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Jie mums nedavė gero pavyz
džio. Nė pusė tremtinių neda
lyvavo balsavimuose".

Bet džiaugtis galima

Klausykite
^uiavKosymiAnNiAiL

gyv. 422 Menaban Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tek HYacint 7-4677

pų tikintiesiems ir nauja kons
titucija suteikia garantijas 
sėkmingam socialinio ir ekono-

M. Krupavičius, daugumos 
vardu: “Mes reiškiame Lietu
vos gyventojų daugumos valią 
ir jos seniai siekiamus troški
mus. ši konstitucija apsaugo 
tikėjimo reikalus visų pakrai-

Komunistiniai laikračiai tei
singai suprato bendruomenės 
kūrėjų norus. Ir dėl to jie džiū
gauja. kad tie. kurie naparėmė 
bendruomenės, tie pasitarnavo 
komunistų naudai. Bet iš to
kių laikraščių komunistiniai 
organai tegalėjo suminėti tik 
vieną.

Vis dėlto po pirmo džiūgavi
mo Vilnis ir Laisvė gegužės 
24 jau reiškia ir susirūpinimo, 
kad nesmagiausia esą. jog “ši
tie samozvancai, išrinkti kelių 
tūkstančių balsų, dabar rėka- 
los, skelbdąmiesi, būk jie at
stovauja milijoną Amerikos 
lietuvių”.

Ir Čia komunistiniai laikraš-

Telefonas: EVergreen 4-9293

495 GRAND STREET

tik, kad tikybas mokymas yra 
fąkultatyvis, ir taškas: kas 
norės, mokysis, kas nenorės — 
nesimokys. Apskritai dęltiky- minia gyvenimo vystymuisi 
bos ir kulto dalykų mes sutin
kam su atstovu Čepinskiu (soc. 
dem. Red.), kad .. tikyba tu
rėtų būti atskiriama nuo vals
tybės Kadangi konstitucijos 
komisijoj krikščioniu demokra- 
tų pusės buvo' pareikšta, jog 
jų-tas pat ir norima pasiekti, 
tai aš manau, kad ir jie tą 
mūsų nusistatymą palaikys” 
(Mykolas Sleževičius, 1954,146

net “kartaus apsivylimo” sukė
lusi ne tik tarp tų, kurie ne
pravedė į tarybą nė vieno savo 
atstovo, bet ir tarp laimėjusių. 
Ir kitame nr. SANDARA rašo, 
kad rinkimai parodę bendruo
menės nereikšmingumą.

Komunistai jam pritaria, 
bet ir susirūpinę

VILNIS gegužės 7 rašo, kad 
rinkimai buvę "visiškas fias- 
co”. Esą labiausiai už bendruo
menę stoję "klerikalai”. Tauti
ninkai pasirodę jų “beverčiai 
satelitai”. O "socialdemokratai 
jėzuitiškai tylėjo”. Jie, žino
ma, suprato, kad bendruomenė 
yra politinis raketas, bet ne-, 
drįso išstoti prieš kuniginius... 
Vilnis ir Laisvė atliko labai ge
rą darbą, įspėjusios lietuvių 
visuomenę nepasiduoti reakci
ninkų propagandai. Iš kitų 
laikraščiųctik ‘SANDARA’ iš
stojo prieš humbugįerius”.

Ką tuo “politiniu raketų" 
laiko komunistinis žargonas, 
aiškėja iš Laisvės gegužės 19. 
Esą "Lietuvai, priešiškai nusi- 
statę elementai, su kun. Balko
nu priešakyje, sukūrė taip va
dinamą ‘Lietuvių Bendruome
nę’ Amerikoje."

Vadinas, pasak komunisti
nių laikraščių, bendruomenę 
kūrė "elementai”, nusistatę 
prieš subolše vikiu tą Lietuvą, 
prieš tolimesnį jos bolševikini- 
mą * prieš jos okupantą ir jo 
}>akalikus.

KRIKŠC. OEM. FRAKCIJOS PREZIDIUMAS St. Seime (iš k. i d.):' Zigmas Starkus, Aleksandras 
Stulginskis, kun. Mykolas Krupavičius, kun. Juozas Dagilis, Salomėja Stakauskaitė, kun. J. Puryckis, 

T^onas Vailokaitis. ______________ >,*_____________

apsaugo mūsų HauĄ nuo 
kairės puses jai nešamo-naujo 
jungo, t. y. nuosavybės panai
kinimo”.

Taip pat, sako, konstitucija 
pabrėžia Lietuvos orientaciją į 
Vakarus, atmeta bet kurio vie
no luomo diktatūrą, saugoja 
mažumų teises...

Balsuoja. Už — krikščionių 
demokratų blokas. Susilaiko 
nuo balsavimo valstiečiai liau
dininkai ir socialdemokratai. 
Konstitucija priimta. Nuotaika 
sujaudinta. Giedant Lietuvos 
himną, socialdemokratai išei
na iš salės ...

Buvo tada 1922 rugpiūčio 1.

čiai atrodo , labiau supranta | 540 RIDGENVOOD AVĖ.
bendruomenes pavojų jiem, ko- . Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
munistam. negu kai kurie lie- j stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
tuviški laikraščiai, tvirtindami, f (record changers).
jog ji liksianti be reikšmės. | Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,
— ’■ f Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto

Amerikos lietuvių bendruo
menes rinkimai buvo tokis fak
tas, kuris rado atgarsio visoje 
lietuviškai rašančioje spaudoje. 
Bet vertinimai labai nevienodi.

“Palaidi barščiai”
GARSE gegužės 12 Vincas 

Juronis. pirmų įspūdžių pa
gautas, rašė: “Viena aišku, 
kad šie rinkimai parodė, kaip 
silpnai esame organizuoti, ko
kio mažo laipsnio mūsų tauti
nė sąmonė ir kiek daug trū
kumų lietuvybės išlaikymo 
veikloje. Visgi išryškėjo, koki 
‘palaidi barščiai' mūsų katali
kiškoj visuomenėj. Kalbame ir 
didžiuojamės savo skaitlingu- 
mu. didybe ir drausme. Ko ko, 
bet mažiausiai turime tikybinio 
jausmo; Nutilkime ir susimąs
tykime.

"Šia proga reikia atkreipti 
dėmesį į mūsų naujalietuvius...

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 1,30 VAL. P. I1 
IS WWRL, 5000 kcl.

* Vokietijos atstovas Ameri
koje Krekeler po pasikalbėji
mo valstybės departamente iš
reiškė, kad Vokietija nesutiks 
būti neutralizuota, nors Sovie
tai ir kokias kainas siūlytų.

« Vokietijos socialdemokratai 
dabar reikalauja atidėti Vokie
tijos ginklavimąsi po keturių 
didžiųjų konferencijos.

ttagirfal Badą* Valaarta Pnąraina 
perduodama iaiiwiH>nlMf

WHIL — 143d kUocydaa -—MeOtord, Mms.
Kiekviena aelnnad’enį nuo 11 iki 12 vai. victaMliejtfo. jei norite kn 
nore pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNKBIt'I — Titfi—ha Barte Hour, M Cat- 
t*<e SC, Narareod, Mass. Skyriai: Uthuanian Ftuaitvre C*. — A. ir 
0. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Uam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOnreed 7-14*9; SOuth Beatea ar 
MM*; Kirkiami 7-8533.

Pssinvom Lietuvai svarbiausią drabužį 
.. .- į- ' - ~ \ '■ ’ - —- '• - ’---- - ’ - - 

ano takais, kad nenorėtų eiti, 
bet kad jis ąegali atsiskirti su 
St. seimo dvasia ir ūpu. O rei
kėjo tiktai atskirti j nuo šok 
®b, ir tas pats žmogus elgtųsi 
visai kitaip (Socialistai ploja). 
Ir čia yra tas motyvas, dėl 
kurio mes sakome: 

nedarykite prezidentūros, 
nedarykite to manikeno, kuris 
galėtų kokių paskirų intrigų 
vedamas, trukdyti darbo žmo
nių atstovų planus (Iš vietos: 
Ar jau patyrei savo kailiu?). 
Mano kailis gal visko patyręs; 
bet šiandien patyrė mano kai
lis, rytoj ir jūsų patirs (Venc- 
lauskis: Išdirbtas kailis bran
gesnis. Juokas).”

* Dėl tikybos ir mokyklos 
vėl užkliūva. M. Sleževičius 
mano: “turėtų būti pasakyta

— Ir jis paremia soc. dem. 
mintis prieš prezidento insti
tuciją. Prezidentas, nutolęs 
nuo liaudies valios reiškėjo 
seimo, tik trukdysiąs liaudies 
valiai reikštis, kaip* tai-nutiko 
su Antanu Smetona. Ir priešin
gai kalba apie seimo pirminin
ką A. Stulginskį:

“Mes turime ir kitą pavyz
dį: mes turime St. seimo pir
mininką, kuris kartu yra ir 
prezidentas. Šis mūsų prezi
dentas yra nuolatiniame su 
mumis kontakte, jaučia mūsų 
ūpą, todėl mes matome, kad 
šis prezidentas neina ano pre
zidento takais (Krikšč. dem. 
ploja). Ir ne. dėl to jis neina

LIETUVIŲ SPECIALISTU 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VĖ 

Atliekami visi collhiofi. dažymo ir mech. taisymo darbai. 
Durims atliekamas pigiai ir sąžiningai

J. MALDUTIS, namu UI HT 7-3747
Z. ZAUACSKAS. namu tel. G U *-M59

SAVINGS BANK

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION WORKS

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

4 J0-5. J0 ro/.p.p.
Sie„rWEW>

, n30h/.97.2M£G(fM)
PirrUerivt ' ___ _

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

m a s pasitenkinimas, nes LB 
taryboje išrinktieji žmonės 
įvairių profesijų ir daugumoje 
bus idealūs ir praktiškai mo
kės vaduotis bei rūpintis JAV 
LB idealo ir tikslų plėtojimu".

