešinėjo K. Ko- 
datienė. Tylos minute buvo pa
gerbtos mirusios motinos. Su- 

- giedota giesmė Marija, Marija. 
Gan stilingą paskaitą apie lie
tuvę motiną, skirtingą nuo kitų \ 
tautų motinų, ypač vargo mo
kyklų atžvilgiu, patiekė Aldo
na Augustinavičienė iš Cleye- 
lando. Daliai klausytojų (ypač - 

y geram būriui vaikų) jos kalba 
liko mažiau suprantama.

Už tat meninė dalis džiugino 
visus. Jina Variakojytė pagie
dojo Schuberto Avė Maria, jai 
akompanavb J. Blažis. Eilėraš
čių apie motiną deklamavo 
Kristina Kutkutė ir Arūnas 
Ūdirys. šešt mokyklos moki
niai, paruošti mokyt. Ž. Suk
nytės. parodė gyvąjį paveikslą,- 
4 mokinės gražiai padeklamavo 
vieną eilėraštį. Daug nuotaikos 
scenon įnešė šv. Antano par. 
mokyklos mokiniai, sušokę tris 
tautinius šokius.

ž ■* \

Kazvs Leknius smuiku išpil
dė Vanagaičio “Maldą” ir 

* Brahmso “Lopšinę”. Jam akom- 
.<■> panavo jo sesutė Marytė Lek- 

niūtė. kuri taipgi palydėjo ir 
Pr. Zarankos dvi solo daine
les: “Oi ant kalnelio” — Ba- 

5 naičio ir “Ko vėjai pučia” — 
Šimkaus.

Meninę programą užbaigė 
studentu ateitininkų trio dai
nomis: “Oi močiut, močiut” — 

. Šimkaus ir “Nelaukia” — P. - 
Zarankos. Minėjimas baigtas 
tautos himnu.

šhio minėjimu LB savė pa- 1 
-įteisino. Ypač džiugu, kad >u 

• pradedama išmokti minėjimus 
- atlikti per pusantros valandos.

Gražiai motinos paminėtos ir 
liet, parapijų bažnyčiose per 
pamokslus. Abi radijo valan
dėlės taipgi pritaikintos pro
gramėles turėjo. Įdomu, kad 
Windsoro (Kanadoj) radijo 
stotis šeštadienį, minėdama 
motinas, grojo įvairių tautų 

. dainas apie motiną ir kaip bū- . 
' dingą šių dienų dainą patiekė 

Br. Budriūno kvarteto įdainuo
tą “Šauksmą”. P. Natas. '

ASUMPCIONISTV KELIONES 
Kanados šventovės:'" 

Rugjk 28 ligi Rūgs. 3
Vadovaujant Norwįch vys- 

kupui Ftanagąn. Išvyksta iš 
New ŠTorko

Kaina 80.00 dol.
Kelionė oru į Dievo Motinos 

Šventovę Guadalupe, Mexieo— 
Liepos 9 ligi 23. Kaina 398.00 d. 
Vadovauja Tėvai. Ašumpcionis- 
tai. Organizuoja -The Associa- 
tton of Our Lady of Salvatom. 
30 East 60th St., New York 22 

TeL PLaza 9-7080

MOWETA, Mattituck, L. I.
BERNIUKAMS 5 - 16«vimr>s«. Jūrų įr vat»d.-ns nra-n '- 

. 20 beisbolo imtynių, arkliukais joji- 
rankdarbiai, šaudymas, fotogra.avi-

. Naktimis žaidimai su tikrais indė- 
v'soks sportas. Saugios kabinos.

gė. daktaras, suaugusių priežiūra, rū- 
ingas slaugymas. namie gamintas 
stas. trim savaitėm $140. 6 sav. $270. 8

J350. Knygutei: James Mulvihill, 43 
y Drive. Babylon. N. Y.

Deer Park 2-5673

McELROY STUDIOS OF 
PERFORMING ARTS 

Praneša

WE NEED AT ONCE
WRAPPING MACIŪNE ADJUSTERS 

Eirpcrienced in operatlon of wrapping machinea 
also malntenance man.

