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Paskutinį kartą teko klausy- 
W »teigi»«Mjaąne Seime, kaip 
liaudininkai kalbėjo: sudiev,

Nė vienas Europos preziden
tas nesukėlė tokio susidomėji
mo frąipdfrhar išrinktas Italijos 
prezidentas Giovanni GronehL

Kai tik jfe buvo išrinktas, 
spauda prapliupo:

krjfrfėisuyn demokratai aky
la; krikščionių demokratų ir 
koaKcajos akcijos nukrito; Lu- 
ce susihaakrutavo, nes Ameri
kai palankioji politika Italijo
je pasmerkta; baigtas $cdba; 
ateina dabar dienos kairiesiem 
ir komunistam...

Teko patirti, kad eilė žmo
nių, gavę vokus su tais laik
raščiais, kreipėsi j paštą, 
prašydami to siuntėjo vokus 
grąžinti atgal, nes jie nenorį 
turėti jokių reikalų su veik
la, nukreipta prieš Ameriką.

Nachrichten sako: “Jis yra di
delio išsilavinimo ir kultūros 
žmogus, gilus rašytojas ir pui
kus kalbėtojas, tikras katali
kas ir įtikinantis diplomatas; 
žmogus su didele politine pa
tirtimi ir savo ligšioliniame gy
venime parodęs retą politinį 
tiesumą. Per septyneris metus 
būdamas parlamento pirmi
ninkas, rodė pavyzdingą ne- 
partiškumą ir korektiškumą 
vykdydamas konstituciją. Dėl 
tų pačių ypatybių buvo ger
biamas Italijoje ir užsienuose 
taip pat buvęs prezidentas Ei- 
naudi”.

KĄ PELNO Iš TAIKOS
Salzburgo miestas apskaitė, 

kad taiką pasirašius ir ameri
kiečiam išvykus, miesto paja
mos sumažės 14—17' <.

sakė, o tai stebėdama opozici
ja prapliupo juokais, žinoma, 
kad tai buvo neofašistų pokš
tas — jie pateikė Scelbai džen- - 
telmenišką gėrimą, kad Imtų' 
lengviau nuryti prezidento rin
kimus ... Gronchi balsus skai
tė toliau, ir jų buvo 658 iš 833. 
Ir vėl pažymėtina, kad iš 105 
tuščių balsų daugiausia buvo 
kr. demokratų, vadinamų deši
niųjų.

Tokia rinkimų eiga rodo tik ' 
du dalykus: Pirmiausia, kad 

vienybės nebeliko kr. demo
kratų partijoje.

Nors pereitais metais Neapo
lio kongrese partijos vadovybę 
laimėjo Fanfani, bet Pella, Go- 
nella, Andreotti, Togni vado
vaujamas dešinysis sparnas 
sudarė partijos viduje savo 
“concentrazione demochistia- 
na” .ir šiaušias prieš partijos 
bendrą vadovybę. Antra, tuo 
pasinaudojo opozicija

ne tiek tam, kad sau patin
kamą asmenį išrinktų, kiek 
tanų kad >ukfiudytų pozicijai 
įvykdyti savo planą.

Žemės 
kad suskaldytų koalicijos vie
nybę, bet ji prisidėjo, kad su
stiprintų tautos ir valsty bės 
vienybę. '

Reformos reikalavo sociali
nis teisingumas ir politinis tiks
lingumas. Pirmasis reikalavo 
duoti žemės tam, kuris ją gali 
dirbti ir iš jos gyventi Antra
sis skatino pakirsti ekonominę 
šaknį tiem dvarininkam, kurie 
buvo svetimi 
susikūrusiai 
bei. Skatino 
apčiuopiamai 
žadą bežemiam, 
pakirsti propagandą bolševikų, 
1919 jau užėmusių veik du 
trečdalius Lietuvos.

Ekonomiškai galvojant, italų 
dabar vykdoma reforma daug 
naudingesnė ir tikslingesnė, 
kai su reforma nesiskubina, 
bet busimajam ūkininkui duo
da žemės gabalą su pastatytais 
nameliais ir gyvuliais bei. ma
šinom. Bet Lietuvoje nebuvo 
kada laukti. Revoliucinė nuo
taika vertė greitosiom plėšti 
žemės gabalą, primesti dar miš
ko gabala, ir žinokis — kurkis 
savo iniciatyva iš nieko, kaip 
iš nieko kuBta^fe -pati valsty
bė. . (b. d.).

organizacijom 
kaip jų veiki

mas labai įvertinamas bolše
vikų laikraščio. O jis sako, 
kad jos "urmu ir detaliai 
prekiauja savo tautiečiais.

4:30-5:30 ral.p.p.
Smh vvfyd
_ , 1330 M. 97.9 NEG (FM)

pakliuvusiais svetimame 
krašte į bėdę? stumia juos 
į gėdingą ir pražūtingą di
versiją, šnipinėjimą prieš Tė
vynę, gamina iš jų patrankų 
mėsą imperialistinėm avan
tiūrom“. Jei taip bolševikai 
vertina, tai darbas geras.

Tremtinių organizacijos ir 
kad jų adresai yra surašyti 
bolševikų kartotekose.

Svarbu kai kas žinoti ir 
pačiai Amerikai. Pav„ kad ji 
palaiko "purvinus klastoji
mus ir juodus šmeižtus - per 
radiją “Osvoboždenije"; kad 
"amerikiečiai moka tik tiem, 
kas sutinka vykdyti nusi
kalstamus darbus“. Dar įdo
miau žinoti Amerikos paštui, 
kad jo tarnautojų rankom 
Išnešiojama ta visa purvina 
prcpagan<*a prieš Amerika.

Naudinga tokios laikraščio 
informacijos žinoti ir tiem, 
kurie įtikinėja, kad su gal
važudžiais, paėmusiais val
džią, reikia sugyvent: geruo-

Paskutinį mėnesį staiga 
lietuviai, latviai, estai, ukrai
niečiai ir kiti Amerikoje pra
dėjo gauti paštu uždaruose 
vokuose rusiškai spausdintą 
laikraštį ’Za vozvraščenie na 
rodinu“. Jį leidžia bolševikų 
sudarytas Berlyne "grįžimo 
komitetas, kuriam vadovauja 
generolas N. F. Michailovas. 
Tarp komiteto narių yra ir 
vardas "Nelė Dauguvitinė“.

šio laikraščio Nr. 2 beveik 
visas skirtas ukrainiečių pro
fesoriaus Vladimir Vasiiakij 
pasakojimui apie save. Jis 
sakosi buvęs Miunchene uk
rainiečių laikraščio redakto
rius. Jis turėjęs ryšius su 
"amerikiečių komitetu išlais
vinti nuo bolševizmo“)gal tu
ri galvoje Free Europe? 
Red.). Tas komitetas • jam 
pavedęs sukurti tarptautinę 
organizaciją, kuri apjungtų 
visas emigrantines grupes,

Gronchi 68 metų. Kilęs iš 
neturtingos šeimos ir pats už
darbiaudamas prasimušė į 
mokslus. Kare pasižymėjo drą
sumu. 1919 išrinktas į parla
mentą; 1921 buvo Mussolinio 
vyriausybėje. Bet nužudžius 
Mateotti, jis iš vyriausybės 
pasitraukė ir virto antifašistu. 
Rezistencijoje dalyvavo sykiu 
su de Gasperi, joje atstovau
damas krikšč. demokratus. Su 
krikščionių demokratų judėji
mu, su krikščionių darbininkų 
profesine organizacija jis su
augęs, nes priklauso prie jų 
steigėjų. Demokratinėje Itali
joje •
jis buvo partijoje pirmasis po 
de Gasperi

ir parlamento frakcijos pir
mininkas.

Vieni Gronchi vadina dideliu 
garbėtroška, kiti jam rodo di
delės pagarbos. Pvz. Basler

Toks skirtingas įvertinimas 
labiausiai kilo, kai prieš metus 
partijos kongrese Gronchi pa
reiškė, kad reikalingas “naujas 
kelias” — ištraukti iš komu
nistų partijos kairiuosius Nen- 
ni vadovaujamus socialistus ir 
įtraukti juos į koaliciją. Nors 
jis pasisako aiškiai prieš komu
nizmą, bet anas pasisakymas 
už komunistų draugus partijos 
bičiuliam sukėlė įtarimų, kad 
Gronchi gali būti ne visai “pa
tikimas”.

Šitos baimę nauji faktai ne
patvirtino, nes Scelbos vyriau
sybės atsistatydinimą naujasis 
prezidentas atmetė. O prezi
dento galia ir reiškiasi tik tuo. 
kad jis skiria ministerį pirmi
ninką. M.

dem. norėjo bažnytinėm žemėm 
išimties — palikti pb 3ha*.kaip 
buvo nuo senų laikų Suvalki
joje dar rusų valdžios padary
ta, o atimti visa kita iš Kauno 
sritie \ kur bažnytinių žemių 
galėjo būti neribotas kiekis. 
Krikšč.. dem. spyrėsi: ne, ne
sutinkam, stojam už reformą, 
bet kad “bažnytinių vienuoly
nų ir bažnytinių įstaigų žemės 
būtų nusavinamos tais pačiais 
dėsniais kaip ir privačių dvari
ninkų, ir būtų paliekamos tos 
pačios normas...

čia surašytas tų pasikalbė
jimų mintis perskaitysi per po
rą minučių, o anuo metu jos

* Vokietijos užsienių reikalų 
ministerio pareigas dar. ir to
liau pasilaikysiąs Adenaueris, 
nors spauda jau buvo paskel
bus užsienių reikalų ministeriu 
von Brentano, CTHJ frakcijos 
Urmininką. ■

Everyone knows how Senes E Savings 
Bonds—bom in May 1941—helped 
win the war.
Būt many folks štili don’t realize how 
much thėse šame Savings Bonds have 
done to help millions of individual 
Americans.
Since 1941, thousands of homes, 
farms, cottages, college educations, 
espensive vacations, and even babies 
—have been paid for through Savings 
Bonds. Bonds have helped many a 
couple build a fine retirement nešt 
egg, have given many othcrs real se- 
eurity when the going was rough.
Why have Savings Bonds been able 
to do so much for these peopk?? Be- 
cause Savings Bonds are differcnt 
from o rd i nary ways of saving in two 
very important rcspccts:
• Savings Bonds are mare than just

ŠEŠTADIENIAIS. NUO 1.30 VAI 
IS WWRL, 5000 kcl.

V* gogijos druskele>rba remiant
ilgais mokslininkų autoritetų 

. pasisakymais. Apie tai buvo 
’ t kalbama Steigiamojo seimo 27

posėdžiuose, o be to komisijose 
— žemės reformos komisijoje 
81 posėdy, redakcijos komisi
joje 26 ,posėdžmose, bendro
sios teisės komisijoje 13 posė
džių. Taigi viso 147 posėdžiuo
se __ Iki buvo priimtas žemės
reformos įstatymas. Ir tam įs
tatymui vis dėlto posėdžių ne
reikėjo nė pusės tiek kaip di
džiųjų atstovam, svarstant 
Austrijos taikos sutartį...

1922 vasario 15 žemės refor
ma buvo nubalsuota. Už — kr. 
dem. blokas; prieš — soc. de- 

susilaikė — liaudį-

Kai Sleževičius kalba apie 
principą, kuris kažkuriame to
limame etape galės būti vyk
domas, prabyla vėl Albinas 
Rimka. Jis liaudininkas ir lai
komas žemės klausimu sj>ecia- 
Hstu. Jis tiesiog siūto, kas da
bar padaryti — žemę nusavin
ti, paliekant savininkam |x> 50 
— 70 ha, kitus išdalyti maže- 
Žemiam fe bežemiam. Pasisako 
už smulkius ūkius, ne valsty- 
binim dvarus, kuriuos gynė 
aoc. • demokratai. Už tat soc. 
dem. Venclauskis nepatenkin-

Spaudos šauksmam pagrin
dą davė tokia prezidento rinki
mų eiga:

1. Baigiantis Einaud? prezi
dentavimui, min. pirm. Scelba 
ir kr. dem. partijos sekretorius 
Fanfani susitarė su koalicijos 
mažosiom grupėm, kad naujas 
prezidentas būtų jokiai parti
jai nepriklausąs žmogus. Tokis 
buvo nužiūrėtas Merzagora, 
dabąrtinis senato pirmininkas.

2. Prezidento rinkimuose 
opozicija, komunistai, socialis
tai, neofašistai, norėjo iškirsti 
pozicijai kiaulystę ir iškišo ki
tą kandidatą — parlamento 
pirmininką Gronchi. Kelis kar
tus balsavo, reikiamos daugu
mos Merzagora negavo, pasi
davė dalis kr. dem. partijos 
narių. Merzagora atkrito.