Bet tai komedija ~ ?
SANDARA gegužės 20. atsa

kinėdama į Juronio pastabas 
GARSE, bendruomenės rinki
mus vadina "komedijos vaidi
nimu”, kuri nepatenkinusi ir

Jau kitą savaitę, gegužės 19. 
tas pats autorius GARSE at
sileidžia : |

“Iš viso rinkimais džiaugtis 
galima, kadangi praėjo ramiai, 
be įtampos, be skundų. Tiesa, 
gal per mažas skaičius balsa
vo, bet prieš žinomą opoziciją 
su taip maža propoganda, sa
kyčiau. balsuotojų skaičius pir
mam bandymui yra drąsinan
tis reiškinys... su pasitenki
nimu konstantuojame, kad di
delė dauguma tarybos narių 
turi katalikiškos visuomenės 
pilną pasitikėjimą”.
SSkaičiuoja partinę aritmetiką

VIENYBĖJE gegužės 13 ve
damajame j. Tysliava aiškino:

“Asmenys su patyrusia poli
tine’ uosle tvirtina, kad į'tary
bą išrinkta: 17 katalikų ir 10 
liberalų.

“Pastaruosius čia dar gali
ma būtų skirstyti taip: 7 tau
tininkai ir 3 liaudininkai”.

Laikraštis mano, kad ben
druomenė neturės reikšmės 
Amerikos lietuvių gyvenime, 
nes balsavusių skaičius yra 
mažas, palyginti su "susivieni
jimais”, kurie narių turi |>o ke
liolika tūkstančių. (Pats J. Tys
liava buvo kandidatas, bet ne
buvo išrinktas).

Žmonės esą tinkami
AMERIKOS LIETUVIO ge

gužės 20 vedamajame reiškia-

Credited and 
Compounded 

a year Quarterly

Kai dabar žiūri į sukrautas 
visas Lietuvos konstitucijas — 
1922, 1928, 1938 — randi, kad 
tas pirmasis valstybei skirtas 
drabužis buvo siūtas pagal de
mokratinį kirpimą, kitos dvi 
pagal atėjusią vad ištinę madą. 
O tai reiškėsi tuo, kad:

* Pirmojoj konstitucijoje 
pagrindinė valdžia yra palikta 
seimo rankose; kitose dviejose 
konstitucijose ji , pastumta į, 
prezidento rankas. Pirmojoj 
pats prezidentas yra renka
mas seimo ir prieš jį atsakin
gas, antrojoj prezidentas ren
kamas ne seimo, o specialių 
tautos atstovų, kurių ir amžiui 
reikalaujama didesnių kvalifi
kacijų nei seimui rinkti; tokiu 
būdu seimas ir prezidentas pa
statomas mažu mažiausiai ly- 
gegrečiai.

* Pasaulėžiūriniais klausi
mais antra ir trečia (Smeto
nos) konstitucijos padarė vie
ną žingsnį liaudininkų ir so
cialdemokratų reikalavimų link 
— išmetė iš konstitucijos pra
džios “Vardan Dievo Visaga
lio. ..”. Tikyba betgi mokyk
lose palikta kaip ir pirmojoj 
konstitucijoje; tik vėl 
naujas skirsnelis, kur 
pamokom duodama 
vieta nei bet kuriom 
jei nedaug mokinių ar nesuran
dama tikybos mokytojo, tai ti
kyba nedėstoma; tai skaityda
mas lauktum pasakant: kur 
mokytojo nėra, tai ir istorija 
nedėstoma . ..

* Bet svarbiausias skirtu
mas — tai tų konstitucijų kil
mė. 1922 konstitucija kilo iš 
demokratiškai rinkto seimo. 
1928 konstitucija paskelbta tik 
prezidento ir ministerių kabi
neto; 1938 konstitucija priimta 
specialių tautos atstovų, kurių 
rinkimas nebuvo demokratiš
kas.

Dėl to 1922 konstitucija yra 
vienintelė demokratinė konsti
tucija.

Gal čia buvo viena iš pagrin
dinių priežasčių, kad vėliau, 
jau tremtyje, tie patys liaudi
ninkai ir soc. demokratai, ku
rie susilaikė balsuojant St. sei
mo konstituciją, jau tremtyje 
reikalavo ateičiai laikytis jos. 
o ne 1938 konstitucijos, (b.d.)

I LAISVES VARPAS | 
| NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU |
5 KULTŪRINE RADUO PROGRAMA 2
| H’BMS, 1090 kjlocycles Boston 15, Alass. /

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
I VEDĖJAS — P. VIŠČINIS |
s 31 Bunker Avė., Broekton 4, Mass. J
| Tel. Broekton 8-1159-R.

I
 PARDUODAM NAMUS I

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 1 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 1 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose I
- greitai ir gerai. |

J. P. MACIIULIS |
REAL ĖST ATE & INSURANCE J

8656 85th Street, VVoodhaven 21, N. Y. f
Tel. VIrginia 7-1896 1

% o o o o o o 30000ooo i o ■yi 71 r»if ir-- w w w

135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 
Up to $10.000. j

Member Federal Deposit Insurance Corporatic-n

ief6rmos įstatymas, pats svar- 
bdnmąn tada ąoeiab»ėje dirvo
je. Toliau tegalima tik pro akis 
praleisti visą kupetą kitų įsta
tymų, į kuriuos turėjo būti į- 
vilktas jaunos valstybės gyve
nimas. O per tą laiką, nuo Stei
giamojo seimo pradžias 1920 
gegužės 15 iki 1922 spalio 6, 
tų įstatymų susikrovė apie 300. 
Iš jų labiausiai išsiskiria jų 
viršūnė — konstitucija. Tai pa
grindinis drabužis valstybės 
kūnui.

■. Jį ilgai rengė komisija, va
dovaujama Antano Tumėno. 
Jam talkino kr. dem. Z. Star
kus, preL K. Šaulys, o taip pat 
liaudininkų pagrindinis seime 
politikas M. Sleževičius, soc. 
dem. Venslauskis. Jų rankose 
tas drabužis buvo siuvamas, 
lyginamas, dailinamas, kad 
kuo geriausiai tiktų jaunai val
stybei Savojo pavyzdžio tam 
neturėjo, d. Purickis sako, kad 
daugiausia teko komisijai pasi
žiūrėti į Belgijos konstituciją.

Tačiau, kai šis drabužis bu
vo atneštas į seimą, jis nega
lėjo visiem patikti, nors jis bū
tų ir geriausias?

Soc. demokratę kalbėtojai 
nebuvo patenkinti. Jie aiškino:

* Konstitucija nepakankamai
demokratiška; seimo galia ne
pakankamai pabrėžta; seimo 
valdžia atrodytų didesnė, jei 
prezidento visai nebūtų; ge
riau, kad jo pareigas eitų sei
mo pirmininkas. ,

* Ir Bažnyčios spalvos kon
stitucijoje nereikalingos: Baž
nyčia neatskirta nuo valstybės; 
tikyba įsileista į mokyklas. 
Konstitucija dėl to tik sustip
rina klerikalų padėtį.

* Taigi konstitucija, — sa
kė Venslauskis — neatitinka

TUetuvos darbo klasės, prole
tariato, reikalavimų. Proleta
riato gyvenimas turės veržtis 
pro konstituciją, ir jo niekas 
nesulaikys. Dėl to

socialdemokratai balsavime 
dei konstitucijos nedalyvavau*.

Kopia į tribūną ir kitas iš 
tų valstybinio riibo siuvėjų — 
pats komisijos vicepirminin
kas

M. Sleževičius, liaudininkų
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• Graikija atmetė Sovietų 
pasiūlymą pasikeisti parlamen
to delegacijų vizitais. Graikai 
atsakė, kad iš to nebus jokios 
naudos.

THE WORKEE

Helsingoero žve- 
bangose beplū- 
vyrą, užsidėjus! 
juostą. Žvejai

su tuo laiškeliu nų- 
Sovietų konsulatą.

Urugvajuje jau esą gauta 
laiškų iš tų, kurie išvyko. 
Iš T. atsiųsto laiško jo drau
gai daro išvadą, kad jis jau 
išsigydęs nuo komunizmo. 
Giminių jis. negalėjęs aplan
kyti, nes jie gyveną už 5000 
kilometrų. Vadinas, išvežti. 
Jis pats esąs taip laimingas 
kaip X. ir Y. Urugvajuje. O 
tie esą Urugvajuje buvo pa-

STEIGIAMOJO SEIMO minėjimas New Yorke. VirSuje garbės prezidiumas: J. Pakalka, K. Bielinis, M. Galdi
kienė (St. Seimo atstovai). Lietuvos vicekonsulas V. Stašinskas, J. Makauskas (SL Seimo atstovas) inž. A. 
Novickis; paskaitą skaito S. Sužiedėlis; apačioje — minėjimo dalyviai. Nuotr. V. -į.

dos neužgeso šios kuklios (lie
tuvių tautos širdy je”.