Mušt be experfenced in operatien of Moguln.
Excellent opportur.ity for rifcht men. Pleasant wnrklng čonditiona.

Apply

BUNTE BROTHERS
CHASE GANDY CO.

3301 W. Frankfin RKd 
(450 North — 3300 West)

5. 6, 7, 8, 
12:05,

RUSIJOJ
LIETUVOJ

LENKIJOJ
RUMUNIJOJ

BT'I-CARIJOI
ČEKOSLOVAKIJOJ

390 puslapy — 5.00 dol.
BAŽNYČIA yra drąsiu darbas, kuris nuplėšia nuo ko- 
Uiip vadinamą 'Taikos troškimo" kauk?.
BAŽNYČIA yra viena* U didžiųjų kaltinimų lijr šiandien

Viešų-Parapmių pradžios 
mokyklų graduantai!

TAIP, DIEVAS ŠAUKIA IR JU«!
Todėl Dieviško žodžio Vienuolijos Misio
nieriai primena Jum:

1. šv. Tėvas nori, kad jaunuoliai siekn? 
kunigystės ANKSTI ir apsispręstų JAU
NYSTĖJE.

. Dieviškojo žodžio Misionieriai s ŪD vos 
baigusiems 8 skyrius važiuoti i MIRV 
AIAR. seniai įkurta maža ja seni.n? iją 
Dmtb-tr-v. Mnss.

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

Aplikacijom ar informacijom kreipkis:
REV. JOSEPH GUNNING, S. V. D., 
IfiĄ Beacon St., Boston, Mass.

Liepos 3 ligi Rugpiūčio 20 
Plaukimas, mankšta, buriavi
mas, kinai, laužai, jojimas, du 
privatūs ežerai 200 akrų gra
žios nuosavybės.
$30 savaitei Prašyk knygutės 
Salėsiu Gimp, Gosite"*, N. Y. 
Route 17-60 mylių nuo NYC.

Tel. Goshen 338 
Berniukų amžius nuo 8 ligi 14

MIŠIOS
5, 5:30, 6:30, 7:30. 8:30, 9:30 

10:30. 11:30. 12:10

šeštinių — Dangun žengimo dieną, 
gegužės 19, ketvirtadienį 

Dirbančių žmonių patogumui

HELP WANTED FEMALE

ŠEIMININKB, virti ccrelkū.,, 
2 valka’, atskiras kamliirys, 
vonia, T. V., vėsinamas oras. 
Turi mokėti atsakyti telefonu. 
HU 2-8818.

LAND FOR SALE

Upper Greenvvood Lake, New 
Jerstey — 100 akrų karta ar at
skirais plotais po 106x100 pir- 
duodama prie'nama kaiax Mrs. 
Aiana Csaruy, Upper Green- 
wood Lake, New Jersey.

£'

SUMMER RENTALS

CHESTNUT LAWN HOUŠE
PALENVILLE. N. Y. 1

' Malonumai ir poilsis visai šeimai CatskilN 
Kainuose. įvairus sportas ir baseinas pa- 
sirenkant. 5 minutės eiti ligi kat. bažny
čios. Ideali vieta jaunavedžiam. Gražūs 
kambariai su maistu gegužės ir birželio 
mėn. $36 savaitei. $42 liepos ir rugpiūčio. 
Vaikai ligi 12 už pusę kainos. Rašyk ar 
skambink knygutėm ar rezervacijai — 
Palenville 3313.

CHASE HOUSE, New Suffolk, Long 
Island, gražioj Peconic Bay. Ideali vie
ta plaukioti, maudytis, žuvauti. Mo
derniai įrengta. Puikus maistas. $45- 
-50. Tokių atostogų niekad neužmir
šiu šeimom specialios kaines. Pėkš- 
čiom pasiekiama kat. balnyčia. Ra
šyk knygutei lietuviškai arba skam
bink PEconic 4-6508.