3. Scelba ir Fanfani mėgino 
prikalbėti Gronchi, kad jis'sa
vo kandidatūrą atsiimtų ir iš
gelbėtų partijos susitarimą su 
koalicija. Bet drausmei nepa
sidavė ir Gronchi. Tada Scelba 
ir Fanfani padarė gerą šypsnį 
ir Gronchi pasiūlė kaip savo 
kandidatą į prezidentus.

4. Kai parlamentui ir senatui 
pirmininkaudamas, Gronchi 
skaitė paduodamas baisus: 
Gronchi, Gronchi, Gronchi... 
ir priskaitė jų 442, reikalingą 
renkamąjį skaičių, pakilo ova
cijos. Tuo metu tarnas atnešė 
Scelbai stiklą konjako. Scelba 
nesusivokdamas, kam tai, pa
reiškė tarnui, kad jis to neuž-

Mfcijoje, užteks, dabar paka
riausim po senovei, nes mūsų 
kteliai skirias...

Aplankome Steigiamąjį Sei
mą dar kartą ir kitą, pasiklau
syti,

kas gi taip išskyrė, kad par
tijas atkasė savo kovos kirvius.

Karingi šūkiai kilo, kai tik 
ėmė kalbėti apie žemės refor
mą, kurią buvo pažadėjusios 
partijos ir valdžia, kai reikėjo 
kovoti su bolševikais. Dabar 
seimas turėjo tuos pažadų vek
selius išpirkti. ,

Kad reikia su žeme kas da
ryti, visi sutiko. Negalima pa
likti padėties, kad 1500 dvari
ninkų* anot Lado Natkevičiaus, 
valdytų savo rankose 38'4 vi
so Lietuvos žemės ploto. Ypa
čiai kad iš tų dvarų išbėgę 65 
karininkai į Lenkiją ten veikė 
prieš Lietuvą.
.Bet kaip daryti? Ar nusavin
ti žemę ir išdalyti, ar laikyti ją 
valstybės rankose, kaip dabar 
šovehozai ir t. t.

J. Plečkaitis, socialdemokra
tas, vėliau pabėgęs pas lenkus, 
seime dėstė mintis: Dėl pačios 
žemės konfiskacijos mes su
tinkame, bet čia kitas dalykas.

Kalbėsis apie stambiųjų 
dvarų suskaldymą, prieš ką 
mes esam nusistatę ...

Nereikia manyti, kad išskirs
tę žemę mažais gabalėliais, mes 
rojų padarysim; ne, rojaus ne
bus — bus pragaras...

Kuzminskas, liaudinio kas: 
Jeigu norėtų atstovas Plečkai
tis •įvykdyti jau dabar komu- 
riiyną ir prievarta priversti že
mę dirbti komunoj, tai nors 
tai būtų labai gerai, bet val- 

^itiečiam prie jų dabartinio su- 
-sipratimo būtų nepakenčiama. 

Bf. Sleževičius, liaudininkų 
lyderis: Mes šiandien manome, 
kad reikalinga eiti prie panai
kinimo darbo įrankių nuosavy
bės ir mes prie to einame ir ei
sime visuomet. Kokiais etapais 
kokiais būdais ir kokiomis ko
vomis mes galėsime prie to pri
eiti, tai kitas dalykas ... mes 
visuomet ir laikėmės to princi
po, kad ta žemė, tas darbo 
įrankis turi priklausyti tam. 
kas ją dirba, kad ta

nuosavybė turi būti panai
kinta fe turi priklausyti visuo-

savings; theyre interest-bearing in- 
vestments. In fact, when held to their 
neic extended maturity, they pay you 
$5.40 for every $3 you invested.
• Saving Bonds are the easiest icay 
to save that's ever been devised. On 
the Payrolf Savings Plan, for in~ 
stance, your saving is actual/y done 
for you—automatically.

ICTo wonder ovėr four out of cvcry 
11 10 American fanulies today own 
U. S. Senes E Savings Bonds. Amen- 
cans purchasod a totai of 38 billion 
doHars worth of Savings Bond sėcur- 
ity! And over eight miUion Americans 
are iųvcsting in Bonds right now on 
the automatic PayroH Savings Plan. 
Why not join thcm? Sign for PayroH 
Savings this wcek wherc you work, 
or if you’rc self-employed. invest rcg- 
ulariy in Bonds at your bank.

per kurias “amerikiečių ko
mitetas“ turėtų emigracijai 
paKos. Joje amerikiečiai 
ieško sau agentų diversijai, 
šnipinėjimui, terorui prieš 
Sovietų Sąjungą. Prof. Mi- 
chailGvas tokią tarptautinę 
organizaciją sudaręs, buvęs 
is>inktas jes pirmininku, bet 
paskui pabėgęs į rytų Ber
lyną...

To profesoriaus ir paties 
laikraščio pasakojimus skai
tydamas, imi gailauti, kad 
bolševikai jo neplatina oku
puotuose kraštuose. Okupuo- 

. tų kraštų gyventojam būtų 
naudinga iš jo sužinoti, kad 
emigrantinės organizacijos 
nėra paliktos sau vienos, bet 
kas jas remia, daro pastangų 
jas apjungti "amerikiečių ko
mitetas“, už kurios stovį 
valystybės departamento 
žmonės. Tos bolševikų skelbia
mos žinios labai padrąsintų 
gyventojus anapus geležinės 
už-dangos. \

Naudinga žinoti ir emi
grantam bei tremtiniam, 
esantiem Vakaruose, kad 
"paskutiniu laiku verbavi
mas į sargybų kuopas daros 
priverčiamas“, kad čia badą 
kenčią; kad jų vaikai virsta 
vagia is, o dukterys turi eiti 
į paleistuvystės landynes, ku
riem naudojasi amerikiečių 
kariai. Tai skaitydami, jie ži
nos, lu) vertos ir visos kitos 
bolševikų laikraščio žinios, ir 
ką pirmiausiai sakytų bolševi
kų kariai, jei 
karus...

Tremtinių
svarbu žinoti,

Telefonas: EVergrccn 4-9293
iOOKLYN 11, N.

^ginčijome dęl.
tas fe priekaištauja liaudmin- 
kam, kad “sfociaiistai, liaudi
ninkai” esą “smulkios buržua
zijos atstovm fe socialistinio 
nusistatymo bėgte bėga ir jo 
labai bijosi”.

M. Krupavičius, * daugumos, 
kr. dem. bloko, lyderis:

“Mes uedaleisime socialde
mokratų siūlomų komunizmo 
fe palaikysime nuosavybę’”.

Bet jie siūlo reformą, palie
kant po 80 ha savininkam. Pir
moje eilėje dalyti savanoriam, 
o paskui — bežemiam ir maža
žemiam.

Susispyriavo dar dėl bažny
tinių žemių. Liaudininkai ir soc.

Wll
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kairiajame žande buvo toks

ir dūmų.
Adelė pasuko girnų akmenį, 

kuris sudūzgė lygiu balsu. Ji 
vėl nukaito. Juk tai nereikėjo

sinešė košę, duryse paraginda
ma:

Tik negaišuok.
Likusi viena, Adelė nuo lan

go pasiėmė ūkanotą veidrodė-

2.
Pirkioje prabilo:
— Ten yra svečias.
— Atidarykit, — tarė kitas

y U
ty

 ♦ "
H

“rojaus”, kol jo sulaukė, kru
vinai peštasi tarp savęs, kol 
bolševikai sutaikė, rodėsi; ir 
nesutaikomas partijas—krikš
čionių ir socialistų. Visi susirė-

Šokis prie mėlynojo Dunojaus
Austrai džiaugiasi, kad nereikės šokti rusiško.kazoko

daręs, be didelių iliuzijų ir ieš
kąs kuo tvirčiau atsistoti kas- į 
dieniniame gyvenime.

padalinimo. Tada ji ranka ran
kon ėjo su Rusija ir Prūsija, 
kad paskui jos abi pačią Aus
triją sutaršytų — užmautų 
žiedą ne ant piršto, o ant kaklo.

kaip jos istorinę dvynę — Ven
griją. šioji dar, negali šokti, o 
Austrija jau šoki.

svajoją apie ramų, natūralų 
gyvenimą — motinos ir tėvai 
šeimose, tarnautojai, mokyto
jai, sau gyvenimo pavyzdžiu 
ima tos rūšies žmones, bet ne 
politikus ir ne karius. Politi
kais norėtų būti tik du pro- 
’cSntai, o didžihisiais kariais 
pasekti tik 1%.

Visus atsakymus sutrauk
damas, institutas padarė išva
dą, kad dabartinis vokiečių

iš pa-

(bus daugiau)

šei eiti...
— Avižius alkūne pastūmė- * ■ 

jo dubenį ir tarė žmonai:
— Pažiūrėk, gal dar ko rasi... j 
Ir jis vienas sau mąstė, nuo 

ūsų šluostydamas^ bulvių li-
_ r   ________ _ kušlus: "Kaip jis keistai šne- 
tvenkėsi jos širdyje. Už durų ka: Adelės sesuo! O jam gi ar

ną. Tik pamanyk: papluko visi |
laukai, it marios; žiemkenčiai ;

___ _________ ,______ r ____ prigėrė, ir duonos pristigo —
* je laikydama veidrodėlį. Susti- rakė jo kam nors leistis j žmo- * y

rusi ji žvelgė į tamsybę, kuri, nes. ,
i susimaišiusi su ūkanomis, gu- — Aš tada sirgau, o Adelės J 
» lė ant juodos žemės, ant namų sesuo raiša, tai ir teliko varg- J 

ir sodų. Pirkioje terškėjo 
šaukštai ir dubenys. Buvo gir
dėti juokas. O jos vokai lyg 
pasitempė ir storėjo. Ir ji kie
tai prikando apatinę lūpą,, ku
ri ėmė drebėti. Buvo taip grau
du, Dieve tu mano, ir ašaros
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Reentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, ūnder 
/ the Act of Mareh 3, 1879, origtaally entered as second class matter, 

at Boston, Mass., September 12, 1915.

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

Religinės laisvės šventė
Amerika yra vadinama laisvės Šalimi. Tos laisvės Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse iš tikrųjų yra daug. Kas nedaro kitam pik
to ir nesikėsina versti esamos valstybinės santvarkos, gali gy
venti ir veikti visai laisvai. Yra pagerbiami žmonių asmeniniai, 
politiniai bei religiniai įsitikinimai; jų darbas, visuomeninė veik
la. Tą įvairiopą laisvę garantuoja JAV konstitucija ir teisij dek- 
liaracija (Bill of Rights). Tie dalykai kiekvienam sąmoningam 
JAV piliečiui gjerai žinomi. *

Mažiau žinoma, kad tie laisvės principai, anksčiau negu jie 
buvo išreikšti Nepriklausomybės dekliaracijoj, konstitucijoje ir 
teisių įstatyme, bendrais bruožais buvo jau nusakyti religinės 
laisvės nuostatų (Bill for Establishing Religious Freedom). Juos 
redagavo Jeffersonas Williamsburge, Virginijoje. Vėliau tie re
liginės laisvės principai buvo įjungti į Nepriklausomybės deklia- 
raciją ir konstituciją. Kasmet tai prisimenama gegužės 15 va
dinamoje Williamsburgo šventėje.

Šiemet toji religinė šventė buvo ypač iškilmingai pami
nėta. Dalyvavo apie 5000 žmonių, giedojo garsus Westminsterio 
choras, simfonijos orkestras išpildė premijuotą kūrinį “Laisvės 
testamentas”, kalbėjo Columbijos universiteto rektorius G. L. 
Kirk, Jeffersono biografas prof. dr. D. Melone, Williamsburgo 
kolonijos prezidentas ir k. Reikšmingus žodžius yra pasakęs G. 
L. Kirk. Jis nurodė, kad visuomenei nepakanka laikytis tiktai 
religinės tolerancijos — tam tikro neutralumo religijos atžvil
giu arba net neigiamo nusistatymo, tačiau nekliudant kitiem 
Dievą tikėti. Visuomenei reikalingas yra pozityvus religinių 
principų pripažinimas, nes jie sudaro atramą visuomeniniam bei 
politiniam gyvenimui, jie teigiamai veikia ir žmonių tarpusavio 
santykius. Religija, kaip pastebėjo Williamsburgo kolonijos pre
zidentas, yra Jungtinių Amerikos Valstybių pamatuose. Virgi
nijos vyrai dar prieš 179 metus gerai suprato, ko jie siekė, ku
riantis nepriklausomai Amerikai. Jie statė jai religinės laisvės 
ir moralinio tvirtumo ramsčius.