“Ką galėtumėm šiandien pa-, 
sakyti tiem kukliem (Lietuvos) 
žmonėm?

“Jeigu jie girdi mano balsą, 
pirmiausia norėčiau jiem pasa
kyti — prisiminkite Amerikos 
prezidento žodžius, pasakytus 
pernai:

— Dievas, kuris žmonijai 
davė gyvybę, tuo pat metu su- 

, teikė žmogui teisę į laisvę. Sa
vo pačių naudai mes turime 
padėti kitom tautom siekti

patyrė, 
Matyt, 
progą, 
plaukė

Komunistai keliauja į 
Lietuvą

Eltos Informacijos prane
šė, kad iš Urugvajaus išvy
ko į "plačiąją tėvynę“ ke
liolika lietuvių šeimų ir pa
skirų asmenų, komunistų. 
Kelios šeimos dar rengiasi 
važiuoti.

Be laisvės negali būti taikos
St. Seimo minėjime Chicagoje kalbėjo šen. E. Dirksen

minėjhną surengė Lietuvių 
Prekybos Rūmai. Po vysk. V. 
Brizgio, konsulo P. Daužvar- 
džio kalbų, pirmininkas Anta
nas Rudis kreipėsi j senatorių 
Everett Dirksen, resp., Illinois 
atstovą, kad Amerikos vy- 

‘ riausybės shiogsniai visada 
paremtų Lietuvos reikalus, nie
kada neatsižadėdami laisvės ir 
tautų apsisprendimo principų. 
Tada kalbą pasakė pats sena
torius.

laisvės ir savivaldos palaimos.
“Ar galima išreikšti dar aiš

kiau? Patsai šio krašto prezi
dentas sako, kad savo pačių 
naudai turime kitiem padėti 
atgauti savivaldą ir laisvės tei
ses.

“Antras dalykas, kurį norė
čiau pasakyti žmonėm Pabalti
jo kraštuose, yra tas:

be laisvės negali būti patva
rios taikos pasaulyje. Sakau: 
be laisvės negali būti taikos.

“Trečias dalykas, kurį norė
čiau Lietuvon perteikti, būtų

Žinodamas, kad .“Amerikos 
Balsas” užrašys šio susirinki
mo eigą pradėjo šen. Dirksen, 
— aš trokštu, kad per jį tas 
susirinkimas pasiektų kuklius 
žmones anapus geležinės už
dangos, sustiprintų jų dvasią 
ir padidintų ryžtą siekti savo 
tikslo — Dievo suteiktos žmo
gaus teisės — laisvės.

“Prieš aštuonerius metus 
buvau pirmininkas kongreso 
narių komisijos, kuri vyko į 
Europą, apklausinėti liudinin
kų. Patekęs į Berlyną, nuta
riau vykti į mažą atbėgėlių 
stovyklą to miesto pakrašty, 
nes man buvo pasakyta, jog te
nai gyvena apie 150 pabaltie- 
čių, daugiausia lietuvių. Pirmo 
apsilankymo metu sutikau po
rą lietuvių senelių. Vyras bu
vo 80, o moteris 85 metų. Iš jo
sios veido tryško, tokis malo
numas, lyg patsai Viešpats bū
tų į jos bruožus įliejęs palai
mos.

“Antro apsilankymo metu, 
aš pastebėjau, kad ji turi gėlių 
darželį. Vyras turėjo savo skly
pelį ir augino kelis daigus ta
bako.

“Trečiu kartu atvykęs, sėdė
jau su jais tame darželyje 
prieš saulę — ir to neužmiršiu, 
ligi gyvas būsiu. Senutė lietu
vė manęs paklausė. — Tamsta 
užimi aukštą vietą savo krašte;

ar negalėtum patvarkyti, 
kad aš su savo vyru galėčiau 
išvykti Amerikon. Laisvei 
šviečiant mes galėtume pradė
ti gyvenimą iš naujo ... 4

Senutė kalbėjo su užsidegi
mu.

“Kai esu susirūpinęs ar nusi
minęs — tęsė Dirksenas, — aš 
pagalvoju apie tuos žmones, 
kurie sulaukę daugiau kaip 80 
metų, sutinka vykti į naują 
kraštą, nemokėdami kalbos, 
nežinodami papročių, tačiau 
norėdami pradėti naują gyve
nimą palaimintoje laisvės ap
linkumoje.

“Kaip būtų puiku, jeigu šį 
vakarą Chicagoje su mumis 
galėtų būti jūsų tėviškės žmo
nės iš Lietuvos. Čia jie regėtų 
laimę, džiaugsmą; čia jie ma-

žodžiai Abraomo Linkolno, vie
no išmintingiausių ir. didžių 

- žmonių, puošusių žmonijos is
toriją. Viena proga Linkolnas 
yra pasakęs:

— Mes norime suteikti lais
vę vergui, kad užtikrintume 
laisvę laisviesiems.

Taigi, kur tiktai šiandieną 
randame po jungu Dievo vai
kų, jie daros “mūsų reikalu”.

“Taigi šį vakarą, mieli bičiu
liai, aš turiu garbės pasveikin
ti jus, kurie matėte kryžiuoja
mą laisvę savo tėviškėse ir ku
rie išlaikėte savo kultūrą čia, 
kur klesti laisvė... Aš sveiki
nu jus, aš einu išvien su jumis, 
remdamas jūsų siekimus, nes 
ten, kur nėra laisvės, ten jau 
daros Amerikos reikalas.”

tytų visišką laisvę. Tas už
grūdintų jų ryžtą laikyti aukš
tai iškeltą žibintą,* ligi Dievo 
duotas gėris bus atgautas.

“Šis mėnuo skirtas paminėti 
Motinos dienai. Lygiai kaip 
mes pagalvojame apie motinas 
šiame krašte, taip vertos pami
nėti už jų vedamą kovą yra 
Lietuvos motinos. Motinos, pa
linkusios po darbo ir rūpesčių 
našta;

motinos Kaune, motinos Vii-' 
niuje, motinos Klaipėdoje.

“Šį mėnesį taip pat bus mi
nima Žuvusių pagerbimo die
na. Taip pat mes sudedame 
ant aukuro pagarbą tiem, ku
rie kovojo už vienybę ir laisvę 
Amerikoje, taip visados bus 
prisiminti tie, kurie

kovojo ir buvo dalis rezis
tencinio sąjūdžio už tūkstančių Tidningeb 
mylių nuo šių kraštų.

“Gegužės mėn. taip pat yra 
Pergalės dienos Europoje su
kaktis. Ak, kaip anuomet pri
sipildė širdys vilčių pagalvo
jus, kad gal pagaliau dabar, 
kai jau baigėsi kraujo lieji
mas ir karo veiksmai, įsikūnys 
prezidento Wilsono paskelbtas 
laisvo apsisprendimo dėsnis ir 
tai mažai (Lietuvos) šalelei...

“Kokio įkvėpimo galime pa
sisemti iš Lietuvos praeities?” 
Perbėgęs per Lietuvos istorijos 
šešis amžius, senatorius pada
rė išvadą, kad

pasišventimas laisvei nieka-

žįstami kaip du elgetos, jau 
seniai mirę. 4

Vienas iš smarkiausiai su- 
raudonėjusių į Urugvajuje 
buvo Vaivutskas, "Darbo“ 
redaktorius. Jis grįžo į Lie
tuvą prieš porą metų ir 
dirba propagandoje Vilniu
je, kalbėdamas per radiją į 
užsienyje esančius lietu
vius, retkarčiais parašyda
mas tame Urugvajaus 
"Darbe“. Dabar Urugvaju
je gavę laiškutį iš jo žmo
nos, rašytą motinai, ir bro
liui. Jame Vaivutskiene pra
šė, kad gelbėtų bent sūnų, 
nes jie jaučiąsi jau žuvę. 
Motina 
ėjo į 
Vaivutskienės brolis pakėlė 
triukšmą už apgavimą vie
tos raudonųjų lietuvių klu
be. Bet nieko jau nesugrą
žinsi. Tik kiti, kurie pakėlę 
sparnus repatrijuoti, dabar 
juos nuleido ir laukia. Kiti 
lietuviai jiem linki iškeliau
ti, kad jie būtų pagydyti 
taip kaip ir tas T.

Montevideo spauda pr^=— 
nešė, kad ten atplaukę net 
16 banginiam gaudyti sovie
tinių laivų. Tariamai norė
dami apsirūpinti kuru, jie 
ilgokai Montevideo paviešė
ję. Bet ne tik kuro, o ir 
žmonių, žinoma. slaptai 
Manoma, kad šiuo paslap
tingu keliu esą išvežta ir 
lietuvių. Vietos spauda reika
lauja, kad valdžia ištirtų ir 
paaiškintų viešai.