■
PINE GROVE HOUSE

Puriing, N. Y. š 10. Tel. CAiro 9-2119 
Moderni vasarvietė, vanduo visuose 
kambariuose, košiamas baseinas, 
purkšlai, visoks sportas, žaidimų salė 
vietoje. Kat. bažnyčia pėkščiom pa
siekiama. Amerikos vokiečių virtuvė. 
Rašyk lapelių ir dėl kainos:

Mr. 4 Mrs. G. Wenz

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

Mėnesiui ar sezonui 
Žuvavimas ir laiveliais plaukiojimas 

mūsų privačiam ežere 
Prieinamos kainos

TIRE ISLAND-FAIR HARBOR, 
3 miegamieji, 24” knotty pine 
gyvenamasis kamb. Statytas 
1954. Galima nuomoti liepos ir. 
rugpiūčio mėn. Savininkas LY 
3-8833

BELLE HARBOR vasarai ar vi- 
siems metams, pasirink 4 ir 5 
kamb. tratą, naujai išdažyti, 
modernios virtuvės, 1 blokas 
nuo vandenyno. Arti kat. baž- 
nyč. $1,500 sezonui. NE 4-4218

CAMPS



kūną ir susipažinti su namų sa
vininkų reikalais.

Vyčių piknikas
Naujosios Anglijos apskri

ties vyčių .piknikas bus birže
lio 22 d. pas T. Marijonus. 
Thompson, Conn.

CūORGE MEANY, Amerikos Darbą Federacijos (ALF) pirminin
kas, su žmona laivu “Queen Mary” išplaukė į Europą, jis Vienoje, 
Austojo e, dalyvaus laisvųjų unijų tarptautiniame kongrese. Juo
du fotografuoja D. Outinskas, moteriškų rūbų siuvėjų unijos pir
mininkas. ' • - , _

. Bostono ateitininkų metinė šventė •

’ J
Angelų Karalienės parap.

Amžinojo Rož. draugijos pas-, 
kurinis prieš vasaros atosto
gas susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, geg. 22., po gegu
žinių pamaldų. Po susirinkimo 
parapijos salėje laimėjimų va
karas.

Tragiškojo birželio dienų

— 15 metų Baltijos valstybių 
• pavergimo minėjimui sudary

tas bendras* komitetas, kuriam 
pirmininkaus dr. A Trimakas. 
Gegužės 16 įvykusiame Alto 
posėdyje sudaryta bendra Alto 
ir T J.K minėjimui rengti komi
sija, j ją įeina pirm. — dr. A.

.. „ Trimakas, sekr.. — dr. B. Ne
beliekas, ižčL — dr. V. Vilia
mas, nariai — P. Vainauskas, 

;M. Kregždienė. Ryšininku tarp
komisijos ir Kunigų Vienybės 

f religinei programai tvarkyti 
paskirtas kun. V. Dabušis.
Pamaldos šv. Patriko katedroj 
Tragiškąsias birželio dienas 
minint, šiais metais birželio 19 
d. 4 v. p. p. šv. Patriko kated
roje New Yorke ruošiamos 
specialios pamaldos. Per pa
maldas giedos bendras jungti
nis choras. i

Klebonų pasitartoms
- įvyko gegužės 13 Aušros Var
tų par. klebonijoje New Yorke. 
Buvo aptarta tragiškojo birže
lio sukakties minėjimas — 
maldos dieną už Lietuvą ir ki
tus kraštus.

Kun. Juozas C. Nosser, 
Kazimiero Nosser ir Marijos 
Reinytės sūnus, birželio 4 d. 
Erooklyno arkiv. Th. E. Molloy 
bus įšventintas į kunigus. Pri
micijas laikys birželio 5 d. Ne
kalto prasidėjimo bažnyčioje 
Jamaicoje, N. Y.

DaiL Wm. J. Witkus 
dalyvauja Art League of Long 
Island Ine. surengtoje metinė
je parodoje, kuri atidaryta 
geg. 15, uždaroma geg. 21. 
Lankymo valandos kasdien 
nuo 1 iki 5 v. p. p., gegužės 21 
nuo 12 iki 3 v. p. p. Paroda 
vyksta St. John’s Parish Hali, 
149—49 Sanford Avė., Flush- 
ing, N. Y.

APIAHKYK EUROPA

ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ
1955 VASARĄ .

Mes prityrę padėti taupiai ir pigiai 
prabangią kelionę suruošti.