Ryšium su šia švente Vidurio Europos Krikščionių Demo
kratų Sąjunga išsiuntinėjo raštus tos šventės dalyviam, spau
dai ir radijo stotim. Juose pasidžiaugta JAV tradicija švęsti tą 
religinės laisvės šventę ir pabrėžti religijos vaidmenį valstybei, 
bet kartu nurodyta, jog yra valstybių, kuriose religiniai žmonių 
įsitikinimai gniuždomi ir pati religija niekinama. Tai ypač ryš
ku komunistų pavergtuose kraštuose, tarp jų — Lietuvoje. 
Reikia visiem laisvų kraštų žmonėm rūpintis, kad tokia mūsų 
laikų barbariška elgsena dingtų, kad pavergtieji ir persekioja
mieji greičiau susilauktų religinės ir politinės laisvės.

balsas.
Lengvi žingsniai pribėgo 

prie durų, jas pastūmėjo ir 
vėl spruko atgal. Jas atidarė 
berniukas, kuris, nustraksėjęs, 
atsistojo gale stalo, netoli žilo
jo vyro. Keleivis priemenėje 
trepsėjo į grindis: kad bent 
kiek nudaužius purvą...

— Vincuk, duok svečiui ra
žą, — liepė moteriškė, kuri lio
vės sukus virvaitę ir ją dėjo 
ant ratelio.

Vincukas susiraukė ir, lyg 
kieno stumiamas, lėtai ėjo j 
priemenę ir ištraukė iš kampo 
šluotą. Padavė ją žmogui nie
ko nesakydamas, šnairavo į jį 
ir vėl grįžo atgal.

IŠ pirkios tarė vaikinas:
—- Ką jūs ten — bus gerai...
Šie žodžiai buvo pasakyti 

svečiui. Jis peržengė slenkstį 
ir pagarbino Dievą. { jo bataą

Viena vėl šoka. Austrijos so
stinei linksma, kad ji pagaliau 
išsilaisvina iš okupacijos, tru
kusios po karo visą dešimtį me
tų. Ypačiai linksmą, kad Beina 
“austrų draugai”, “tautų iš
laisvintojai”, “darbo žmonių 
gynėjai”, ‘taikos mylėtojai”, 
taip mylėję sotintis Austrijos 
gėrybėmis, plėšti, kas papuolė, 
ir vežti savo kraštas. Ir, rodos, 
kam? Ten juk visko taip “pil
na”, nieko “netrūksta”... Au
strijos žibalo, Vokietijos maši
nų, Čekoslovakijos ginklų, Len
kijos druskos, Vengrijos kvie
čių, Lietuvos duonos ir dauge
lio kitų šalių gėrybių. Taigi, 
prisivežė, pripampo ir išvažiuo
ja. Bet tik iš vienos Austrijos...

Šoktų iš džiaugsmo ir kiti, 
jei tie svetimo turto ir laisvės 
rijūnai pasikeltų eiti namo.- 
“Gero kelio, būkite laimingi 
savo utėlėtuose kolchozuose!” 
— šauktų iš džiaugsmo žmo
nės gatvėse, mosuodami rau
donarmiečiam. šauktų Europo
je ir Azijoje, šauktų visais So
vietų Sąjungos pakraščiais, 
šauktų ir pačiam vidury. Bet 
tuo tarpu iš didelio džiaugsmo 
šaukiama ir šokama tiktai Vie
noje.

Tačiau Viena šoka ne tiktai 
iš džiaugsmo. Austrų kojas šo
kiui kiloja ir tradicijos — jų 
tautinis šokis, melsvojo Duno
jaus valsas. Kai buvo raudona 
akyse, nebuvo smagu suktis 
jokio valso kvaituly. Dabar kas 
kita, kai pragiedrėjo, kai akyse 
pasidarė melsviau. Melsvasis 
Dunojus vėl liejasi laisvai šo- 

* kančių jų bangomis. Kas to 
valso nežino ir kas nėra jo šo
kęs dar tais laikais, kai Austri
ja buvo nemaža imperija?

Istorija mums sako, kad į 
didelę* valstybę ji buvo išaugusi 
šokdama, dar prieš valsų lai
kus, šokdama karališkose ves
tuvėse. Kai kiti ginklais žvan
gino ir šoko karinių laimėjimų 
paraduose, kuriuos visada tem
do žuvusiųjų niūrūs šešėliai, 
Austrija skambino vestuviniais 
žiedais; jie gi būna ženkle nau
jos gyvybės. Ta gyvybinė ir 
vedybinė politika Austrijai se
kėsi geriau negu strateginė. 
Dėl to Austrijos praeities kny
gose liko įrašyta: “Bella gerant 
alii, tu, felix Austrija, nube
Karus teveda kiti, o tu, laimin
goji Austrija, veski”! — veski 
pačią. O tos pačios buvo kara
laitės, kunigaikštytės, prince
sės ... Jų kraičiais Austri * 
augo. “Auk didutė, būk gra
žutė” — galėjo ir lietuviai tose 
karališkose vestuvėse padai
nuoti, jei Austrija nebūtų 
rankos prikišus prie Lietuvos

atsiliepė moteriškė nuo rate
lio ir vaikas lopšy. Mažasis, 
valandėlę pasiraukęs, vėl nuti
lo ir taikėsi migti, pavydžiai 
apsižiojęs buteliuką pieno.

— Ar čia tais Avižius? Au
gustas ... — teiravosi žmogus.

jis Adelės brolis.
— Stasys vaidu?
Taigi, Stasys!
— Nusiimkite milinę, — kal

bėjo senis Avižius. Kabinkit 
ją tenai ant vagio... O dabar 
sėskitės kur nusižiūrėję.

-J Stasys atsisėdo netoli stalo, 
- ir berniukas pasitraukė tolyn, 

stebėdamas sunkias ateivio 
rankas, sunertas ant kelių. 
Ūkininkas vėl užsikniaubė ant 
stalo ir skaptavo klumpę, pro
tarpiais atsigręždamas į sve
čią, lyg ieškodamas žodžio 
šnekai pradėti. Petras gi vis

— Tas pat, — atsakė nuo tebesėdėjo prie lopšio, rankas
stalo. — O ko norėsit? giliai subrukęs į kelnių kiše-

— Mat, aš... aš dėl jūsų nius, ir atrodė išdidus, nepa- 
tarnaitės...

— Uf, — garsiai pasakė vai
kinas prie lopšio ir ištiesė abi 
kojas į aslą.

Nustebęs ateivis permetė jį 
akimis.

— Petrai, tylėk, — pasakė 
moteriškė, — Juk jis iš tolo ir 
negali visko žinoti.

Ji atsisuko į žmogų, kuris, 
nežinodamas ką daryti, kepurę 
pasikišo po pažaste, bet, paju
tęs tuščias rankas, vėl ją pa
siėmė ir, kietai sugniaužęs, 
laikė abiejose saujose.

— Ar tik nebūsit Adelės bro
lis? — prašneko ji.

Žmogus nusišypsojo. Taip,

Bet dar buvo laiko pasišokti 
Dar valsų karaliaus Strausso 
nebuvo vystykluose, o Viena 
savo šokimu garsėjo. Čia buvo 
suskridę karaliai ir diplomatai 
į šokantį Vienos kongresą. Jis 
iššokdino Lenkų karalystę su 
lietuviškąja Užnemune. Taigi, 
to linksmaus kongreso muzika 
Siekė iki Nemuno, aidėjo po vi
są Europą. Šokusiam kongre
sui buvo linksma, kad Europą 
šokdinęs Napoleonas buvo į- 
tupdytas į Elbos salą. Šokdami 
nė nepastebėjo, kaip jis vėl iš
šoko į kontinentą ir užgrojo 
patrankomis. Už tą nevykusią 
muziką jis buvo nubugdytas į 
vidurį Atlanto, šv. Elenos salą, 
šventam apsimąstymui, kad 
ramybės šokėjam daugiau ne- 
bedrumstų.

Bet ramybė jau buvo su
drumsta pakilusių socialinių ir 
tautinių revoliucijų, kurių ne
galėjo sušvelninti nei nuskam
bėję Strausso valsai, nei Aus
trijos ryžtas jau nebe vedybų 
žiedais, o ginklais išlaikyti se
nąją tvarką. Pirmenybė Euro
poje teko atiduoti iškilusiai 
Prūsijai, o pačiai Austrijai pa
sidaryti dvyne: Austro-Veng
rija. Bet ir tos dienos nebuvo 
ilgos. Šokusią imperiją užkasė 
Didysis karas, palikęs laisvą 
tik didelę galvą — šokių išpūs
tą Vienos miestą su nedideliu 
sklypu žemės ir 6 milijonais 
gyventojų.

Šokti jau nebuvo linksma ir 
ankšta, kai trečdalis gyvento
jų buvo susikimšę sostinėje ir 
nebuvo iš ko verstis. Viena prie 
mėlynojo Dunojaus pasidarė ___ _____
raudona Badminų gyventoj, ^^“^“vieuiško viso, 
galvose-dabar šokmejo nėra- Austad 
mios mintys ir jos stoejo j dar
p^akų saį kun žadėjo pa. m

sotmti protetanaU». -“Ak, kad būti sotiem ir (Uit ply-
jie čia ateitų, komunistinio ro- O to. vervhė. ta-
jaus kūrėjai!” — dūsavo rau
donieji Vienos kvartalai, pa
garsėję visam pasaulį kautynė
mis su savo valdžia. Kai vie
nas lietuvis matė tą kautynių 
lauką ir girdėjo atsidūsėjimus, , 
kaip turi būti gera Sovietijoje, 
nesusilaikė nepalinkėjęs: “Tegu 
tie draugai čia užeina, bent 
pašokins”! Nedera, žinią arti
mui pikto linkėti. Bet jeigu ji
sai aklas ir kurčias, nors ir 
varge__

Tačiau pirma užplūdo dar 
nevisai raudoni, daugiau rudi, 
lyg ir savo kraujo žmonės — 
vokiečiai naciai. Buvo atšoktas 
“Anschlussas”, tokios moder
niškos sutuoktuvės Vokietijos 
ir Austrijos. Hitleris austrę 
nuotaką pasiėmė prievarta^ ir 
dar savo seserį. O giminių ves
tuvės neneša palaimos. Austri
jos užėmimas tiktai greičiau 
sukėlė karą, o po karo — su
laukta ir raudonųjų draugų, 
kurių taip ilgėtasi laisvės lai
kais. Tai buvo tie patys rusai, 
su kuriais Austrija prieš 150 
metų dalinosi Lietuva ir Lenki
ja. Dabar ji pati buvo perpjau
ta vakarų ir rytų zonų. Ir tai 
dar buvo Austrijos laimė, kad 
‘‘draugai’’ ne visą ją užėmė,

no akmens. O teis gerybės bu
vo paimtos iš jų pačių krašto 
ir jų pačių rankomis. Kodėl 
anksčiau to turto negalėjo susi
kurti sau patiems? Akys buvo 
apdumtos kaž kokio laukiamo

mė krūvon, kad išverstų sveti
mo purvo krūvą. Prisidėjo dar 
ir krūva Amerikos dolerių, ku
rie, anot vieniečio Oskaro Burg- 
doerferio, po karo Austriją ap
saugojo nuo ūkinės katastro- 

. fos. Bolševikai tuo būtų tik pa
sinaudoję.

Doleris, kuris dar ir vakarų 
Vokietiją pastatė ant kojų, 
svieto rijūnus iššokdino iš Aus
trijos. Ir ji dabar linksma šoka." 
Gal išjudins kojas ir kitiems 
nuspirti nuo sprando raudonąjį 
kazoką, kad ir kiti galėtų links
mi suktis melsvojo Dunojaus 
bangose.... S.

Jaunimas tebepasiako už valsus
radiją jazzą, tik 15'< sambą, 3 
boogie-woogie, jitterburgą; tik 
44% nuolat skaito komikus. 
Per 62% mieliau klausosi ki
tokios muzikos; 82% pasisako už
šoką mieliau valsą, tango, foks
trotą. O 52% skaito tokias kny
gas kaip Goethe ir pan.

Tačiau pokarinis jaunimas 
augo ypatingai'sunkiose saly- į 
gose. Baimė, nepriteklius paža- . į

Vienas amerikietis vokietis 
po 30 metų aplankė savo .tė
vynę ir prisižiūrėjęs susiėmė 
už gaivos: “Ką jūs pasiėmėt 
iš Amerikos, tai nėra tikroji 
Amerika, — susirūpino jis, — 
jūs prisiėmėt jazzą, komikus, 
jitteburgą. Bet yra kita Ame
rika — su rimta muzika, lite
ratūra, mokslu ir tt.”

Tai jam atrodė baisu, neš su
metais buvo atėjęs didelis skir- dino jų slaptą troškimą turėti 
tumas tarp buvusios ir dabar
tinės Vokietijos jaunimo.” #O 
kokiais rūpesčiais iš tikrųjų 
dabartinis vokietijos jaunimas 
gyvena, rodo Bielefeldo insti
tuto visuomeninei nuotaikai

svajoją apie drabužius, dvira
čius, baldus, papuošalus, o net 
52% tiesiog tuos troškimus iš
reiškia “tūkstantine markių”.