VIENI IŠ LAIVO ŠOKA, KITI I LAIVA SEDA 
Lietuvis iš Sovietų laivo 
Stockholme leidžiamas es

tų laikraštis "Stockholms 
’ ’> Estlastele“ pa

skelbė pranešimą iš Kopen
hagos, kad 
jai surado 
duriuojantį 
gelbstimąją 
nutempė jį iki artimiausio 
laivo. Ten jis buvo ištrauk
tas iš vandens. Bet buvo 
netekęs sąmonės. Jo drabu
žiuose buvo rasta įsiūti jo 
dokumentai. Iš jų 
kad jis yra lietuvis, 
jis buvo nutaikęs 
kada Sovietų laivas 
pro Daniją ir nakčia iš laivo 
iššoko. Dabar jis yra danų 
žinioje.

uii pei ir
knibinėdama jo „.J

ii* .C

... ■- 
rios žvilgėjo pro purvą. Vy
ras vedžiojo pirštu jai per 
siūlę pečiuose ir nuilsusiu 
balsu šnekėjo: -g

— Onele, tu nebūk tokia...
Jinai krūptelėjo: ką gi ji

sai žino, jeigu nusiminė? . 4 
Taip, jis ilgą kelią čionai ‘ —
ėjo. brido per dumblą ir 
džiaugėsi, o rado ją niūrią, 
su ašaromis ”už pirmų du- 4į| 
relių“, kaip čia žmonės sa- 4^
ko. Ne. Dievo valia, kaip 
ten

Ir ji staiga atsisuko, pa- 
tekšleno jam per rankovę ir 
kalbėjo, 1 
sagą ant krūtinės ir ne
žvelgdama jam į akis:

— Eik į pirkią. Aš čia * 
apsitriūsiu ir...

— Tu gi dar be vakarie- | 
nes!
• — Aš knebtelėjau porą 
kąsnių. Kiek tokiam žiogui '4? 
reikia. •

Tai sakydama, ji galvojo: 
”O ir meškinas jisai, ap- M 
saugok, Viešpatie!"

Dabar marš! Pasišnekėk 
su žmonėmis, kol ateisiu. 
Jie geri, labai geri man 
buvo... .

(bus daugiau)

--------- By-----------
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Gyvename Sekminių ženkle
SEKMINES yra viena iš didžiųjų katalikų švenčių. Jos 

stovi greta Kristaus Gimimo ir Prisikėlimo. Katalikų Bažny
čioje tos trys didžiosios šventės bažnytinį kalendorių dalo į 
tris stambius laikotarpius. Sekminių laikotarpis yra pats il
giausias: jis trunka iki Advento — Kristaus atėjimo. Galima 
tai suprasti dvejopai: Kristaus atėjimo buvo laukiama ir Jo 
atėjimo yra laukiama. Kristus buvo laukiamas kaip Atpirkė
jas ir Jis ateis kaip Teisėjas. Sekminės trunka per visą krikš
čioniškąjį žmonijos laikotarpį, kurio pabaiga bus pažymėta 
akivaizdžiu antruoju Kristaus atėjimu, dieviškuoju triumfu, 
pergale ‘šio pasaulio kunigaikščio’ .

Laikinai nuo žmonių akių atitoldamas Kristus kalbėjo apie 
Ramintoją, Šventąją Dvasią, kuri pamokys visa, kas reikia 
daryti, ir teiks savo ramybę, ir apie .šio pasaulio kunigaikštį, 
pasaulio dvasią, kuri Kristuje nieko neturi, bet žmonėm turės 
dar įtakos. Žmonėm yra palikta laisvė rinktis vieną ar kitą, 
savo laimei arba nelaimei. Sekminėse mes prašome Šventosios 
Dvasios, kad ji būtų su mumis ir neleistų nuklysti: padėtų “tei
singai galvoti ir josios paguoda visuomet džiaugtis”, nes “ji pri
pildo žemės skritulį, visa drauge laiko ir žino kiekvieną bal
są”. Ji žino ir žmogiškojo balso aidėjimą prašymu: “gyvąją 
dvasią ir kilniąją širdį mumyse sukurti teikis”, kad atsilaiky
tume pasaulyje ir sulauktume ano dieviškojo triumfo.

SEKMINES yra dar vadinamos gyvosios dvasios švente. 
Gyvoji arba visada jaunoji dvasia, nors žmogus kūnu ir sentų, 
anot St. Šalkauskio, yra tai idealo meilė (dvasinė ugnis), do
rinis jautrumas, protinis gyvumas, pasiryžimas nuolatos tobu
lėti, optimizmas. Ir sunkiausiais laikais šviesios vilties mums 
teikia gyva ir skaisti dvasia, kurią tegalima išlaikyti giliu ti
kėjimu. Jį stiprina Šventoji Dvasia savo malonėmis.

SEKMINES Lietuvoje iš seno papročio buvo švenčiamos 
dvi dieni. Namai buvo puošiami jaunais berželiais, jų saldus 
kvepėjimas pripildydavo pirkias. Tai buvo simboliai gyvybės, 
jaunumo, gamtoje ir žmoguje jaučiamo gyvosios dvasios dvel
kimo. Kai ten dabar siautėja pasaulio kunigaikštis, Sekminėse 
girdime lietuvių tautos prašymą: “Ateik, Dvasia dieviška . .. 
siųsk varguose poilsį... graudžiam verksme maldymą”.

*
SEKMINIŲ trečioji diena šiemet sutampa su Marijos Val

dovės švente, pirmąjį kartą švenčiama. Pijaus XII ji buvo 
įvesta Marijos metų pabaigoje ir jo paties tai šventei parašyta 
malda. Lietuviškas jos vertimas buvo atspaustas Darbininko 
išleistame Marijos rpetų priede.

m
Avižienė atnešė sūrio, deš

ros ir ragino "netingėti“. 
Svečias iš kelionės buvo al
kanas. Jis kirto smagiai ir 
tarpais vis dirsčiojo į duria 
Paskui jisai išsiėmė pypkę r 
prisikimšo tabako.

— Eisiu žarijos, — tarė 
jis, pakilęs nuo suolo.

— Ne, ne! — draudė senis.
— Petrai, degtukų!...

Stasys nelaukė, kol anie 
ras Jam ugnies, ir susigūbri- 
nęs dingo virtuvėje. Blankio
je šviesoje išvydo Adelę. Ji 
šoktelėjo išsigandus, o vyras 
apkabino ją didelėmis ran
komis ir bučiavo į plaukus, į 
skruostus, į lūpas. Jis jautė 
ją tokią mažytę, krūpsinčią 
ir murmėjo: "Onute, Onu
te...“ Jinai gi atsargiai rė
mėsi | Jo krūtinę, jautė šal
tas misingio sagas prie vei
do ir sviro žemyn, lyg mė
gintų išsprūsti pro rankų 
apačią. Ne, to nereikėjo: vy

ras ją paleido ir, žengęs at
gal, juokėsi:

— Bet ir išgrožėjai tu čia 
išdykėle.

Jinai atsisėdo ant maišo 
bulvių. Ar jis matė, kaip. 
sunkiai ji kojas velka? Iš lė
to ji taisėsi kasas, įsmeigė 
šukas giliau ir kimiai nurijo 
seilę. Ji pravėrė bumą, ir į 
tą ženklą Stasys gudriai 
linktelėjo galva: taip, ir tu 
pračiulbėsi, mano burkuonė- 
le! O ji nė pusės žodžio ne
pratarė, tik sėdėjo rankas 
sunėrusi ant kelių, nugręžu
si akis į juodą kertę. Jis lyg 
susigėdo, kad jo noras ne
išsipildė ir kad ji tyli, ir iš 
reto pasakė:

— Seniai matėmės.
Kai ji tylėjo, jis dar pri

metė žodį ir susirūpinęs 
žvelgč I ją:

— Tau gi ir nuobodu čia.
Ji tarė:
— Kaip Adelės sveikata?

— Ak, žinai, ji vis tokia... 
žaizda neva užgijo, bet mer
gina taip ir liko raiša.

— Vargšė!
— Broniukas jau toks di

delis.
— Gerai sudygo dantukai?
— Kaip voverės! O tau ar 

nebuvo čia sunku?
Ji nusijuokė, žiūrėdama į 

naktį: ne, jai nebuvo sunku.
Stasys atsisėdo ant girnų: 

iš viršaus ji atrodė tik vaikas 
šalia jo. Jis kalbėjo linguo
damas kojomis.

Ir vis nerašai...
Jinai neatsakė.
— Mes su Adele šnekėda

vomės, šnekėdavomės apie 
tave. Manėm, kad tau blo
gai...*

— Ak! prabilo ji ir vėl 
pasitaišė šukas.

— Oho! — sušuko Stasys.
— Kas? bailiai pakėlė ji 

akis.
— žiedas y- auksinis!
— Ar nežinojai?
Ji pažvelgė aukštyn į vy

rą, sumišo ir raudonuodama 
pažėrė užkulniu skiedrą. Pro 
pūsterį nukrito žariją ir ge
so pelenuose. Kaime buvo 
girdėti ūžiant ir cypiant -y 
taip iš lėto ir neramiai.

— Ko nežinojau? jis

— Dieve tu mano! — ne
drąsiai pasakė jinai.

— Ne, ko čia tau rūpin
tis... Ir aš niekados nesirū
pinau nors ir kažin ką da
riau. Aha, tą žiedą nusipir
kau per Kalėdas: gavau al
gą su priedu.

— Bet mudu kunigas su
rišo su sidabriniais...

— Nepyk, Staselį: aš aną 
prapuldžiau.

Jos balsas drebėjo ir duso.
— Kokia tu vėjas! — nu

sijuokė jis.
— Baisi vėjas.
— Ne, kaip galiu ant ta

vęs pykti . Aš ligi grabo 
lentos ant tavęs nepyksiu.