štai keli pavyzdžiai:
dieni) Ispanijoj ti

prabangiu cos».ch — J I 0U
Paranki kelionė orlaiviu po 

Graikiją, Turkiją 
ir Šventąją žemę — 
13 dieną prabangiu 
ccach Jugoslavijoj —

ir daug; gitų pasirinkimų.
Kreipkis į. vietinj agentą arba j

APAL TRAVEL LTD 
100 F'IFTH AVENUE,

New York City — Apt D 
CH 2-7038 ’

$480
$130

Vyskupas lankėsi Apreiškimo parapijoj
Gegužės 15 popietyje (4:30 

vai) Jo Eksc. Vysk. J. Board-V 
man lankėsi Apreiškimo baž
nyčioje teikti Sutvirtinimo sa
kramento, kuriam buvo paruoš
ti 136 'berniukai, 131 mergai
tė ir 5 suaugusieji — viso 272 
asmenys. Berniukai buvo apsi
vilkę raudonais, mergaitės — 
baltais apsiaustėliais, kas su-, 
darė labai gražų vaizdą, einant 
jiems į bažnyčią ir pačioje baž
nyčioje. Vyskupo laukė didelė 
minia žmonių prie bažnyčios, 
nes bažnyčia jau buvo pilna 
sutvirtinamųjų ir sutvirtinimo 
tėvų. Vysk. J. Boardman pasi-

džiaugė gražiu parapijos choro 
giedojimu; anot jo, mažai kur 
girdėjęs taip gražiai giedant 
Pasidžiaugė taip pat vaikučių 
paruošimu ir tvarka prie Su
tvirtinimo sakramento. Klebo
nijoje kunigams pareiškė esąs 
sužavėtas ir sujaudintas giliu 
lietuvių religingumu ir rodoma

Apreiškimo parapijos 
mokykla gegužės 22 d. 5 v. v. 
rengia mokslo metų užbaigimą. 
Vakaro programa graži ir į- 
vairi, kviečiami visi dalyvauti

Maironio mokyklos 
aštuntos klasės mokiniams jau 
nuo balandžio 2 vyksta litua
nistinių dalykų egzaminai, ku
rie baigiami gegužės 21 d. Abi
turientų išleistuvių aktas ir 
mokslo metų užbaigimas bus 
birželio 12 d. Apreiškimo par. 
salėje. Mokyklos vedėjas prašo 
šią dieną rezervuoti mokyklos 
šventei.

Namų savininkams 
Didžiojo New Yorko lietuvių 
namų savininkų, Brooklyn and 
Queens Home Owners, Ine. na
rių svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės (May) 27 
d. 8 v. vakare YMCA salėje, 570 
Jamaica Avė., prie Highland 
Park, Brooklyn, N. Y. Susirin
kime bus pateiktos informaci
jos apie pratęstos nuomų kont
rolės pakeitimus ir padaryta vi
sa eilė namų savininkams įdo
mių pranešimų. Šiuomi yra 
kviečiami ir ne nariai namų

kilęs iš Scranton, Pa., dabar 
gyvenąs Brooklyne, gegužės 21 
susituoks su Evęlyn Werner, 
Švč. Jėzaus širdies bažnyčioj 
9 v. r. East Glendale,N. Y.

Šokiai
šeštadienį, gegužės 21, mergi
nos sodalietės ir kat. vyrų or
ganizacija ruošia pavasario šo
kių vakarą Apreiškimo par. 
salėje. Pradžia 8:30, įėjimas 1, 
25 dol. gros du orkestrai.

Mirė „
Kotryna Araskevičienė, 
metų, gyv. 135 Thames
Brooklyn. Palaidota geg. 12 d. 
iš Apreiškimo par. šv. Kazimie
ro kapinėse. Liko trys dukte
rys Ladukienė, Milerienė, Mau- 
rukienė.

Maspetho lietuvių parapijos 
choras rengia koncertą ir šo
kius, kurie įvyks Ascension sa
lėje.' Pelnas skiriamas naujos 
bažnyčios statybai

90
St

PARDUODAMAS 3 šeimų 
■ namas su 17 kambarių, 186 

Hale Avė., Brooklyn 8, N. Y. 
80-59 89 Avė. Važiuoti Jamaica linija, 1 blo-

Woodhaven, L. L, N. Y. kas nuo Norwood Avė. stoties.