Politikai rodo maža dėmesio. 
Mergaičių net 57% visai nesi
domi politika, ir tik 2% pri
klauso politinėm partijom. Bet 
tai nėra jokia“ opozicija valsty
bei Už demokratiją pasisakė 
60%, jau daugiau nei- prieš 
metus, ir 63% pasirengę at
likti karinę prievolę, jeigu rei
kės, bet tik 27% sakėsi “mie-

tenkintas.
— Einu pažiūrėti vakarie

nės, — tarė moteriškė.
— Ir pašauk Adelę, — atsi

liepė Avižius: — juodu taip 
seniai matėsi.

Berniukas nusekė paskui ją 
į virtuvę, ties durimis dar 
sykį ištyrinėjo Adelės gimi
naitį. Jis j suveltą savo galvu
tę gerai įsidėjo purvinus jo ba
tus, didelę h* ant akių užgriu
vusią kaktą ir juodą, baltai 
dryžuotą skarelę ant kaklo. O, jau spėjusias pa juosti nuo garų 
jis turės ko papasakoti jauna
jai virtuvėje!

Iš puodo garai kilo į lubas, 
šen ten susimesdami į stambius

prasidėti su tomis girnomis! si berniukui šaukštus, pati iš- 
Rankove nusitrynė prakaitą 
nuo plokščios nosies, atsikrei
pė šonu į senąją ir pasakė: 

— Aš tuoj rasiu. 
Iš ramių ir šaltų moteriškės

akių ji pažino, kad be reikalo lį, vietomis jau visai išsišėrusį, 
išsisukinėja. Toji Avižienė, ku- pasuko aukštyn lempą ir ati- 
ri keptuvėn pjaustė lašinius, džiai žiūrėjo į save. Stipriau gurne: net Vincukas, sėdėda- 
spirgančius ir spragsinčius, prismeigė kasą ir nutrynė šuo- mas ant pariestų kojų, nespėjo 
gali dar dievai žino ką pama- džių brūkšnį nuo smilkinio, visko įsidėmėti. Tik pamany- 
nyti. O gal ji suprato, gal tik- Sklastymas, perskirtas ties no- kit! Tasai “jos brolis’

• sim, buvo baltas ir, kaip tiesus žiūros toks sunkus ir nerangūs, 
takelis, kilo į viršų tarp juodų 
plaukų. Jinai pasisseilėjo pirš-----  —-------- --------
tą ir atsargiai prisilytėjo že- jis veidu atsigręždavo į žiburį, „ 
miau dešinės akies, kur buvo 
ruda dėmė. Ne, tegu Dievas randas, kuris kvatojantis pri- 
pasigaili, ką ji padarė! Ir ko- ., srūdavo kraujo. Vis dėl to kaip 
dėl ji anksčiau neapsisvarstė! gudriai jis pasakojo apie tva- 
Už lango šaka tyliai tyliai pa-

lašus. Prie girnų, ant paristo 
maišo bulvių, sėdėjo Adelė, at
laši, sudėjusi rankas ant ke
lių. Ji žiūrėjo priešais save pro 
mažą, tamsos apsemtą langelį, 
už kurio juodavo sodas ir nak
tis. Buvo tai jauna mergina, 
su įtemptais plaukais ant 
kaktos, su ryškiais žandikau
liais ir kiek įkupiomis akimis, 
kurios dabar buvo nukilusios 
kažkur toli, kad išsyk nė nepa
juto senosios su berniuku. Stai
ga ji susigriebė, pašoko nuo 
maišo ir sumišusi įsikibo į sa
vo priekyštę. Pamačiusi, kad 
senoji stebi, nuraudo ir baukš- 
čiai ieškojo kažko girnose. Be
versdama ten maišus ir skar
malus, ji grįžtelėjo atgal. Mo
teriškė stovėjo prie puodų, 
menturiu maišė troškę, o greta šio spirgo, atsiliepė protingo klebeno į sieną. Adelė vėl su
jos stypsojo Vincukas, žadėjęs 
tiek pripasakoti apie svečią; 
nūn jis dairėsi čia į vieną, čia 
į kitą moterį, lyg jautė ką 
nors negero.

— Ar nežinai? — atsiliepė 
Avižienė ir, susiradusi puod- 
kelę, nukėlė bulves nuo ugnies.

Liepsna pro skylę pasišokėjo 
į viršų, nušviesdama lubas,

rai jau suprato?...
— Brolis atvažiavo.
— A, o! šūktelėjo Adelė ir, 

griebėsi medinį kibirą, išbėgo į 
priemenę tardama: — Dar 
vandens neparnešiau.

Vincukas, uosle smaguriau
damas svogūnais ir gretinda- 
masis prie gražiausiai apkepu-

žmogaus balsu:
— Jaunoji... Hm...
— Na, na, seni...
Po valandėlės, į slenkstį

* kaukšėdama šliurėmis, grįžo 
Adelė ir kibirą pastatė ant

■ suolelio. Vanduo kliūptelėjo į 
šalį, nutikėdamas ant grindų.

> Ji tarė, žvalgydamasi aplink, 
, tarsi dar kokio darbo ieškotų:
i — Jūs ten valgykite, o aš 

šiek tiek apsiprausiu.
Avižienė išpylė spirgus su 

i taukais ant troškės ir apsuko 
» menturį dar kelias eiles, Įdavu-

aidėjo ant kelių rankas, vieno-

nų, ir jos pečiai krūpsėjo nuo 
verksmo.

Tuo tarpu aplink stalą dube
nys tuštėjo ir žodis vijo žodį. 
Petras jau nesipūtė kaip iš 
pradžių. Jis pridėdavo kokį juo
ką prie senio ir svečio šnek
tos, o šiodu buvo pačiam sma-

buyo geras žmogus ir žinojo 
daugybę dalykų. Tačiau kada



VIKTORIJA IR PETRAS JURALIONIAI

ATŠVENTĖ AUKSINĘ SUKAKTĮ
LAWBENCE, MASS.

P. MARCIUKONIEN6, 90 metai, Pittsburggh, Pa.

BROCKTONO ATEITININKU GRAŽIAI PASIRODĖ

BERNIUKŲ VASAROS ST
ma.

Gegužės 15 jau nuo pat ryto 
Brocktono ateitininkai rinkosi 
prie šv? Kazimiero bažnyčios ir 
būrėsi apie vėliavą dalyvauti 
bendrai šv. Mišiose. Trisdešimt 
moksleivių ateitininkų ir bū
relis sendraugių bei tėvų da
lyvavo pamaldose ir priėmė šv. 
Komuniją. Ypač šventiškai nu
siteikę ir pilni rimties buvo 
septyni naujieji, duodantieji tą 
dieną įžodį. Viena motina išsi
tarė susijaudinusi: “Mano sū
nus tokiu rūpestingumu ruo
šėsi šiam įžodžiui, kaip Pirmo
sios Komunijos dienai.“

Po piet prasidėjo antroji 
šventės dalis. Kuopos pirmi
ninkas Liudas Reivydas 3 vai. 
atidarė iškilmingą posėdį, pa
kviesdamas į prezidiumą Rasą 
Keturakytę ir Birutę Duobaitę. 
Iškilmingiausias momentąs bu
vo jaunųjų įžodis. Jį davė 6 
jaunučiai ateitininkai — Ry- 
mantė Belkevičiūtė, Dalia Bel- 
kevičiūtė, Gražina Cinčytė, 
Audra Liudonytė, Dalia Liudo- 
nytė ir Linas Baškausk&s. 
Moksleivės at4kės įžodį davė 
Aldona Kemzūraitė.

Šioje šventėje Brocktono at- 
kai paminėjo ir 45 m. ateiti- 
ninkijos sukaktį. At-kų Fede-

lykus prašė “neišleisti iš bur- 
nos”. Pagyrė aires moteris, 
kurios ateina jai patarnauti, 
plaukų sušukuoti. Prie jų pri- 
jungė ir kun. J. Girdžijauako 
motiną, kuri nesibijo jos senu
mo. «jos žentas, L. L. Mileris, 
irgi atvažiuojąs, klausinėjąa, ko 
reikia, ir pats pripertus viso
kiausių daiktų.
“Aš tikra Dzūkijos motina”
Atrodo, kas senelei buvo ne 

tik malonu, bet ir didelė garbė 
tai pasakyti. Kūdikystėje ji 
priklausiusi šv. Antano parapi
jai Seirijuose, o kiek paaugusi, 
visą jaunystę praleidusi dirb
dama dvaruose. Dirbo tuos pa
čius darbus kaip ir vyrai. Krik
što ir moterystės sakramentus 
ji priėmusi Iš to paties kunigo 
rankų. Kur tik kun. Antanas 
Katilius buvęs perkeltas, ten 
ir jai teko būti.

—Dzūkijoje, jei trys žmonės 
papasakotus da- skaitydavo maldaknygę bažny

čioje, tai jau daug buvo moky-

surengta ir nedidelė 
kurios pelną at-kai 
parapijos klebonijos 
paremti. Loterijai 

ir jai pravesti ypatin
gai daug dirbo Baškauskienė. 
Ateitininkai dėkingi Baškaus- 
kams ir už kitą didelę paslau
gą. uų gražiuose namuose vy
ko pasiruošimas ir repeticijos.

Daug talkininkavo J. Jana-

no laiškais: Mrs. V. Moblry, 
Žukai, J Stapulionienė, Bo
liai, Petkevičiai, Balčienė, 
Kaupiniai, Zautrai.

Padėka >
Mūsų 50 metų vedybinio gy

veninio sukaktuvių proga mus 
prisiminusiem ir pagerbusiems 
nuoširdžiai dėkojame. LabaiKai vaikus mokė skaityti ir 

religijos, reikėjo slėptis; o 
“kaip cik“ zemskis pasirody
davo, vaikai — tuoj po šienu, 
o mokytojas —į bulvių užka
są. Jei ruskis užkliūdavo “ga- 
linterninką”, pardavinėjant lie
tuviškus elementorius, bausda
vo Sibiru. Vaikus leido moky
tis tik rusiškai ir lenkiškai.

Jos motinai dar reikėjo eiti 
baudžiavą. Dvylikos metų jau 
dirbo dvare pas žiaurią ponią, 
kuri išmušė dantis, plakė, 
spardė, badu marino. Kartą ji 
pabėgusi iš dvaro namo, bet

(Nukelta į 6 psl.)

paskaito. Kun. Svirneliui Indi
jon pasiunčiau 11 dol., kad nu
sipirktų ryžių.

Ji ėmė pasakoti, kaip seniau 
Lietuvoj, pamačiusi kunigą iš 
baimės “iškaisdavo, išmirkda
vo“, o Amerikoje kunigai mi
sionieriai, sako, man rašo ir 
“branzalietus“ siunčia.

— Gal jum kavos, sesula, 
arbatos, ar pieno? Atėjote sy
kį pas mani, tai turiu pavaišyc. 
Kai kada ir sūrio turiu.. .

Persikėlėm į virtuvėlę. Vai
šes gamindama, ji nesustoja 
kalbėjusi. Niekada jei nepri
trūksta nei minčių, nei žodžių.

tu apie pasaulį 
kaip mes, žmo-

—Sesuva, 
ciek nfežinai, 
nės...

Kaikuriuos

Trl.: 22 Pascoag. 
Rhod? Msnd

Atstumai: 
nuo Providence ir nuo Wor- 
cester apie
Bostono ir nuo Brocktono 

apie 50 mylių.

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 Lietuvių diena 
—• pikniku). Užsiregistruoti reikia iš anksto adresu: 
FRANC1SCAN MONASTERY, KENNEBUNKPORT, ME.

Iš New Yorko apylinkės berniukai bu? atvežti ir grįš specia
liu autobusu tėvų pranciškonų priežiūroje. Autobusai išeis 
liepos 2 d. 9 vai. ryto. 680 Bushvvick Avė. Kas norėtų auto
busu pasinaudoti, prašomas iš anksto pranešti.

racijos Vyr. Tarybos narys 
prof. B. Vitkus metė žvilgsnį į 
at-kų istoriją, praeities ir da
barties jų uždavinius. Gale 
kreipėsi į jaunuosius: Taip el
kitės, gyvenkit ir dirbkit kad 
visuomet būtumėt verti ateiti
ninko vardo. Tuo būdu sutei
kit džiaugsmo ir Bažnyčiai ir 
tėvynei ir patys patiksit lai
mei. Tai aš pats esu patyręs 
šioj organizacijoj būdamas jo
je jau 43-čiuosius metus".

Įžodį priėmė ir sveikino žo
džiu kun. V. Volkevičius ir kun. 
J. švagždys. Raštu sveikino^ 
At-kų Sendraugių S-gos dva
sios vadas prel. P. Juras ir Fe
deracijos dvasios vadas T. Gi
džiūnas, OFM.