Jis kalbėjo atvirai. Akis 
buvo nuleidęs į Onos sklas
tymą, Į jos pečius, kurie čia 
kilo, čia vėl sviro žemyn. 
Susigėdęs nukreipė žvilgsnį 
nuo sterblės, ligi kur atkly
do, sekdamas ranka, ir pra
šneko:

— Kai pamanau, kad tu 
iŠ pradžių taip ožiavais, sa
kei neisianti už manęs... O 
aš tave jau seniai, seniai, 
kai tu dar maža buvai... Ir 
jei ne tėvai...

— Taip, jie viską padarė,
— atsiliepė ji kietai.

Stasys nepastebėjo to kar
tumo jos balse. Jis plepėjo, 
klysdamas į senas dienas ir 
į gerus atsiminimus:

— Aš žinau, kad negalėjau 
patikti: ir nedailus ir senas, 
ir.... ir... Gal tau ir truputį 
ankšta buvo pas mane...

— Nekalbėk taip...
— Taigi, taigi.. O aš ge

riau ir nenorėjau, ir neno
rėsiu ...Matai, apsigalvojai, 
ir šiaip taip gyvenom.

Aš nieko negalvojau, — 
beveik atsikirto jinai.

Kaip tai?
— Liepė ir 

džiams tėvams 
riau kur įkišti

— Jie bent ramesni pas mušę drumzlinos putos. Du- 
Dievulį nuėjo...

—• Bet kas man bus da
bar?

Sulig tais žodžiais Ona 
pakilo nuo maišo bulviųr ir 
ir nusipurtė prikyštę, ku
rioje tačiau nieko nebuvo. 
Priėjusi atsitūpė ties ug
nim ir žarstė nudėguliu ža
rijas. Jos trupėjo, dušo ir 
biro žemyn į pelenus, kurie 
dabar buvo lyg žvaigždutė
mis nusisagstę.

lo Stasys.—Žinai, kad sunk
metis jau praėjo, 
žaliuoja kaip žaliavę, 
giry išroviau kelmus 
plėšiau pievą: naujoj 
gražiai augs linai. Vėl ga
lėsi dainuodama krauti ve
žimus ir būti ponia savo 
namuose.

’ — Ne, — ji kuždėjo.
— E, tu kvailiuke, 

tau šiandien?
— Nieko... Aš visados 

kia buvau.
Jisai dusliai bildeno 

kulniais į grindis. Pelė 
liai sucipo kertėje, ( 
šluotų ir žarsteklių. Dideliu 
akmeniu prislėgta, kampe 
gumšojo statinė, pilna ko
pūstų, iš kurių buvo prasi-

Rugiai
o pa-

Stasys atsistojo.
— Net kojos praskaudo, 

— tarė jis.
Priėjęs 

žastų ir
— Na, 

su lįsi.
JinaK tokia nejautri, da

vėsi pastatoma. Nukarinusi 
galvą, žvelgė J savo šliurių



Vitalija Giriunienė

NUTARĖ ATGAIVINTI “MOTERĮ

Ne vien tik moteris klausia: kodėl?

“Viso pasaulio lietuvės kata
likės moterys susibarkite ap
link “Moterį" į neišardomą ka
talikišką lietuvišką šeimą. Ta
da bus galima iš jūsų tikėtis 
mūsų tautai didefių dalykų.”

Visais šiais reikalais rašyti:

Malonu, kad per trumpą lai
ką esame sulaukę daug padrą
sinančių atsiliepimų. Vyskupas 
V. Brizgys, atsiuntęs straipsnį 
pirmam projektuojamo žurna
lo numeriui, jį baigia šiais žo
džiais:

GRASĖ KELLY, kino artiste, 
iiemet laimėjusi Akademijos 
premiją, Cannes, Prancūzijoje, 
kur kasmet ruošiamas tarptau
tinis filmų festivalis.

dalyvavo ne tik vyrai bet ir 
moterys. Iš pradžios slaptai 
veikta, o po Rusijos 1905 metų 
revoliucijos išeita į viešumą.

1907 metų rudenį įvyko visos 
Lietuvos., moterų kongresas 
Kaune. iJis pasisakė už moterų 
organizuotą darbą. 1908 me
tais buvo įkurta Liet. KaL Mo
terų Draugija, ši organizacija 
parengė plačias moterų mases 
visuomeniniam darbut

• Stovyklautojų registracija 
į šiemetinę mergaičių vasaros 
stovyklą Putname vyksta pil
nu tempu. Užregistruota ne tik 
iš JAV, bet ir iš Kanados. Po
nia K. Marijošienė pakviesta 
pravesti sporto ir gimnastikos 
kursą stovykloje, o Bern. Braz
džionis — lituanistikos kursą.

• Philadelphijoje gegužės 23 
—28 vyksta Amerikos Moterų 
Sąjungos konferencija, kurioje 
dalyvaus ir lietuvės.

MOTERŲ KATALIKIŲ FRAKCIJA St. Seime (ii k. j d.): Stovi 
— O. Račiukąitienė, Em. Gvildienė, S. Stakauskaitė; sėdi — M. 
Galdikienė, šio puslapio redaktorė.

(Kelios mintys iš profe
soriaus Andrė Pietfre pa
skaitos tema:

Iš gilumos širdies dažnai pavydžiu jums 
Šiltų tėvynės meilės rimų. 
Nors kvapą tėviškės arimų 
jaučiu kasnakt sunkiam sapne 
ir Kauno senmiesty regiu bažnyčių bokštus 
ir Invalidų apeigas vakarines 
regiu Vienybės aikštėje puošnioj,— 
tik nežinau kodėl, jokioj dainoj 
aš negaliu šiam sapnui rasti rimų, 
ir nedainuoju tėviškės arimų, 
ir Invalidų apeigos Vienybės aikštėje puošnioj 
nenuaidi dainoj.

S. Prapuolenytė
194 Charlton Avė. W., 
Hamilton, OnL Canada

Gražina Matuiaitytė-Rannit, 
Lietuvos operos soliste buvo 
nuvykus į Washingtoną. kur 
atlankė savo pažįstamus.

S. Norkeliūnaitė, veikli žur
nalistė, birželio mėn. važiuos į 
San Francisco, į Jungtinių Tau
tų posėdžius, kaip “Draugo” 
reporterė.

DaiL EI Urbaitytė, apsigyve
nusi, New Yorko gražiame vieš
butyje New Rochelle. piešia 
vietos gamtos vaizdus.

Adelė Khdenė ir panelės Mic- 
keliūnaitės pasižadėjo išpildy
ti meninę programą Moterų 
Sąjungos New Yorko apskri
ties suvažiavime, kuris šaukia
mas birželio 5 d. Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne.

Dažnai pavydžiu jums, bičiuliai mano, 
tylių elegijų arba patetiškų dainų — 
apie tą valandą, kai versime namų 
taip jaukiai girgždančias duris...
Ir rodos jums — kažkas atris 
nuo mūs širdžių tremties likimo uolą, 
ir sūnūs, lyg galingi milžinai, 
tėvynėn parneša nūnai 
ir išmintį ir jėgą raumenų ...
O kaip dažnai 
aš tų herojiškų dainų 
jums tylią valandą pavydžiu.

Atrodo man, kad grįšime namo kitaip, visai kitaip 
tą valandėlę, kai — 
jokie į debesis besiremią kalnai 
jau begalinių lygumų ramybės nebedrumstų, 
ir kai gimtosios žemės grumstą 
nedrąsiai vėl paliestų koja;
kai virš galvų pranertų suplasnojus 
ir vėl lietuviškoji kregždė;
kai Dievo Angelą bažnytkaimio varpai 
sodriu skambėjimu lydėtų per dirvonus 
ir sugirgždėtų svirtis vėl lietuviškam viensėdy; 
ir kai lėtai
nustos skambėję iš bažnytkaimio varpai, 
ir paskutiniai skardūs dūžiai 
papievių miglosna sukris,— 
tada, — man rodosi, — nuo begalines laimės plis 
krūtinėje širdis.

“MOTERŲ PASAULY” 
redaguoja 

Magdalena GaMIkieaė 
Raštus siųsti adresu: 

IM Hale Avė. BTclyn 8, N.Y 
Trt.: MI 74504

Vartų parapijos salėje, kur 
gausiai dalyvavo vietos visuo
menė.

Antroji suvažiavimo diena

Iš rašančių prašome straips
nelių, poezijos, beletristikos, 
žinučių, sąmojingų, bei jumo
ristinių pasisakymų. Iš foto
grafų, firmų, bei profesinių 
asmenų tikimės sulaukti foto
grafijų, skelbimų etc. Turime 
davinių tikėtis, kad susilauksi
me garbės leidėjų, rėmėjų, bei 
prenumeratorių, kurie vienu ar

čiu pastatytą, Buvo pašventin
ta Montrealio Moterų D-jos 
vėliava. Po pamaldų įvyko vie
šas posėdis, į kurį atsilankė 
vietos lietuvių organizacijų at
stovai, sveikinę suvažiavimą. 
Po sveikinimų sekė M. Galdi
kienės paskaita “Žvilgsnis į 
save ir j savo” siekimus.