IŠNUOMOJAMAS 1 kamba
rys ramioj vietoj. Kreiptis:

į Gegužes 21 <Ų šeštadienį, 7 vai vak 
Ij puikioje GRAND PARADISE salėje,
f 320 Grand Street, Brooklyne,

Lietuvos Steigiamojo Seimo 35-rių metų sukakčiai
paminėti rengiama

į AKADEMIJA—KONCERTAS
Kalbės: S. Sužiedėlis ir Steigiamojo Seimo nariai: 

prof. J. Kaminskas, M. Galdikienė ir J. Makauskis.
Koncertinėj daly “Operetės” choras ir 

A. Slepetytės baleto studija.
ŠOKIAM GROS R. KONTRIMO ORKESTRAS

| įeinant aukojama $1.50. Studentam — 1 dol.
Visi kviečiami atsilankyti. •

RENGIMO KOMISIJA

šiuo atveju ir jam kaip vysku
pui “Ta didžiulė minia, jis pa
brėžė, — turėjo žinoti, jog ji 
bažnyčion netilps, tačiau vis- 
tiek susispietė aikštėje prie 
bažnyčias ir laukė vyskupo. Il
gai trukusios pamaldos, apie 
dvi valandas, parodė didelę 
žmonių kantrybę „ ir pagarbą, 
vyskupui, nes ji laukė ir jo iš
einant iš bažnyčios”. Be to, 
vyskupas susijaudinęs kalbėjo 
apie persekiojamąją ir kanki
namąją Lietuvą, reikšdamas 
užuojautą ir viltį ją prisikel- 
siant laisvam gyvenimui

Šiemet Bostono at-kai savo 
metinę šventę buvo sujungę 
kartu su Motinos dienos minė
jimu gegužės 8 d. Iš ryto buvo 
pamaldos šv. Petro bažnyčioje, 
po pietų — akademinė ir me
ninė programa parapijos salė
je. Salė buvo prisirinkusi pil
na žmonių iš Bostono ir atvy
kusių svečių 1š Brocktono, 
Lawrence, Worcesterio, Put- 
namo ir Hartfordo.

i Šventė ir motinų pagerbi
mas pradėtas giesme “Marija, 
Marija” ir studentų at-kų kuo
pos pirm. A. žižniausko trum-

kus iš Providence, Studentų 
At-kų Sąjungos C. Valdybos 
atstovė D. Skųdžinskaitė-Ivaš- 
kienė, skautų atstovas Brič- 
kus, Putnamo at-kių atstovė E. 
Skrupskelytė, Brocktono at-kų 
atst. L. Reivydas ir stud. Algis 
Vedeckas iš Brooklyno, šventės 
paskaitininkas. Darbo prezidiu
mą sudarė: V. Vaitkevičius, D. 
Petronytė ir R. Jatušauskaitė.

Padarius metinius praneši
mus studentų kuopos pirm. A. 
žižniauskui ir moksleivių pirm. 
T. Vasaičiul davė at-kų įžodį 8 
studentai ir 5 moksleiviai: Dai-

pu žodžiu. Garbės prezidiuman . va Kuodytė, Milda Martinkiū- 
buvo pakviesti: kleb. kun. Pr. 
Virmauskis, Ateitininkų Fede
racijos vadas S. Sužiedėlis, 
Bostono at-kų dv. vadas kun.
J. Žuromskis, kun. V. Martin-

ŽINIOS —
3

III

t" žyti ir atremontuoti namai, pa
sodinta daugiau naujų medžių 
ir gėlių.

Prašo pasimelsti
c A V prezidentas gegužės 21 

d. paskelbė “Armed Forces”. 
Bostono arkivyskupas Richard 
J. Cushing visų parapijų kle-

Moksleivių ateitininkų
Marijos Pečkauskaitės kuopa 
gegužės 14 savo susirinkimą 
buvo paskyrusi Motinai prisi
minti ir pagerbti. Paskaitą 
skaitė stud. Algis Vedeckas, 
referatą — B. šetikaitė, deklia- 
mavo J. ir M. Sandanavičiūtės. 
Padainuota partizanų dainų.