Po iškilmingo posėdžio prasi
dėjo meninė programa, kurią 
pravedė stud. K. Keblinskas. 
Neilga, bet įvairi programa da
lyviams paliko gero įspūdžio. 
Pačių jaunųjų atliktas vaizdelis 
“Leiskit į tėvynę", paruoštas 
Z. Kucinienės, įtraukė visus 
jaunučius.

Staigmena buvo Danutės 
Pareigytės padainuotos solo: 
"Tėviškėlė” ir "Aš augau pas 

Tėvelį.“ Ši jauna dainininkė mo
kosi dainavimo.

vonytė. Venčkauskas. Baškaus- 
kas ir visi tėvai.

Dalyvavo Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų viršininkė motina 
M. Anunciata. su kitom sese
rim. šv. Kazimiero parapinės 
mokyklos seserys mokytojos 
ir 11 airių seserų, pas kurias 
mokosi kelios vyresniosios 
ateitininkės. Buvo svečių at-kų 
iš Hartfordo, Putnamo. Wor- 
cesterio ir Brocktono kuopų.

Taip jaunųjų at-kų. sen
draugių ir tėvų sutartinomis 
jėgomis šventė praėjo sklan
džiai ir jaukiai, įžiebdama dar 
karštesnę meilę at-kų idealams.

A. K.

Petras ir Viktorija (Paule- 
kiūtė) Juralioniai atšventė sa
vo vedybinio gyvenimo auksi
nį jubilėjų. Jų intencija 
mišias šv. Pranciškaus bažny. 
čioje aukojo kun. Albinas Ja
niūnas, per mišias giedojo 
Juozas Blaževičius, Temas 
Valonis, Jurgis Lisauskas ir 
Stasys Sapka, dirigavo prof. dėkingi esame kun. A. Janiū- 
Iz. Vasyliūnas, vargonais gro^ nui ,už aukotas šv. Mišias, cho- 
jo Vytautas Vasyliūnas. ristam — <J. Blaževičiui, T. Val- 

oniuį, J. Lisauskui, St. Sap- 
kai už gražų .giedojimą bažny
čioje, prof. I. Vasyliūnui už 
dirigavimą, Vyt. Vasyliūnui už 
palydėjimą vargonais, savo 
sūnums Jonui ir Antanui ir 
Antano žmonai Juozapinai už 
surengtas puikias mums vaišes 
ir brangias dovanas, taip pat 
dėkojame už dovanas anūkei 
Lindai, brolienei Paulinai Ja- 
rulionienei, jos dukrelei Janei, 
žentui Albinui ir anūkei Dalei,- 
Puidokam ir k.; mieliem sve
čiam ir draugam dėkojame už 
atsilankymą į vaišes, gėles, 
sveikinimus, pyragus, karvo
jus; • šeimininkėm — marčiai 
Juralionienei, Deltuvienei, sve
čiams Jęsevičienei, Senkonienei 
ir Mrs. H. Weller už .jų triūsą. 
Visiem ir visom didelis didelis 
dėkui. Petras ir Viktorija 

Juralioniai.
* Prelatas Pr. Juras dalyva

vo Putnam Nekalto Prasidėji
mo seserų rėmėjų seime. Bu
vo nuvykęs pasitikti Marijos 
statulos, kuri grižo iš kelionės 
po Ameriką ir Kanadą, ir pa
lydėti ją į koplyčią. Putnamo 
vienuolyno koplyčioje Marijos 
statula pasiliks iki grįžimo į 
Lietuvą.

* Elena Valiukonienė, Law- 
rence skyriaus seserų rėmėjų 
pirmininkė, buvo nuvykusi į 
Putnamą dalyvauti seimelyje. 
Kartu buvo nuvykęs ir jos sū
nus Jurgis Valiukonis.

* Lawrence vaidintojų mė
gėjų grupė gegužės 15 suvaidi
no komediją “Moterims neišsi- 
meluosi“. Vaidinimas vyko šv. 
Pranciškaus parapijos salėje. 
Vaidinime dalyvavo: E. Šven- 
čionienė. ' Pilipienė. Martino- 
niutė, J. Valiukonis. A. Lešins- 
kas, Sapka ir M. Markevičius. 
Komediją režisavo kun. A. Kli
mas. Vaidinimas praėjo dideliu 
pasisekimu ir žiūrovai prisijuo
kė iki ašarų.

Po pamaldų Juralionių 
ūkyje buvo vaišės, kurias su
rengė sukaktuvininkų sūnūs 
Jonas ir Antanas ir Antano 
žmona Juozapina. Svečių 
buvo labai gausu. Stalai bu
vo papuošti gėlėmis ir gra
žiai padabintais pyragais. 
Jubiliatam palinkėta daug 
sveikatos, įteiktą brangių do
vanų. Visų nuotaika buvo 
džiaugsminga ir linksma.' _

Vaišėse 
Jasevičiai, 
Mrs. M. 
Radwell, 
Mrs. John 
Fred 
Dvareckai, Krasauskai Jug- 
zukai, Snapauskai, Mr. Dwa- 
skie, Karlonienė, Ona Milic- 
nė, C. Milius, Slaiviai, Sen
keliai, I. Ciulda, Mr. Mrs. 
Thompson, Deltuvai, V Del
tuvos, P. Bolis, A. Asmegienė. 
Mr. Mrs. Ch. Mam, Mr. Mrs. 
J. Marosse, Zulai, Mr. Mrs. 
C. Wellman, A Mailaikienė, 
Pilveliai, Kaminskai, Mrs. R. 
Fitzgerald. Cirai, Mr. Mrs. 
J. Kaslaw. Mrs A. Acas. Mrs. 
A Marino. Puidokai. Sveiki-
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bus daug linksmiau.
— O kai nueinu į bažnyčių,

— sako ji, — aš nestoviu prie 
durų ... Išklausydavau net tre
jas ir ketvertas mišeles, o da
bar po vienerių einu per duris 
verkdama, nebegaliu. Nedelioj 
visai nebuvau. Dzievuli mano, 
varpai skaipba, o aš guliu lovoj,
— senelė lingavo, maldingai 
rankas sudėjusi.

Evangelija, “nebe ta“
Pasiūliau jai atnešti lietuviš

kų žurnaliukų paskaityti, bet 
ji prisipažino — nemokanti 
skaityti.

— Sesula, jei ta mano foto
grafija nebus gera, imsim ki- " 
tą, kad viskas būtų kaip reikia. 
Matytai, kai aš gražiai apsiren
giu, atrodau nepaprastai. Ta
da mūsų vargoninkas, Kazys 
Brazys, mane prie bažnyčios 
pamatęs, įma rėkti: “Va, va, 
eina mūsų motina.“

Bekalbėdama atidarė spinte- 
lę ir parodė visą eilę sukabin
tų suknelių, kuriomis pasi
puošia eidama į bažnyčią arba 

-į draugų laidotuves.
— O mano draugės, visos 

jau guli, — apgailestavo sene
le. — Visi sako, aš-gyvuosiu 
100 metų.

Senelė gyvena dvejuose 
kambariuose savame name, 
siauroj gatvelėj netoli šv. Ka
zimiero bažnyčios Pittsburghe.

— Vakar visas sienas su 
guma išgumavau. Man nerei
kia šluotos sienoms valyti. — 
ir čia senutė atsikėlė iš lovos, 
paėmė šluotą ir gyvai pade
monstravo, kaip vakar viena 
kaimynė norėjo ją pamokyti 
sienas nuvalyti. r*

— Su šluota — sarmata!
Aš raginau ją gulėti ir pasako 

ti, bet ji sėdosi ant lovos kraš
to ir nuleido basas kojas. Po 
jomis padėjau medinį suolelį 
ir atsisėdau greta arti lovos. 
Ji liepė ir man kojas kelti ant 
suoliuko. Prisiminimai vienas 
po kito prisikėlė jos atmintyje.

.Nors ir sulaukė 90 metų, 
P. Marčiukonienė dar giriasi 
beveik normaliu girdėjimu ir 
regėjimu. Tebeturi savo dan
tis. Tik širdis nesveika. Pati 
sau prirengė stalelį, kada prieš 
porą savaičių reikėjo šauktis 
kunigo paskutiniam patepimui.

— Ari nebijai mirti, mama— 
jos paklausiau.

— Kad bijotau, viena nėgy- 
* ventau. Aš griešninkė, ale vis- 

kų padariau, ku Dzievui priža
dėjau. Kai aš komunijų priimu, 
sakau “Dzieve, Dzieve, kokia

— Kaip cik ieškai, nerandzi. 
Cik palauki, sesuva..., — ieš
kodama. aiškino, kad šiais lai
kais Evangelija nesiderina su 
Evangelija kantiškoje ...

— O kap vienuolynai žino 
mano adrešų? — ji staigiai pa
klausė. — Sykį gavau net 12 
laiškų į nedėlią. Nemoku skai- 
tyc, tai pavartau, paverkiu.
— Mama, duok man tuos laiš

kais, o aš visiems tiems vieno- 
lynams parašysiu ir paaiškin
siu, kad tu neskaitai, kad esi 
neturtinga, ir paprašysiu, kad 
daugiau neberašytų.

— Ne, ne, tegu siunčia. Ko 
nesuvalgau, toi jiems pasiun
čiu. Duktė atvažiuoja ir man

dalyvavo: svotai
Bolevičiai, 

Bush, Mr. 
Brazauskai, 
Guedge, Mf. Mrs.

Weller, Stravinskai,
Tautiniai ’ šokiai — blezdin

gėlė, šustas ir retežėlis — iš
mokyti Irenos Eivienės patiko 
susirinkusiems ypatingai. Sve
timtautės seserys prašė jų ne
užmiršti, kai tik bus ruošiama
si panašūs parengimai. Tėvai 
ir svečiai prisijuokė iš “Ožiu
kų”, kuriuos pašoko šeši jau
nučiai; jų mažiausias ožiukas 
buvo 6 metų Andriukas Eiva.

Akordeonu pagrojo porą 
dalykėlių 9 metų Linas Braš- 
kauskas. '•*’

Programai užsibaigus, ateiti; 
ninku mamytės pavaišino sve
čius. Čia parodė daug rūpes
tingumo ir tikro nuoširdumo. 
L. Tamošaitienė, O. Venčkaus- 
kienė, O. Pareigienė, V. Duo- 

‘bienė, G. Reivydienė, Meižienė, 
Liudonienė, Belkevičienė ir k.

Buvo 
loterija, 
paskyrė 
statybai 
suruošti

* Worcesterio ateitintakų^ 
šventė dėl pirmosios komuni--^ 
jos šv. Kazimiero parapijoje"JĮ 
nukeliama iš gegužės 29 d. 
birželio 5 d.

* Jonas Bilenas, inžinierius» j3 
šį rudenį su žmona išvyksta U 
Oak Ridge, Tennessee, kur ga-; |||į 
vo 4300 dol. stipendiją pagilia- g|s 
ti studijas atominių reaktoriųM^ 
statyboje. •

* Kun. Edvardas Gradeckis, ?^ 
šv. Kazimiero pąr. klebonas, 
New Haven, lankydamasis Ro- ;||i 
moję, gegužės 9 pasakė kalbą 
per Vatikano radiją į Lietuvą. ^

* Augsburgo, Vokietijoje,
vargo mokykloje mokosi 7 vai^/:|Ši 
kai. ''aoMi

* Nemaža lietuvių gyvena 
Salzgitter — Lebenstedt apy- 
linkėję, Vokietijoje, turi savo 
vargo mokyklą, chorą, veikia -^ 
evangelikų lietuvių parapija.

* Jonas Brazdžionis žumalis- 
tas, bendradarbiavęs “Drauge”, 
staiga mirė Chicagoje gegužes ;i||| 
16 d. Palaidotas geg. 18 šv. Ka- 
zimiero kapinėse: SI

* Kun. V. šarkos sveikata
kas kartą gerėja. Greit jis bus » 
išleistas iš ligoninės.

* Julija Vailokaitytė baigė 
socialinių mokslų studijas Lo- -!||| 
yola universitete Chicagoje, > 
įgydama magistro laipsnį.

* Urbanos lietuvių studentų 3 
skyrius gegužės 20 d.surengė 
išleistuves šiemet baigiantiems 
studentams. Lietuvių šiemet ||| 
Urbanoje baigia 16.

* Nauja savaitgalio mokykla 
atidaryta Sydnėjuje, Rydės 
priemiestyje. Australijoje. Mo- » 
kyklos vedėjas yra A. Savie- ' 
kienė..

* Venecueloje Lietuvį 
Savišalpos bendruomenės at- 
stovų suvažiavimo naujan 
centro valdybon išrinkti: pirm. 
J. Bieliūnas, vicepirm. VL Ku- 
zavinas, sekret. A. Diržys, išd.

aš turtinga, turiu bažnyčių, sa
vo pastogi ir maisto.“ Dar no
riu pagyveno. Už grabo nežinia 
kap bus —

Pridūriau, kad pas Dievą

ninis gyvenimas. Numeris 
gausiai iliustruotas.