M. D.

gu mes pažvelgsime į atski
rų tautų ekonominius reika
lus, tai pamatysime, kad čia 
reiktų ištisos revoliucijos. 
Reiktų pakeisti pirklišką ūkį 
realia pareikalavimo ir pa
tarnavimo ekonomija. Tokiu 
būdu bendruomenė turtin- 
gesnnių tautų galėtų pigiai 
parduoti savo gyvybiškų 
prekių perteklių neturtinges
nėm tautom. Tai būų ge
riausia priemonė išgelbėti 
taiką, gerus tautų santykius 
ir t. L

Iš skyrių pranešimų paaiš
kėjo, kad kanadiečių veikimas 
apima įvairias sritis: religinę, 
dorinę, švietimo bei kultūros, 
ekonominę ir labdaros.

Pirmąją suvažiavimo dieną 
kalbėjo: Sesuo M. Augusta 
apie jaunių organizavimą, K. 
Juozapavičienė apie ideologinį 
jaunuomenės parengimą, S. 
Prapuolenytė, spaudos klausi
mu, M. Galdikienė apie veikimo 
kryptį.

Į Centro Valdybą išrinkta K. 
Giriunienė, Rudzinskienė, Mali- 
šienė, kandidatėmis — Gabu- 
tytė ir Povilaitienė; visos iš 
Montrealio. Tad centras bus 
dabar Montrealyje.

Pirmoji suvažiavimo diena 
buvo pradėta mišiomis už ken
čiančią Lietuvą ir mirusias na
res, o baigta vaišėmis Aušros

Kanados L K. Moterų D-jos
- suvažiavimas

įvyko balandžio 30 ir gegužės
1 dd. Montrealyje. Pirmininką-
vo V. Giriunienė. Skyrių atolo- sutapo su pirmu įžengtam į A Aistienė kalbfe
vės dalyvavo iš Toronto, Win- ho-mvom
nipego, Hamiltono ir Montrea-

Per Didįjį karą, dar tebesant 
Lietuvai vokiečių okupuotai, 
draugija atgaivino savo veiklą 
ir, kaip vienintelė tais laikais 
lietuvių organizacija, rūpinosi 
visų lietuvių reikalais. Ji reiškė 
protestus vokiečių okupacinei 
valdžiai dėl daromų lietuviams 
skriaudų ir rašė peticijas bei 
memorandumus, čia minėtina 
vadinama “druskos 
Vokiečių okupacinei 

, suvaržius transportą, 
rios Lietuvos sritys 
druskos. Dėl stokos

akcija”, 
valdžiai 
kai kū
liko be 
maiste 

druskos žmonės pradėjo sirgti 
Tik Moterų D-jos ryžtingai in
tervencijai buvo gauta iš oku
pantų transportas druskos ir 
pasiųsta į Rytų Lietuvą.

1918 metais buvo surinkta 
daug moterų parašų reikalau
jant, kad į Lietuvių Tarybą 
būtų pakviestos ir moterys. 
Buvo laimėta tai, kad laikinoji 
valstybės konstitucija įgalino 
moteris lygiomis teisėmis da
lyvauti rinkimuose į Steig. Sei
mą.
Besiruošiant rinkimams, 1919 

m. rudenį buvo sušauktas di
džiulis moterų kongresas kau - 
ne. Šiame kongrese moterys 
nusistatė aktyviai dalyvauti 
valstybės kuriamame darbe. 
Moterys buvo gundomos suda
ryti atskirą politinę partiją, 
bet kongreso dauguma tą mintį 
atmetė. Kongresas rekomen
davo moterims dalyvauti ben- 
drouse rinkimų sąrašuose.

Tarp išrinktų į Steig. Seimo 
112 atstovų buvo 6 moterys. 
Keturios priklausė krikšč. dem. 
blokui — Emilija Gvildienė, 
Ona Muraškaitė-Račiukaitienė, 
Salomėja Stakauskaitė ir 
Magdalena Galdikienė; dvi pri
klausė valstiečių liaudininkų 
frakcijai — Gabrielė Petkevi
čaitė ir Felicija Bortkevičienė. 
Atstovams keičiantis, vėliau 
įėjo į SL Seimo krikšč. demo
kratų bloką dvi moterys: Mor
ta Lukošiūtė ir Veronika Mac- 
kevičaitė.

SL Seimas laikėsi demokra
tinių principų savo darbe. Nu
sistačius pavesti Seimo prezi
diumo rinkimam vadovauti vy
riausiam amžiumi atstovui, o 
sekretoriauti .— jauniausiam 
nebuvo suabejota pakviesti

GELBtKIX8 MOŠŲ ŽVEJUS! Tokiai* plakatai* tvajų tmono* ir 
vaikai San Fedro, Calif., reikalauja aumatlnti Japonų tuvi* Im

portų »•%, fuM pakeltų AntoHko* tuvio* parolkalavUnų.

Dr. Niolė Bražėnaitė darys 
pranešimą apie pasaulio katali
kių moterų veiklą Aušros Var
tų parapijos salėje, tuoj po pa
maldų, gegužės 29 dž, 12 vai. 
Įėjimas visiems laisvas.

Europos Moterų Tremtyje 
Tarybos metinis posėdis, įvyks 
geg. 16, perrinko valdybą. Pir
mininkė pasiliko visų mėgiama 
čekė Popanek. Iš lietuvių gru
pės į valdybą įeina R. Sidzi- 
kauskienė, kuri eina iždininkės 
pareigas. Be to, susirinkime 
pasitarta apie ateities darbus. 
V. Brazaitienės pasiūlymu atei
ties darbų planą pravesta pa
rengti valdybai, kuri birželio 
mėn. sušauks posėdžius tam 
planui patvirtinti.

O. DobrovaJskienę, Moterų 
Sąjungos 29 kuopos pirminin
kę, jos vedybinio gyvenimo su
kakties proga, pagerbė sąjun- 
gietės ir įteikė gražią dovaną.

Jaunoms motinoms bus įdo
mi paskaita birželio 5 d. 3 vai. 
30 min. Apreiškimo parapijos

valstybių moterys politinių 
teisių neturėjo.

SL Seimas, sudarydamas į- 
statymų projektams parengti 
komisijos, neaplenkė ir mote
rų atstovių. Į darbo ir sociali
nės apsaugos komisiją buvo iš
rinkta E. Gvildienė, į švietimo 
komisiją — M. Galdikienė, ku
riai teko eiti komisijos sekre
torės, pareigas, o S. Stankaus- 
kaitė, kaip pavaduotoja, įėjo į 
teisių komisiją.

Moterys atstovės aktyviai 
dalyvavo komisijų posėdžiuo
se įnešdamoš įvairių siūlymų į 
įstatymų projektus. Moterys 
buvo ir kelių atskirų įstatymų 
sumanytojos, būtent,

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos, ketvirtame 
suvažiavime Montrealy balan
džio 30 buvo nutarta pradėti 
leisti neperiodinį žurnalą mo
terims, kuriam vardas pasiūly
ta “Moteris”. Redakciniais ir 
administraciniais reikalais rū
pintis pakviestos S. Prapuole
nytė iš Hamiltono ir K. Juoza
pavičienė iš Toronto.

Moterims skiriamos spau
dos trūkumas jaučiamas se
nai. Tarp gausių mūsų spaudos 
puslapių specifinėm šeimos, 
namų, vaiko ir visai eilei kitų 
lietuvei moteriai arčiausia šir
dies esančiom temom skiria
ma per maža vietos.

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos Centro Val
dyba, pradedama konkrečius 
žygius šiai spragai sumažinti, 
kviečia talkon lietuvos mote
ris, esančias ne tiktai Ameri
kos kontinente, bet ir kituose 
pasaulio kraštuose, aktyviai ir 
konkrečiai prisidėti prie šios 
gražios idėjoj įgyvendinimo.

) su G. Petkev&ttis pirmuo
ju parašu įšalta viešosios do
ros įstatymo projektas; E. 
GvHdienės Naivybės reika
lu ir vadinamos “Moterų frak
cijos” f. y. krikščionių demo
kratų bloko moterų atstovių — 
nuo rasų laikų užsūikusiųcivi- 
finio kądekso X temo ir Napo
leono kodekso pakeitimo pro
jektai, kurie pataisė dukterų 
ir žmonų teises į tartą...........

Valstybės konstituciją reda
guojant, moterys atstovės pa
siūlė 99 paragrafe paminėti, 
kad moterystės pagrindan de
dama abiejų lyčių teisių lygy
bė ir kad motinystė yra ypa
tingoje valstybės globoje. x

Moterys, kaip ir kiti atsto
vai, panaudojo teisę duoti pa
klausimus vyriausybei, iške
liant neteisėtus valdininkų dar
bus. Iškelti klausimai buvo vy
riausybės tikrinami, išeidavo 
viešumon, o tai buvo labai ge
ra priemonė kovoti su atskirų 
asmenų sauvale.

SL Seimui besirūpinant gau
ti svetimų valstybių Lietuvos 
valstybės pripažinimą, buvo 
sudaryta "

St Seimo atstovų delegacija 
| Suomiją, 
kuri tais laikais, esant užsie
nio ministeriui prolenkiško nu
sistatymo (Holsti), delsė Lie
tuvos pripažinimą de jure. To
je delegacijoje teko dalyvauti 
M. Galdikienei. Jai buvo pa
vesta sueiti į kontaktą su žy
mesnėmis moterimis ir išaiš
kinti mūsų krašto reikalus. 
Suomijoj moterys turėjo dide
lį visuomeninį svorį.

St. Seime viešpatavo gili de
mokratinė dvasia.