BAYONNE, N. J.
Šv. Mykolo parapijoje 40 v. 

atlaidai vyksta gegužės 22, 23, 
24 d. d. Vakarais 7:30 v. bus 
iškilmingi mišparai, pamokslus 
sakys tėvai pranciškonai.

Vaikų pirmoji komunija bus 
gegužės 29 d., sekmadienį, 9 v.

Ryšium su Fatimos maldos 
žygiu, parapijiečiams išsiunti
nėti laiškai, prašant įsijungti į 
maldas už Lietuvos laisvę ir už 
Rusijos atsivertimą. Lapeliai 
jau grįžta į parapijos raštinę.

Visų mėgiamą lietuvišką duoną 
naujos kepyklos jūsų patogu
mui galime pristatyti į pagei
daujamą jums apsistojimo vie
tą, arba tiesiog į namus.

Susitarkite su tomis krautu
vėmis ir praneškite jų pavadi
nimus ir adresus.

Kartu nurodykite, kiek juo
dos, baltos salytos, pyrago, ko
kiomis dienomis ir kokiu laiku 
norėsite gauti

Laikinai rašykite arba skam
binkite lietuvių knygyno adre
su: LAIMA (Duonai)

335 Union Avė.
Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 8-6163

(geriausiai apie 6 vai. p. p.)
Jums bus atskirai pranešta 

nuo kada galėsite pradėti gau? 
ti duoną. (Skelb.)

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas —- vedėjas

582 Gnuid St, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

Išvrifojame | krautuve* 
privaliu* namu*.

William J. Drake
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonu JAmaica 6*7272

I Stephen Bredes Jr.| 
ADVOKATAS 1

3

BrooHyu 8, N. N. i 
TeL APptegate 7-7083

Gausiai aukojo
Kiekvienais metais šv. ’Petro 

parapijai palaikyti vietoj pik- bonams išsiuntinėjo laiškus 
niko daroma rinkliava bažny
čioje. Šiais metais tokia rink
liava gegužės 8 davė $823 au
kų.

tė, Irena Lušytė, Virginija Si
manavičiūtė, Liuda Šmitaitė, 
Mykolas Pakštys, Aloyzas Pet
ronis, Kazys Vasaitis, Regina 
Galdikaitė, Vida Stazdaitė, 
Janina Vasiliauskaitė, A. Sku- 
dži^skaitė ir Audronė Barū- 
naitė. Įžodį priėmė dv. vadas 
kun. J. Žuromskis, ženklelius 
prisegė At-kų Fed. vadas S. Su
žiedėlis. Po keletos nuoširdžių 
sveikinimų sugiedotas Ateiti
ninkų himnas ir išklausyta 
stud. A. Vedecko paskaitos, 
kurioje jis prisiminė motinas 
ir dabarties aktualius ateiti
ninkų uždavinius. Salėje esan
čios motinos buvo apdovano
tos gėlėmis. ‘

Po trumpos pertraukos šven
tės dalyviai buvo sutelkti prie 
kovojančios Lietuvos, visų lie
tuvių motinos, suvaidinus S. 
Lauciaus vaizdelį “Paslaptin
goje zonoje”. Vaidinimą reži
savo inž. K. Barimas, vaidino 
R. Leimonas, I. Nikolskytė, K. 
Vasaitis, Ą. žižniauskas, L. 
Šmitaitė, S. Leimonas ir T. Va
saitis. Vaidinimas buvo darniai 
atliktas ir publikos šiltai pri
imtas.

Motinoms buvo skirtas poeto 
B. Brazdžionio sudarytas mon
tažas, kurį scenai paruošė S. 
Leimonienė. Montažą sudarė 
eilėraščių posmai ir muzika. 
Kai kurie iš deklamavusių 
moksleivių savo uždavinį atli
ko labai gerai.

ros valios lietuvių talkos ir pa- šventė baigta vaišėmis ir

Bostono Balfo 17 skyriaus 
valdyba gavo iš Balfo Centro 
reikalingų informacijų ir blan
kų garantijoms sudaryti. Bos
tono lietuvių patogumui infor
macijos gaunamos šiose vieto-

Keleivio redakcijoje,
636 E. Broadway, 

Lietuvos Garbės Konsulate,
395 West Broadway,

So. Boston, Mass.
Minėtose įstaigose netik 

gausite informacijų, bet rasi
te sąrašus tremtinių, norinčių 
ir galinčių atvykti į Ameriką. 
Čia rasite pažįstamų ir priete- 
lių. Prašome pasirinkti kas ką 
pageidaujate.