— Jau dabar ir Evangelija 
nebe ta pači — ji pastebėjo.

O kokia? — paklausiau.
— Aš tau pavadzysiu — at

siklaupusi ant grindų, iš po lo
vos ištraukė popierinę dėžę| 
kurioj buvo sudėta visokio 
kromelio. Atsakymo į mano 
kai kuriuos klausimus ji irgi 
ieškojo šitoj dėžėj, ją versda-

DR. B. MATULIONIS 
Vidaus, spec. širdies ir plau
čių ligos. Priima bet kurią 
dieną, iš anksto susitarus 
telefonu ar laišku.

State Saaatorium 
Walhtm Lake, Rhode Maa<

J. Zavadskas ir narys L’. JJ9F 
lonskis. ’ I?;

Juozas Vaičeliūnas Kanadoje 
išleido Lietuvos karininko la
kūno atsiminimus iš 1932 — 
1941 m., pavadinęs, “Tėvynės 
sargyboje“. .Aprašyta kariuo
menės gyvenimas, plačiausiai 
sustota ties avijacija; knyga 
gausiai iliustruota nuotrauko
mis. 230 psl. kaina $3.00. Vir
šelį piešė dail. T. Valius.

* Paieškoma. Artimųjų pa
ieškomi Balbon Gustav. gim. 
1914 m., ir Selenkovičius (Ze- 
lenkavičius ?). gim. 1924, abu 
iš Kauno. Kas apie juos ką ži
no. prašomi rašyti: Litauisches 
Zentralkomittee. (17a» Weih- 
heim Bergst.. Postfach 233, 
Germany.

• MONTELLOJE (Brockton, 
Mass.) parduodama maisto 
krautuvė su dviejų aukštų na
mu (8 kambariai) ir didefiu 
žemės sklypu dviejų gatvių < 
sankryžoje. Rajonas yra lietu- ■ 
vių gyvenamas. Arti lietuvių' 
pa rapijos bažnyčia ir mokykla. 
Name yra naujai įvestas alie
jaus šildymas. Namas gerame 
stovyje, neseniai tik naujai ap
muštas. kieme 2 masinom ga
ražas; krautuvė turi nuolati
nių pirkėjų, biznis geras. 
Kreiptis:

M ra. Anna Chratant, 
81 Saivtell Are, 
Brockton, Msms. 

Td.: 8-2244.

* Aidų balandžio - gegužės 
numeris, dėl techniškų kliūčių 
išėjo sujungtas ir padidintas. 
Vietoj įprastinių 48 psl., šiuo
kart yra 55 psl. Numerio svar
biausi straipsniai: Br. Stačkus 
—Pasaulinis vyksmas; Z. Ivins
kis — Vac. Biržiškai 70 metų;
B. Sruoga — Estetinė ir natū
ralinė tikrovė; L. Dambriūnas 
— Maritainas ir mūsų laikai, J. 
Venckus — Vėžys moderniojo 
mokslo šviesoje. Dailiosios li
teratūros duoda: S. Aistis — 
novele Beržiniuko mirtis, M. 
Vaitkus, A. Petkutė, B. Sruoga
C. Milasz, P. Stelingis eilės. 
Apžvalgose: literatūra, knygos 
ir žurnalai, mokslas, visuome-



Rochesterio

BLSS. SERVICES

(Atkelta iš 5 psl.)

kambariu Cape

Aplankyk Gražųjį GRAYMOOR
1955 KELIONIŲ SEZONAS

$CH00q

349 RIDGEWOOD AVĖ.

roAH*1

rVT RE1.RCKAS Mvimnki

tojas tikrai turėjo daug ką 
pasakyti, dapg už ką dėkoti, 
daug ko linkėti, bet visų vie
ningas linkėjimas buvo, kad 
dar daug daug metų sukak
tuvininkas pasiliktų Roches
terio parapijoj ir nenustotų 
buvęs lietuviško darbo šauk-

Generalis ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS

Bankietas užbaigtas griaus, 
mingu Ilgiausių Metų ir kle
bono mėgiamiausia liaudies 
daina.

sekmadienių piligrimai

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

TELEFONUOK
YO 9-9584
TUOJ PAT 

Nesigailėsi tai padaręs

Svečiai laukiami kasdien kaip

SKAMBINK ar rašyk dėl vedybinių 
kvietimų, šokių skelbimų — žurnalų. 
Asmeniniai rašymo reikmenys, bizsio 
reikmenys. The Christopher Press, 
Printers — Stationers, 1081 Rogers 
Avenue, Brooklyn 26, N. Y.

Tel. BUckminster 4-1069

TELEPHONE.- 
OEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANtEI> ADS. 
ASK FOR AD TAKER

SUTAUPYSI LIGI 20^r 
PARANKUS MOKĖJIMAS 

JOSEPH G. COX 
488A 17th SL STeriing 81668

CĄLL U) 3-7291 
Tt^ PLACE, 

ČANCEL OR CHANGE 
YOUB AD

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

tininkai: 
chesterio, 
ronto, L. 
cagos; į 
keltas VI. Vijeikis iš Chicagos.

Auka lietuviškai skaatijai. 
Dr. Mačiukienė iš Chicagos*, 
pagerbdama savo prieš 15 me
tų mirusio vyro prisiminimą, 
įteikė Liet Sk. S-gos tarybos 
pirmininkui 100 doL auką lie
tuviškai skautijai paremti. Vyr. 
sktn. A. Mačiuką, karo avija- 
cijos pulk. Įeit., buvo vienas iš 
Lietuvos skautijos pionierių, 
nepriklausomybės kovų daly
vis. SKS

Jei taip, tai
THE FANSHAW 

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

parodys jum kaip visa galima 
gražiai irgarbingai sutvarkyti 

KO PIGIAUSIA KAINA

Vilią
Marie
Claire

Ho Ho Kus *

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

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

2 P. M. ligi vidurnakčio

HOTEL SANFORD
Vedybinės puotos vėsinamo oro 

BANKETŲ KAMBARY 
prieinamiausią kaina 

(ligi 150)
Cozy visiems privatūs kambariai.

Kreipkis j MR. VINCENT, 
banketų tvarkytoją. Flushing 3-1400 
140-40 Sanford Avė., Flushing, L. I.

Kovo 15 Roche$terio - lietu
vių kolonijai buvo ir reta ir 
nepaprasta diena, ypatinga 
šventė. Tą dieną lietuvių ko
lonija šventė savo klebono 
kun. Jono Bakšio 25 metų ga
nytojo darbo toje parapijoje. 
Tai ilgas metų laikas ir dar 
ilgesnis atrodo, kai visas tas 
laikas, visos to meto ge
riausios jėgos atiduotos vienai 
smulkiai vietovei.

Kunigas Jonas Bakšys Ro
chesterio kolonijai yra labai 
brangus, kaip geras ir savo 
parapijai pasišventęs kunigas, 
bet jo darbo reikšmė, kaip 
lietuvio patrioto, išeina toli 
už Rochesterio ribų. Jo gyva 
dvasia, didelis reikalo supra- 
imas ir nesvyruojanti valia 
padalė tai, kad lietuviškuose 
reikaluose maža Rochesterio 
kolonija daug daugiau sveria, 
daug daugiau padaro, negu 
daug didesnės už ją. Daug 
sykių ’ to liudininkai galėtų 
būti ir Altas ir Baltas ir ne

Tokį žmogų yra už ką my
lėti ir Rochesterio lietuviai jį 
ir myli, ir jo sidarbrinę pa
rapijos darbo (kunigystės bu
vo jau 35 metai) šventė atvi
romis širdimis.

11 valanda sukaktuvininkas 
aukojo iškilmingas mišias. Į 
bažnyčią ji palydėjo legijonie^ 
riai, skautai ir minia kitų 
organizacijų ir ne organiza
cijų. Iškilmingų mišių metu 
gražiam pamoksle sukaktuvi
ninko didelę darbų vertę ir 
prasmę išryškino kunigas Au
gustinas Petraitis.

šeštą valandą parapijos sa
lėje įvyko kun. Jonui Bak
šiui pagerbti bankietas. Var
gu ar ta salė yra kada ma
čiusi didesnį skaičių žmonių, 
ir visokių luomų ir visokio 
amžiaus. Erdvoka salė pasi
darė tokia maža, kad stalais 
teko net ir sceną užstatyti

Bankietą pravedė su gražiu 
jumoru kunigas Dominikos 
Mockevičuis.

žodžiu sveikino ateitininkai, 
mokyklų Vaikai, AuxUiary 
Gudynas Post, Lietuvių 
bendiuomenė, amerikiečiai 
skautai, lietuviai skautai Ir 
skautės. Amerikos Lietuvių

Motinos Dieną gražiai atžy
mėjo Moterų Sąjungos 5 kuo
pa. Gegužės 8 d. išklausė mi
šių, priėmė komuniją. Mišių 
metu įspūdingai giedojo Ipoli
tas Nauragis.

Šv. Kazimiero salėje 4 v. p.p. 
|vyko jauki programa, kuriai, 
parengti buvo sudaryta atski
ra komisija: pirm. M. Dabri- 
lienė, St. Stanilienė ir Elz. Pau- 
likuonienė. Jom talkininkavo 
ir kuopos pirm. Marcelės Wat- 
kins. Vakaras pasižymėjo savo 
įdomumu ir sklandumu..

Vakarą pravedė Elzbieta 
Pauliukonienė (7 vaikų moti
na), apsirengusi tautiniais dra
bužiais. Kleb. kun. A. Petraitis 
sukalbėjo maldą ir pasakė 
trumpą kalbą, nurodydamas, 
kokį vaidmenį turi atlikti lietu
vė motina namuose ir organi
zacijoje, jei norime šiame kraš
te išlikti susipratusiais lietu
viais. . ‘

Kun. dr. V. Cukuras kalbėjo 
apie “Motiną — jos darbščias 
ir laiminančias rankas“. Pa
skaita visiems paliko gilų įspū-

das, kurios būna 7:30 v. v. Po 
pamaldų visos lietuvės kviečia
mos į svetainę, kur susipažin
site su sąjungietėmis, patirsite, 
kas ta Moterų Sąjunga, kokie 
jos tikslai, ką ji jums žada.

Vakarą ves Moterų Sąjun
gos Centro pirm. Julija Mack, 
atsakinės į klausimus, liečian
čius organizaciją. Užkandžių viena kita institucija, 
komisijos pirm. p. Garsienė ir 
jos bendradarbės uoliai ruošia
si, kad padarytų šį vakarą jau
kų ir malonų.

Nuoširdžiai kviečiame wor- 
cesterietes ir apylinkių mote
rys atsilankyti ir pasisvečiuoti 
su mumis. Butvile

i Iš skautą veiklos
Nauja Lietuvos Skauto* Bro

lijos vadovybė išrinkta kores- 
pondenciniu būdu. LSB vyr. 
skautininku išrinktas v. s. St. 
Kairys, VC pavaduotojas — 
sktn. Pr. Čeponis, LSB — gar
bės gynėju — v. s. K. Grigai
tis, visi iš Toronto, Kanados. 
Liet- Sk. S-gos tarybon išrink
ta F. Kirša iš Bostono, Br. 
Kliorė iš Cicero, V. šenbergas 
iš Clevelando ir kun. Ansas 
Trakis iš Chicagos.

Lietuviai dalyvaus jamborėj, 
Kanadoje, šią vasarą prie Nia
garos ežero bus pasaulinė 
skautų jambore. Joje oficialiai 
lietuvius atstovaus 15 skautų. 
Reprezentaciniu vientu pavesta 
rūpintis ps. St. Naginioniui, 
Montrealio skautų tuntininkjn. 
Kanamiškiai skautai nori su
daryti patogesnes sąlygas di
desniam lietuvių skautu skai
čiui aplankyti šią jamborę. Tuo 
tikslu p. Biliūno ūkyje, 18 my
lių nuo jamborės, bus pareina
moji jos lankytojų stovykla, 
kurią tvarkys ps. P. Balsas, 
“Žalgirio” vietiųinkas iš Nia
gara Falls, Ont.

Pakelti skautininkai. PLSS 
pirmijos nutarimu pakelti į 
skautininko laipsnį šie paskau-

P. Armonas iš Ro- 
Pr. Čeponis iš To- 

Knopfmileris iš Chi- 
paskautininkius pa-

FLORAL P ARK — 2 šėmių 
p’ytinis, 2 magiom garais 
a’iejum karštas vaaduo. 60 x 
100. Arti kat. mokykla ir baž
nyčia. $25000. Tik betarpiai. 
PR 5-3720.