Moterims atstovėms nieka
da neteko pajusti iš vyrų at
stovų, kad joms ne vieta Sei
me.
Priešingai, kada buvo svarsto
mos “Moterų frakcijos” įneš
tas turto teisių sulyginimo. į- 
statymas, socialdemokratas 
prof. V. Čepinskis kvietė mo
teris pereiti į kairiąją pusę, 
nes, anot jo. tai padėsią iš
spręsti visas nelygybes, šiuo 
kvietimu nebuvo pasinaudota, 
nes moterys labiau pasitikėjo 
Kristaus negu Markso doktri
na.

Moterų dalyvavimas St Sei
mo darbuose ir atstovių glau
dus ryšys su savo rinkėjomis, 
turėjo didelės reikšmės valsty
bingumo ugdymui. Nemokytos 
kaimietės, nuolat girdėdamos 
valstybinius klausimus svars
tant, plėtė savo akyratį, savo 
orientaciją ir daugeliu atvejų 
pralenkė savo pamokytas duk
ras vėlesniais nepriklausomos 
Lietuvos laikais,

kada moterys buvo išskirtos 
iš valstybės kuriamojo darbo 
ir joms buvo palikta tik užku
lisinė rolė, 
kurią prancūzai vadina “cher- 
chez la femme”, o mūsų gyve
nime dažnai buvo įvairių gandų 
priežastimi Turėkime viltį, kad 
kančios, kurias turi pakelti 
šiandien pavergtoje Tėvynėje, 
o taip pat tremtyje, nepalauž 
lietuvių.

viais. Įėjimas visiems laisvas.
Pabaltijo Moterų Tarybos 

Lietuvių atstovybės klubas 
New Yorke naujai perrinko 
valdybą, kuriai pirmininkauja 
V. Januškaitė-Leskaitienė. šis 
klubas per SL Seimo minėjimą 
įteikė gėlių puokštę b. SL Sei
mo atstovei M. Galdikienei.

Moterys ir vyrai, kurie domi
si moterų veikimu, kviečiami 
atsilankyti į Moterų Sąjungos 
ruošiamą vakarienę, šių metų 
birželio 5 d. Apreiškimo para
pijos, salėje 5:30. Auka $2.00. 
Vakarienės rengėjos: Rainienė, 
Kivitienė ir Kaukarienė.
Sofija Jasaitienė, dalyvaujant 

šeimos nariams ir gražiam bū
riui svečių, atšventė savo var
dadienį ir išvyko į New Jersey 
atostogų. Sugrįžus po atosto
gų, žada įsijungti į moterų reik

štoms pareigoms moteris. Ta
da pasirodė, kad į abi šias vie
tas kandidatėmis buvo mote
rys. G. Petkevičaitė atidarė 
posėdžius, o O. Muraškaitė sek
retoriavo. Tuo būdu įvyko, 
manau, pirmas istorijoj f aktas, 
kad valstybės parlamento dar
bą pradėjo moterys. Tai buvo 
didelė sensacija Vakarų Euro
poje. Užsienio spauda, pami
nėdama šį įvykį padarė Lietu
vai nemažą reklamą, kaip pa
žangiai, demokratinei vals
tybei. Visų akys nukrypo į mū
sų mažą valstybę, nes tuo lai
ku dar daugumoje Europos

To žodžio jūs beveik nie
kad nerasite politinės eko
nomijos straipsnyje. Jame 
bus išaiškinta kaip daiktai 
yra padaromi, bet niekados 
kodėl — kodėl gaminamos 
tos mašinos, tie įrankiai, 
kam reikalingas Kreditas, 
bankai. Ne, tokio klausimo 
beveik niekados neklausia
ma.

O tačiau technika yra tik 
priemonė. Reikėtų gražinu 
pramonei pagrindinį jos 
uždavinį — patenkinti žmo
gaus reikalavimus. Tai reiš
kia sutvarkyti pramonę taip 
kad pirmoje eilėje žmonės 
būtų aprūpinami maistu ir

kitu būdu panorės įrašyti savo butu> o tik vėliau televizijos "Ekonomija asmens tamy- 
aparatais, automobiliais. Jei- boję.)
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RUOŠĖSI VEDYBOM

DETROIT, MICH.

RELIG1OL S VOCATIONS
PLANUOJI VESTIS?

Paterson, N. J.

DURYEA’S PIER
CAMPS

• ■

SIŪLOMA KAINA 10 UŽ ŠĖRĄ Aplankyk Gražųjį GRAYMOOR

2-7000

NAME

STREET
BDSTATE

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

ŠIRDIES PLAKIMĄ galima užrašyti dektro stetografu (Medical 
College of So. Carolina in Charleston). ’

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

KOMUNIJOS UŽKANDŽIAM

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

Jūs galėsit laimėti 
$500-6300-200

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI.
Detalėm sužinoti pašauk: 

TO 8-2635 DABAR

MERGAITĖMS 
. prižiūrint 

ITT. ST. JOHN MOKYKLAI 
GLADSTONE, N. J.

Berniukai nuo 6-10. mergaitfa nuo 6-15 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 
niKpiūčio 13. Savaitei $25. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusių vadu.

Rašyk ar skambink: 
Mother Vitatano, Camp St. John.

Peapack. N. J. Tel. Peapack 8 0540

' GOLDEN . BEACH
GAUA OPENING MAY 28th DECORATION 

DAY VVEEKEND
LOW DAILY OR SEASON RATES 

Make Your Season 
RESERVATIONS NOW:

■ Tel. TA 8-0864
Dressing Roorns - Locker* - Lunch ■ Soft 
Drinks - Beer MOONLIGHT BATHING 

on Fridays. Bring the Family to the 
AMERICAN RIVIERA

840 Dean Avė. Bronx 61, N. Y.
Foot of Lafayette Avė. Throggs Neck.

By Subway: Get off at Buhre Avenue 
Station. Pelham Bay Line. Take Bus 23 
to our door or transfer any bus at Tre- 
mont and Bruckner Blvd. and take Bus 
stopping at A te P Super Market. Bruck
ner Blvd.

By car: East River Drive to Bruckner 
Blvd. Turą right on East Treniont and 
left at Lafayette Avė.

JEANNE D'ARCH STOVYKLA 
MERGAITĖM

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

Tel. nr. OLiver 6-7168

KESWICK—ASTORIA
207 3rd Avė-, Asbury Pa r k, N. J. 

Blokas ligi okeano — Skambink 
PRospect 5-1715

Specialiai Vainikų Dienai 3 dienų 
savaitgalis $19.50 su maistu. 

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

Knygutės
A. D. McTighe, savininkas.

Mrs. B. M. Kane, vedėja

Kreiptis: Brother Director, 801 Presidcnt St., Brooklyn 15, N. Y, 
Skambinti: ULster 7-0406. Paparašius prisiunčiami katalogai.

PIJUS XI STOVYKLA
Berniukams. La Salette seminarijos 
priežiūroje. Amžius nuo 6-14 metų. 
Stovykla atidaroma liepos 30 ir už
daroma rugpiūčio 24. Sezono mokes
tis $400. įvairiausios pramogos. Ra- 
švk arba telefonu teiraukis informa

cijų: REV. PH. LAMA Y. M. S.
La Sallette Seminare, Enfield. New 
Hampshire. Tel. Mercury 2424.

Kelione oru į Dievo Motinos 
Šventovę Guadalupe, Mexico— 
Liepos 9 ligi 23. Kaina 398.00 d. 
Vadovauja Tėvai Asumpcionis- 
tai. Organizuoja The Associa- 
tioar of Our Lady of Salvatkra. 
30 East 60th St., New York 22 

Tel. PLaza 9-7080

PECONIC BAY
Chase House, New Suffotk, L. U gra
žioj Peconic Bay. Ideali vieta plau
kioti, maudytis žuvauti. Moderniai 
įrengta. Puikus maistas. $45-50. To
kių atostogų niekad neužmiršit, šei
mom specialios kainos. Pėkščiom pa
siekiama kat. bažnyčia. Rašyk kny
gutei lietuviškai arba skambink 
PEconic 4-6508. N. Y. gaunama ir 
Housekeeping Apt. TeL BR 9-3707

ANCHOR INN RESTAURANT
Mattituck, Long Island

SEK FL0UNTDERS
a t Mattituck. bcglnning May 28th 
Decoratlon VVeek-End and cvcry day 

BOATS LF.AVE DAILY
Boats For R«nt

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

A kadmis Stovykla 41 mylių nuo New York© šiaurės 
UMH|I AfTClTOB pusėn. Visi sporiniai įrengimai, žaidimai. 

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

sezonui.

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
North Haledon, N. J.

Mergaitėm tarp 6-14 met;. Atidaro
ma liepos 3. uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 doL

Kreiptis: Srster Theresa Casaro, 
659-723 Belmont Avė.. No. Haledon, 
N. J. HAvrthorne 7-0452.

64-04 ROOSEVELT AVĖ. 
VVoodside, L. I.

Deimantai - Laikrodžiai - Dovanos
Td. NE 9-2357

MURPHY’S
KADILAKŲ limozinų 

PATARNAVIMAS 
Ypač vedybų reikalu

1 Malonėkit paskambint FL 8-5948 
Uniformuoti šoferiai visom progom, 

valandom, dienom, savaitėm ar 
kelionėse

JAMES MURPHY

IDYVVILE COTTAGE
Mt. Pocono 2, Pa. Tel. 3681
Visai šeimai atostogom vieta. 2,000 
pėdų aukštis, modemus. Namų ga
mybos maistas paduodamas šeimos 
stilium. Sportas. T.V. Vaikams žaisti 
aikštelė. Ekonomiška kaina. Vaikam 
atskiros kainos. Nemokamai knygutė.