Blankas užpildyti be atlygi
nimo pasižadėjo J. J. Roma
nas, gyvenąs

395 Broadway, 
So. Bostone.

Tel.: SO 8-7635.
Priėmimo valandos: kiekvieną 
dieną nuo 6 iki 9 vai. vak. še
štadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
<6 vai. vakaro. Pageidautin. į 
geriausiai skambinti telefonu 
ir susitarti.

Bostono Balfo 17 skyr. val
dyba nuoširdžiai dėkoja ben-

prašydamas, kad žmonės būtų 
paraginti tą dieną daugiau pa
simelsti už tuos, kurie aukoja 
savo gyvenimą, saugodami šio 
krašto laisvę ir idealus.

Tikrina r imus
Bostono ugniagesiai lanko 

visus namus ir tikrina Rengi
mus, kad būtų apsisaugota nuo 
gaisrų. Ugniagesių viršininkai 
įspėja gyventojus, kad būtų 
atsargūs ir reikalautų doku
mentų iš Znipektcriaus, ites 
gali atsirasti vagių, kurie pri
sidengs inspektorių vardu.

Tik mes esam jų viltis
Europoje, šiapus geležinės 

uždangos, vis dar vargsta apie 
10.000 lietuvių. Iš jų apie 3.000 
pagal naują įstatymą gali at
vykti į Ameriką. Bet jiems rei
kalingos garantijos. Supranta
ma, jas gali parūpinti tik ge
raširdžiai . Amerikos lietuviai, dradarbiams ir prašo visų ge- 

švaros savaite Aišku, čia visiems yra darbo ir
Miesto majoras John Hynes visus vienodai riša artimo mei- ramos sudarant tautiečiams linksmavakariu Strand Hali 

gegužės 21—31 dd. visame 
Bostone skelbia švaros savai
tę. Majoras ragina gyventojus, 
kad tos savaitės metu būtų 
gražiai nušluotos gatvės, nuda-

Egzaminai
Bostono parapinėse mokyk

lose mokslo metus užbaigiant 
prasidės birželio 3 d. ir tęsis 
ligi birželio 10 d.

CYO šokiai
Šv. Petro parapijos' ČYO 

rengia šokius birželio mėn. 3 d. 
Norumbega Park. Šokiam gros 
Baron Hugo orkestras.

' Šv. Vardo draugijos 
nariai po birželio 5 d. 8 vai ry
to mišių turės pusryčius 
Blinstrub’s Village patalpose.

lės pareiga: brolius iš vargo garantijas. Nepamirškime, kad patalpose, čia nemaža triūso 
vaduoti. Padarykime tai be at
sikalbinėjimų ir atidėliojimų.
Sudarykime garantijas arba 
suraskime sponsorius.

tik mes esame jūjų viltis ir pa- įdėjo at-kės sendraugės. Visa 
guoda. švente daugiausia rūpinosi sen-

Bostono BALFo draugių pirm. A. J. Vasaitis.
Skvriaus Valdyba.

RETA NAUJIENA BOSTONE

B O S T O N O ATEITININKŲ vininrn
PAKVIESTAS IBMflf—

GEGUŽĖS 22 D., 3 VAL P. P
OUTH BOSTON HIGH SCHOOL 

S ALEI E

VAIDINS

Petro Vaičiūno 4 veiksmų dramą

VARPŲ GIESMĘ
Režisūra J. BRAZAUSKO Dekoracijos K. JATUŽIO

Pastatymas akt. VIKT. VAITKAUS

Visi Bostono ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti 
ir pamatyti didingą Lietuvos praeitį.

Bilietai gaunami prie įėjimo. Kaina: 2. 1.50 ir 1 dol.