Nemokamai visas namų dekoravimo 
apžiūrėjimas ir patarimai

Ypatinga* d?nw».<«y* jūsų dekoravimo rei
kalų s>>alvotom schemom, susitarimas, 
baldai ir t.t. Jei planuojate dekoruoti ar 
perdekoruoti. prityrusių bus jum patarta. 
Ypatingai atsižvelgiama i vienuolynus ir 
klebonijas.

WILLIAM PREVIDI
EL 5-7891. Anksti ar vėlai vakarais.

1903 m., vykstant į Ameriką, 
ir pereinant sieną Eitkūnuose, 
60 žmonių buvo suimta ir lai
komi, keletą savaičių,, kol va
dui pasisekė generolą permal
dauti.
. — Many su vaikais nesulaikė, 
mūsų vadas ruskiui pakišo 
daug pinigų.

Prabangus svečių -namas 
moterim ir porom. Tinka 
savaitgaliam ir atoet >g »‘>i. 
Kasdien Mišios, erdvi' ap
linka. lauke plaukiojimo ba- 

vienam ir dviem 
kambariai, privačios voni<«« 
įr vanduo. Labai g*ns 
maistas. Skambink:. Sad<!'> 
Rivcr 1-0658. prašyk infor
macijų.

WK NEED AT ONCE
WRAPPING MACIHNE ADJUSTERS

Erpcrienccd in operation of wrapping mnchines 
alr.o malntenance man.

Mušt b* experienced In operatkn of Moguls.
Exccllrnt opporttinity for right men. Pleasant vorking condlt innn.

Apply
BURTE BROTHERS
CHASE CANDY CO. , 

3301 W. Fraakfin BKd.
(450 North — 3300 We»t)

Omaha. Nebr.
Gegužinės pamaldos

Šiais metais labai garsiai — 
lankomasi, jos būna vakarais 
6:45 vai Tik gaila, kad jauni
mo labai mažai matyti

Novena į šv. Antaną
Nuo birželio mėn. 5 d. iki 13 

d. Novena baigsis su šv. Anta
no švente. Novena į šv. Antaną 
ves tėvas jėzuitas. Būtų malo
nu, kad mūsiškiai nepatingėtų

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Paris, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atttekMBM pilfyiiMiB tn hBitrn, pripaflato 
BCA tatitvta. New Yorke.

Darto valaaiMt kanMea na* 9 vai ryta M S vai vak.

senumo, 2 vonios, 2 mašinom 
g? ražis, karštas vanduo, alie
jum, patogioj vietoj. Arti kat. 
mokykla ir bažnyčia. $32,000 
FL 2-6858.

LAKE RONKONKOMA — 3 
miegamieji, gyvenamasis, val
gomasis, židinys, pusantros vo
ruos, garažas, vb'ii r.TSulbiotas, 
du ir pusė bloko ligi St. John’s 
bažr.yč’os ir mokyklos. $11,500.

Antanas Mąrčiukonis, sene
lės vyras, anksčiau atvažiavęs 
į Ameriką ir dirbęs geležies 
fabrike, Pittsburghe. .Vyriau
sias sūnus, 65 m. amžiaus, yra 
kun. Prano MarČiukonio tėvas, 
kuris buvo įšventintas 1952 
m. Pittsburgho diecezijoje. 
Vienos dukters sūnus, Andrius 
Jerengevičius, per antrąjį pa
saulinį karą žuvo bombarduo
damas Berlyną. Duktė Ieva 
Milerienė Pittsburgho apylin
kėje pasižymi visuomeniniu ir 
religiniu veikimu ir yra didelė 
šv. Pranciškaus seserų rėmėja.

Daug liko neišpasakota
— Visko neišporysi. Galėtai! 

daug paporyc, Dziekui sesela, 
kam mane aplankei.

— Pasimelsk, mama, už se
seris, už parapiją, už visus lie
tuvius, už Ameriką.

— Meldžiuos, kad tik Dzie- 
vas išklausytų ...

Vėl prisiminė fotografijas. 
Traukėm vieną, traukėm kitą, 
bet vis nepatiko, kam jos suk
nelė buvo be baltos apykaklės, 
kam ji pati neturėjo karolių. 
Tik ketvirtą kartą mum pasi
sekė. Ji su šypsena, su balta 
apykakle, su karoliais. Tik ro
dos, pamiršo užsidėti apyran
kę, kurią jai misionierius at
siuntė. i

Pranė Marčiukonienė atsime
na daug išklausytų pamokslų. 
Pasikalbėjimo tarpais juos 
man pakartojo. Bet jos gyve
nimėlis irgi pamokslas — tikė
jimo, vilties ir meiles, lietuviš
ko didvyriškumo pamokslas.

narę Marijoną Grinienę — se
niausią motiną, ir Ciciliją Zin- 
kienę — gausiausios šeimos, 
net 14 vaikų, motiną. Abiem į- 
teikė gėlių ir dovanų. Dovanas 
įteikė dvi mažytės mergaitės 
Klaudija ir Kristina Kaneb.

Tarp vakaro svarbiausių 
įvairumų pažymėtina sąjun- 
giečių choro pasirodymas. 
Chorui vad. Genovaitė Kaneb, 
kurios darbuotė tarp lietuvių 
yra gražus pavyzdys kitom čia 
gimusiom lietuvaitėm. Choras 
pasirodė trim atvejais, išpildy- 
damas šias dainas: Oi močiute, 
motinėle, Rusvuose rytuose, 
Vai niekur nėra, Jis ne mano 
bus, Yra šalis, Kaipgi gražus 
gražus rūtelių darželis, Miškas 
ūžia, Apynėlis, Šlama šilko vė
jas, Palaukėj palankėj, Gimti
nė.

Kuopos vicepirm. Stasė Sta
nilienė pasirodė gabi organiza
torė. šalia nemažų namų ruošos 
darbų ji sugebėjo parengti ei
lėraščių deklamatorius: Sau
lutę Staškaitę. Rasą Dabrilai- 
tę, Genę Česnaitfc ir Jūratę 
Pauliukonytę. Be to, ji parašė 
vaidinimėlį “Pavasaris Lietu
voj“, išmokė jaunuolius vaidin- atvykti vakarais 6:45 vai. į no- 
tojus, pasiuvo jiems kostiumus, venos pamaldas. Vietinis.

SVEČIUOSE PAS DZŪKUOS MOTINĄ Džiugu buvo klausytis vaikų --------------
gražios lietuvių kalbos.

Vakaro vedėjai prisiminus ,-c, T,,, T 
šalpos reikalingas Vokietijoje ^LMONT 
likusias motinas, buvo pądary- c<kJ M
ta rinkliava ir surmkta 50 dol. 
Nuoširdi padėka visiems auko
jusiems.

Gražus Motinos Dienos mi
nėjimas baigtas bendrai sugie- 
dant “Marija Marija” ir Tau
tos himną.

Susipažinimo vakaras
Gegužės 31 d. šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje Moterų 
Sąjungos 5 kuopa ruošia su
sipažinimo vakarėlį su prog
rama ir užkandžiais. Tikslas — 
susipažindinti šio miesto mote
ris ir mergaites su didžiausia 
lietuvių moterų organizacija 
Amerikoje.

Narės susirinks svetainėje ir 
bendrai eis į gegužines pamal-

ROnkonkoma 9-8358. ■
RYE. New Cape Cod, 8 kam- 
boriai, 2 vonios, pilnas rūsys, 
žaidhnų kamb. Thermodore sie- 
ntms virtuvas su visais įran
kiais. 109x190. NetoK maudy
nes, kai. mokyida ir bažnyčia. 
Prašo $39,000. Rye 7-0395.

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS

• Bušai išvyksta 
Consolidated Bus Terminai 41st St. & 7th Avė., NYC. — 9 a. m. 
Telefonas: WAdsworth 3-7000—New Jersey‘šauk MArket 2-7000

DIALOGENfiS MIŠIOS 11, 12, 12.-45
IŠPAŽINTYS 10 A. M. figi 5 P. M.

Novena j Sv. Antaną, Pamokslas, Palaiminimas — 3 p. m.
Svč. Sakramento išstatymas 12:45 Mišių ligi 6 p. m. - 

Cnrvmoor yra 5 mylios šiaurėn nuo Peekskill. N. Y. prie 9 kelio, 
■iž Bear Moun’ain Bridge nuo West PcinL Užkandinė sekmadieniais 
atidaryta. Mašinom nestatyti vieta ten pat.

Mišios kasdien 11 A. M.
Kitom informacijom rašyk:

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

Pagrindines kalbas pasakė 
John Slicks ir Alfonsas Stan
kaitis. John Slicks padarė 
apžvalgą didžiųjų darbų, ku
riuos sukaktuvininkas pada
rė parapijoj, o Alfonsas 
Stankaitis labai gražiai pa
rinktais momentais. prabė
go jo. lietuvybės darbo kelią, 
kuris lietuviškuose reikaluose 
visada buvo didžiausios vie
nybės kelias. Lietuvos reikale 
sukaktuvininkui niekada nei 
grupių, nei nei pažiūrų, net nei 
tikėjimo skirtumo. Buvo visa
da lik veito arija neverto 
Lietuvai darbo skirtumas”.

Paskum ėjo eilės sveikinto
jų, apsišarvavusių dovano? 
mis: nuo mažų vokų, slepian
čių savo baltume turinį, li
gi didžiulio Liudo Vilimo 
švenčiausios Aušros Vartų 
Marijos paveikslo. Jį įteikė 
Lietuvių Bendruomenės Ro
chesterio skyrius už nepa
prastą rūpestį ir globą, kurių 
yra susilaukęs iš jubiliato 
kiekvienas vargan patekęs 
lietuvis. »

Laiškais sveikino vysk. Ja
mes E. Kerney, vysk B. Cax- 
ley, kongresmenas Kenneth 
B. Keating, Čiurlionio an
samblis, -2generalinis konsulas 
Jonas Budrys, ir daugelis 
draugų ir net atskirų koloni-

ponia atsivijo ir vėl išsivežė.
Po daugel metų Pranė Mar- 

čiukonienė, keliaudama į Ame
riką, su savo vaikais pasiėmė 
ir motiną, kuri apsigyveno 
Sykesville, Pa.,. netoli Pitts
burgho. Ten, anglių kasyklose, 
du jos sūnūs buvo iš karto už
mušti, o trečias sužeistas. Se
nelė mirė, turėdama 110 metų. 
Visi ją pažinojo, kaip senelę 
nuo paralyžiaus virpančia gal-

BaraSąSALB vestuvemaJ 
parengimams, susiriD- 

kimams. etr.

DURYEA’S PIER
Ratinis galas City Island Avenue
City Island Bronx

Visą dieną žuvauti
30c.

Taryba, šv. Jurgio draugija. 
Choras, Legionieriai, šv. Ma
rijos draugija, šv. Petro ir 
Povilo draugija. Karininkų 
Ramovė, šv. Rožančiaus drau
gija, Amerikos Lietuvių Su- 
sivienimo kuopa, tretininkai, 
vyčiai, Lietuvių Rašytojų 
draugija. Kiekvienas svetidn-
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SPORTININKŲ VAIŠES

Penkiolika metų baisiem išv
i ' • ■ ■ I
Birželio dienų minėjimas būti budrūs ir kelti savo 

organizuojamas New Yorke 
birželio 18 d. bendrai su 
estais ir latviais, šis minėji-

b//Iii am

ŽINIOS

visu 106%. Vien Senųjų Lapi
nų būrelis surinko 138 prenu
meratas, kurių tarpe 21 garbės 
prenumeratų. •

K. Cibas
Bostono arkivyskupijos pa

rapinių mokyklų mokinių pie
šimo varžybose pripažintas vie
nu iš gerųjų piešėjų ir jo pieši
nys buvo iškabintas Bostono

ro metu šeštadienį (gegužės 
28 d.) Grand Paradise trečio
jo aukšto salėje. Į vaišes new- 
jorkiečiams vietų skaičius grie
žtai rezervuojamas iki 100 as- 

' menų. Dėl to visus norinčius 
jose dalyvauti, norinčius ar
čiau pažinti (jaukioje aplinko
je) iš svetur atvykusius jaunus 
sportininkus ar sportininkes,

balsiau ir plačiau.
Minėjimo reikalu jau bu- 

, vo sušauktas Pabaltijo Vals
tybių Laisvės Komiteto ple
numo posėdis ir sudaryta jo 
vadovybė. Kadangi šiais de

vaišėms vietas.
Bilietai į vaišes, žaidynes ir 

visus parengimus parduodami

kadangi šiais metais. sueina 
penkioliką metų kaip Pabal
tijo kraštai buvo Sovietų 
okupuoti ir kaip mūsų žmo- tais jam turi vadovauti lie- 
nės, likę tėvynėje, velka sun
ku žiaurios okupacijos jungą. 
Tačiau kova už laisvę eina 
toliau ir šiemetinis minėjimas 
numatomas suorganizuoti 
sustiprintos kovos už laisvę 

. šūkiu. Be to, kada nežinia 
ka keturių didžiuiu suritiki- 
mas srali pasauliui duoti, 
pabaltiečiai ypatingai turi

pas Ginkę ir Laimos knygyne.
Sportininkų pamaldos V-tų- 

jų Šiaurinės Amerikos Lietu
vių Sporto Žaidynių metu bus 
sekmadienį, gegužės 29 d. 
11:00 vai. Angelų Karalienės 
bažnyčioje.

Stad. S-gos New Yorko 
skyriaus nariams

šeštadienį, Worcesterio Stu
dentų Skyrius rengia Finis Se- 
mestri, į kurį kviečiami visi 
New Yorko studentai Norin
tieji dalyvauti, prašomi užsire
gistruoti iki birželio 3 pas sky
riaus sekretorę J. Bendoriūtę.

Gražina Gaubytė, 
lankanti St Francis Xavier 
akademiją, Brooklyno diecezi
jos surengtoje gimnazijos mo
kinių piešinių parodoje laimė
jo Brooklyno apygardos mer
gaičių grupės pirmąją premiją. 
Mokinių piešinių paroda įvyks 
birželio 11—29 dd. 260 Eastem 
Parkway, Brooklyn.
Inž. ir Architektę Sąjungos 

_ . New Yorko skyriaus narių vi
suotinas susirinkimas šaukia
mas birželio 3 d. 7:30 v. v. V. 
Belecko svetainėje, 1883 Madi- 

• ~ son St, Ridgewood 27, N. Y. 
-Bus inž. S. Biručio paskaita 

‘Ginklų fabrikas Linkaičiuose”, 
naujos skyriaus valdybos rin
kimai ir kit. Ypač kviečiami 
šiemet baigę ar dar studijuoją 
inžineriją bei architektūrą.

Mirė
Nele Puišiūtė-Hurdle, 48 m. 

gyv. 284 Linden St. Brooklyn. 
Palaidota gegužės 19 d. iš Ap
reiškimo bažnyčios šv. Jono 
kapinėse. Liko seserys Izabelė, 
Emilija ir bridis Vincas Kali
fornijoje.

, Amalgameitų unijas 
lietuvių siuvėjų 54 skyriaus 

. susirinkimas įvyks gegužės 25 
d. 5:30 v. v. unijos svetainėje, 
11—27 Arion Place,
N. Y. Susirinkime bus 
nuoti kandidatai 
reigoms, taip pat 
visą valdybą. Skyriaus 
visi kviečiami 
nešti unijos korteles ne vėles
nes kaip vasario mėn.

Skyr. Komitetas.

Jonė Žukauskaitė 
savo vasarvietę Bradlev Beach, 
N. J., atidaro birželio 20 d.

Baleto studijos vakaras 
Aldonos šlepetytės baleto stu
dijos metinis, mokiniu vakaras 
įvyks birželio 4 d., šeštadienį, 
7 v. v. Apreiškimo parapijos 
salėje Brooklyne. Dalyvauja 
gausus studijos mokinių skai
čius. Programoje vieno veiks
mo dviejų paveikslų baletas 
“Karalienės vardinės”, pagal 
Schumanno muziką. Akompa
nuoja pianistė A. Kepalaitė. 
Lietuvių visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti

New Yorko Liet. Taryba 
pirko naujas Amerikos ir Lie
tuvos vėliavas 6x4 pėdų didu
mo. Pirmą kartą jas visi ma
tys tragiškojo birželio minėji
me Town Hali, New Yorke, 
birželio 19 d.

ninkas prof. P. Staros (lat
vis) ir p. A. Mei (estas), se
kretoriumi dr. Br. Nemickas 
ir iždininku p. Vainauskas 
New Yorko Lietuvių Taryba 
delegavo Komiteto nariais 
Kregždienę ir dr. V. Vilimą.

Minėjimui jau išnuomuota 
puiki Town Hali salė ir 
sparčiai vykdomi kiti paruo
šiamieji darbai. Pagrindiniu 
kalbėtoju yra kvečiamas au- 
gštas Amerikos politikas ir 
buvęs žymus diplomatas. 
Mūsų kunigų Vienybės pa
stangomis yra gauta St. 
Patricks katedra New Yorke, 
kurioje bus pamaldos ir vie
nas vyskupų tars žodį. Be 
to, yra daroma žygių, kad 
visose Amerikos bažnyčiose 
būt toji diena atitinkamai 
paminėta. Kartu yra prašytos 
lietuvių organizacijos visame 
pasauly pravesti tylos minu
tę ir organizuoti minėjimą 
tą pačią birželio 19 d.

Parapijos banketas - 
■ Šv. Petro parapija birželio 
26 d. Blinstrub’s Village patal- 

‘ pose rengia metinį parapijos
* banketą. Banketo rengimui yrar Fine Arts Museum. K. Cibas 

sudaryta 15 asmenų komitetas, 
kuriam vadovauja kun. Jonas 
■Žūromskis.

Dalyvavo pagerbime
Gegužės 15 d. iškilmingai 

buvo pagerbtas žymus vyčių 
veikėjas kun. J. - Jutkevičius. 
Pagerbimo banketas įvyko 

' . Aušros Vartų parapijos salėje,
SPORTO ŽAIDYNIŲ VARŽYBIN1S KOMITETAS. Iš kairės i dešinę: A. Worcegter §iamG _____
Daukša — krepšinio vadovas, J. Vilpišauskas — šachmatų, B. Garunkutis - VVOrcester, Mass. biame paoer 
— stalo teniso, A. Vakselis — komiteto pirmininkas, A. Bagdžiūnas — bime iŠ Bostono dalyvavo vy- 
sekretorius, J. Lapurka — tinklinio vadovas. t čiai: kun. A. Kontautas, kun

c. žiūromskis, J. Olevičius, J. 
Lola, L. švelnis, F. Grandelytė 
ir D. šataitė.

yra šv. Petro par. mokyklos 6 
sk. mokinys.

Gegužes procesija , 
įvyko gegužės 15 d. Procesijoje 
dalyvavo tą dieną Pirmąją. 
Komuniją priėmusieji 79 vai
kučiai, parapinės mokyklos mo
kiniai, parapijos orkestras, ku
nigai ir apie 300 parapiečių.

ALB Tarybos 
suvažiavimas, šaukiamas Loko, 
įvyks liepos 2, 3 ir 4 d.d. New 
Yorke. Visi suvažiavimo orga
nizaciniai darbai pavesti New 
Yorko apygardai.

Dr. Vytautas Slavinskas 
atidarė savo ofisą 352 Broad- 
way, Monticello, N. Y. Priėmi-

Steigiamojo Seimo minėjimas
Gegužės 21 d. 7 v. v. Grand 

Paradise salėje, Brooklyne, įvy
ko Steigiamojo Seimo 35 metų 
sukakties minėjimas, kurį pra
dėjo trumpa kalba inž. A/No
vickis. Buvo įneštos Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos, sugiedota 
himnai, atsistojimu pagerbti 
žuvę, mirę arba išvežti Steigia
mojo Seimo nariai, pasveikinti mas su giria — St. Šimkaus ir 
atvykę į šį minėjimą.

Garbės prezidiumą sudarė 
Lietuvos vicekonsulas V. Sta-

dainavo: Po aukštus kalnus 
vaikščiojau — V. K. Banaičio, 
Savanorių maršą — Paulausko. 
Solistė Irena ftankūnaitė solo 
padainavo — Oi greičiau grei
čiau ir Lakštingala. Choras 
koncertinę dalį baigė trim dai
nom: Op op kas ten, Nemunė
li — J. Gruodžio, Atsisveikini-

M. Galdikienė, J. Makauskas, 
J. Pakalka, K. Bielinis — visi 
Steigiamojo Seimo nariai, ir 
minėjimo paskaitininkas S. Su
žiedėlis.

S. Sužiedėlis nupasakojo, 
kaip St. Seimas rinkosi darbui, 
jo darbo nuotaikos ir didžiuo
sius padarytus sprendimus. 
Trumpesnes kalbas pasakė bu-

Tėvų žiniai 
Kiekvieną šeštadienį 1:15 vai. 
skautų būkle (Alliance Hali, 195 ____
Grand St., Brooklyne) vyksta Vę- St. Seimo nariai: prof. J. 
skautų sueigos. Į skautus pri
imama nuo 9’metų. Užsirašyti 
galima šeštadieniais 1 vai. prie 
Apreiškimo par. mokyklos pa
talpų arba darbo dienomis po 
6 v. v. skmbinant HY 7-2754.
Pageidautina, kad skautai bū
tų užrašomi prieš prasidedant 
vasaros iškyloms ir stovyklai.

J. Bilėnas.

Kaminskas, M. Galdikienė, J.
Makauskas.

Po pertraukos koncertinę 
dalį pradėjo A. Šlepetytės bale
to studijos, mokinės, pašokda- 
mos vieną šokį. (Pianinu paly
dėjo A. Kepalaitė). Operetės
choras, ved. J. Stankūno, pa- užsiprenumeruotų.

Laisves daina — J. Žilevičiaus.
Pabaigai mergaičių grupė, 

apsirengusi tautiniais drabu
žiais, pašoko plastinį šokį, su
pintą iš liaudies dainų motyvų. 
Pianinu palydėjo A. Kepalaitė.

Minėjimo nuotaiką kiek trik
dė pradžioje blogai veikę gar
sintuvai ir salės tvankumas. 
Publikos buvo susirinkę nema
ža. šokiams grojo R. Kontrimo 
orkestras.

Minėjimą rengė įvairios or
ganizacijos, tam reikalui suda
rydamos atskirą komisiją, į 
kurią įėjo: A. Novickis, Dr. A. 
Starkus, V. Gervickas, A. Ra
tas, R. Kezys ir Z. Kungys.

Perskaitęs DARBININKĄ, 
duok kitam jį pasiskaityti, kad

Vadovauja sportininkams
Šv. Sebastijono aukštėsnėsės 

mokyklos lauko teniso ratelis 
dalyvauja žaidimo varžybose 
su Bostono ir apylinkės aukš
tesniųjų mokyklų tenisistais. 
Šios rungtynės buvo pradėtos 
balandžio 24 d. ir tęsis ligi 
mokslo metų užbaigimo. Šv. 
Sebastijono aukštėsnėsės mo
kyklos tenisistų ratelį globoja 
ir jam vadovauja kun. Kontau- 
tas.

Skautę varžybos
Gegužės 29 d. amerikiečių 

skautų stovykloje Blue Hills 
kalnuose įvyks skautų skilčių 
varžybos tarp Bostono ir Wor- 
cesterio skautų.

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 3-6163

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

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

Stephen Bredes Jr<
ADVOKATAS M

§v. Petro parapijos j 
orkestras birželio 5 dalyvaus į 
Bostono arkivyskupijos ren- Į 
g'amam benų muzikos festiva- | 
lyje.

Novena į šv. Dvasią ] 
prasidės gegužės 20. Šios pa- ! 
maldos vyks kartu su geguži- ! 
nėm pamaldom — kiekvieną i 
vakarą 7:30 vai. <|

Žalgirio tuntas < |
Skautų Aidus užsiprenumeravo ;

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

TeL APplegate 7-7083

NEWARK, N. J.
Švč. Trejybės liet, parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
įvyksta per Sekmines, gegužės 
29, 30 ir 31 dd. Pamokslus sa
kys tėvai pranciškonai.ir susitarus. Tel.: 2313.

GERIAUSIOS LIETUVIŲ SPORTO PAJĖGOS
RUNGIASI

V-TOSIOSE ŠIAURINES AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO

ŽAIDYNĖSE
Gegužes 28 ir 29 d. d. New Yorke

PIRMĄ KARTĄ IŠ VISOS ŠIAURINĖS AMERIKOS SUVAŽIUOJA 
Į NEW YORKĄ STIPRIAUSI LIETUVIŲ SPORTO VIENETAI

Žaidynių programoje: krepšini?, tinklinis, stalo tenisas (ping- pong) 
ir šachmatai.

ŽAIDYNES VYKS SIOSE SALESE

• Brooklyn Prep School 
11M Carroll SL

St Francis Prep School
186 North 6th SU

YMCA

Žaidynių Proga — Dti Vakarai

šeštadieni* Gegužės 28 d.

. Silsi pažinimo Vakaras ir Vaisęs
GRAND PARADISE SALĖJE

320 Grand Street, Brookjyn 11, N. Y.

Pradžia 8 vai. vak. Programoj Sakalų Kvartetas

Žaidynių Užbaigtuviy Vakaras
SCHWABEN HALL

474 Knickerbocker Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
Iškilmingas laimėtojų taurių įteikimas.

Dainpos: Skautų-Vyčių Oktetas. Pradžia 8:30

Šokiams groja: JOE THOMAS orkestras