Matt & Viola Curran, savininkai

' N V O M OJA 
Paskutinės mados 

CUTAVVAYS 
TUXED0S 

PILNĄ APRANGĄ 
Visom progom 

MICHAEL’S 
FORMAL WEAR 

Mūšy pačiu krautuvė 
5415 5th Avė. 

GE 9-4864

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

St. Francis Rospital and 
School of Nursing

25 East Hamilton Place 
Jersey City, New Jersey.

TELEPHONE;
DEARBORN 2 9819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

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

rftiomojami
i/2 VALANDOS LAIVU PLAUKI
MAS suaugusiems 50c.. vaikams 25c.

2 P. M. ligi vidurnakčio

L. ROCCO
V’OODSIDES 

GERIAUSI JUVELYRAI

1955 KELIONIŲ SEZONAS 
Sekmadieniais nuo MržeNo 5 Rgi snalio 80

Bušai išvyksta
Consolidated Bus Terminai 41st St. A 7th Avė., NYC. — !
Telefonas: \VAdsworth 3-7000— Jer*ey šauk M Ark et

DIALOGINES MIA10S 11, 12, 12.45 
IAPA2INTYS 10 A. M. Igi 5 P. M.

Novena į Iv. Antanu. Pamokslas, Palaiminimas — 3 p. 
švč. Sakramente iistatymas 12:45 Mišių ligi 6 p.

Graymoor yra 5 mylios šiaurėn nuo Peekskill, N. Y. prie 9 kelio, 
už Bear Mountain Bridge nuo \V«rt Pcint. Užkandinė sekmadieniais 
atidaryta. Mašinom pastatyti vieta ten pat.

MHkia ksndirn 11 A. M.
Kitom Informacijom rašyk:

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

Prabangus svečių namas 
nioter.tii ir porom. Tinka 
savaitgaliam ir atost>g>>ii. 
Kasai. n Mišios, e dvi .ap
linka. lauke plaukiojimo b«v

Pirmas ką tik susiorganiza
vusios Amerikos Lietuvių Ben
druomenės viešas parengimas 
įvyksta sekmadienį gegužės 29 
d., gražiame Lindbergh parke. 
Sicomac Rd., N. Haledon, N. J., 
kur įvyksta didžiulis visų lie
tuvių piknikas — gegužinė su 
dar nebuvusia programa: 

’ snortu, šokiais, puikiais užkan
džiais. skaniais gėrimais ir ki
tais jvairumynais. šokiams 
gros Ričardas Kontrimas su 
savo orkestru iš Brooklyno, N. 
Y. Pradžia 1 vai. p. p., bilietai 
— 60r. Bušai išvyks 1 vai. ir 2 
vai. 30 min. puo Šv. Kazimiero 
bažnyčios ir sustos prie Piliečių 
klubo. laukiama daug svečių 
ir iš tolimesnių apylinkių. Vy
riausias pikniko šeimininkas 
yra veiklus vietos visuomeni
ninkas Antanas Gudonis, o jam 
talkina M. . Ragauskas. E. Kon- 
dratavičienė, V. Cižiūnas, A. 
Rugys, A. Gelažėla, Klupšienė, 
Baltutienė. Miknius, St. Stanai
tis ir kt. Visi lietuviai nuošir
džiai kviečiami pasidžiaugti sa
vųjų tarpe. Jurg* Ežer.

MpiNIOAS

Vilta 
Marie 
Claire

Ho Ho Kus scinmt. vienam ir dviem 
ių j kambariai, privačios vonios 

’ * ir vanduo. Labai <• r.s
maistas. Skambink: Saddl * 
River 1-0658. p: -dyk inwi* 
maršių.

Gegužės 21 d. Detroito skau
tai ir skautės maloniai nuste
bino detroitiečius, pastatydami 
5 veiksmų V. Siskino pasaką 
“Džiaugsmas”.

Režisavo Justas Pusdešris. 
Ne juokas buvo tvarkyti pus
šimčio vaidintojų armiją. Kai 
kurie jų pirmą kartą užkopė 
ant scenos ir dėl to vieną kitą 
žodelį nurijo ar paskubomis 
monotoniškai pabėrė. Kai ku- 
i^e betgi labai laivai savo 
vaidmenį išgyveno ir publiką 
įtikino. Režisierius įdomiai ir 
įvairiai išnaudojo Scenos erd
vę, pateikdamas puikių mizan
scenų. Jam padėjo vykusiai’ 
sukurtos Petro Melniko deko
racijos. Ypač dailus buvo tre
čio veiksmo scenovaizdis.

Stasys Sližys paruošė vaidi
nimui dainas, kurios buvo dai
nuojamos užkulisiuose ir pa
čioj scenoj. Maloniai skambėjo 
dvibalsės dainelės ir solo nu
meriai. Gal tik akompaniato
riui reikėjo bėgti toliau nuo 
mikrofono, šokius, o jų buvo 
daug ir įvairių, paruošė Aldo
na Rastenytė, šviesų efektai 
kartais padėjo veikalėlio nuo
taikai, kartais per dažnai buvo 
keičiami, pvz., raganėlių šokis

COLD SPRING HOUSE
Yulan, N. Y. Tel. Barryville 3573 
Su baldais bungalovai, 3% - 4 kamb. 

Mėnesiui ar sezonui 
žuvavimas ir laiveliais plaukiojimas 

mūsų privačiam ežere 
Prieinamos kainos

CAMP HOLY CROSS
Prie Champlain ežero Vennont valstybėj.

norinčioj! būti viciuolvtn. pr-ipos* in? 
litutno?,’ darbuoti., ,«ti ni.ižai.<tNi.<«. nlniigyt. 
-lironikinėni ŪKom , ritiin<'iiu moterį?, mo
kyti miMijo?<-. dirbti rn4tinč?e. ?tflti bai 
nytinlu? drabužiu, bei traminti koniuni- 
kantu?. Informacijom raSyti: Franclscar 
Ststeri, 291 W. North St.. Buffalo, N. Y.

žuvavimas. iūrų ir gėlo vandens pramo
gos. 20 beisbolo imtynių, arkliukais joji
mas. rankdarbiai, šaudvmas, fotografavi
mas. Naktimis žaidimai su tikrais indė
nais. visoks sportas. Saugius kabinos, 
sliugė. daktaras, suaugusių priežiūra, rū
pestingas slaugymas, namie gamintas 
maistas, trim savaitėm $140. 6 sav. $270, 8 
sav. $350. Knygutei: James Mulvihill. 43 
Seley Drive. Babylon. N. Y.

Dėer Park 2-5673

CAMP NEWMAN
BERNIUKAMS 6-16

Center Harbcr, New Hampshire.
Atidaroma birželio 27, uždaroma rug
piūčio 24.

' UŽ SEZONĄ $400.
Visos pramogos. Rašyk informacijom:

p. F. BROWNE, Camp Newman, 
Center Harbor, N. H.

Copley 7-4530

Jei taip, tai
THE FANSHAVV

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

parodys jum kaip visa galima 
gražiai ir garbingai sutvarkyti 

KO PIGIAUSIA KAINA
SU

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

TELEFONUOK 
YO 9-9584

TUOJ PAT
Nesigailėsi tai padaręs

JAUNI VIRAI KVIEČIAMI I 
BROLIl S FRANCIŠKONUS

Jauni vyrai, norintieji sekti Dieviš
ku* Mokytoja ir turį palinkima b«<; 
sisugais bei dirbti mokyklose ir ber
niukų rehabilitncijos problemom už
siimti, (rausite daugiau informacijų 
rašydami: Rev. Brother Provincial. 
Mount Aiverno. Cincinnati $8. Ohio.

NVO 6-16 METV.
Atidaroma birželio 26 ligi rugpiūčio 21 

Savaitinis mokestis $25. Visos pramogas 
gerai prižiūrint. Rašyk ar skambink:

REV. EDWARD J. FITZSIMONS 
CAMP HOLY CROSS 
Buriington. Vermont.

Tel. Burlington 4-5419

prie laužo buvo puikiausias, 
kada matėme tik siluetus ir 
melsvai banguojančias rankas. 
Bet tas momentas buvo per 
trumpas.

Mažesnių pastabėlių užsitar
navo vienas kitas “aktorius”, 
tačiau bendras vaizdas buvo 
tikrai puikus, ir gaila, kad tik 
tradiciniai 300 detroitiečių į šį 
puikiausią šių metų parengi
mą teatsilankė, tuomi palikda
mi rengėjus skoloje.

Įsivaizduoju, kiek darbo ir 
laiko turėjo padėti keli pasi
šventę lietuviškam jaunimui 
žmonės: želvyna Bukhytė, A. 
Šimoliūnas, V. šimutis ir anks
čiau minėti asmenys. Nemanau, 
kad jie laukia didesnės padė
kos už tą, kurią patyrė regė
dami publikoj džiaugsmą dėl 
“Džiaugsmo”.

Laukiame ir daugiau taip 
kruopščiai ir turiningai paruoš
tų vaidinimų. P. Natas.

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

PINE GROVE HOUSE 
Purling, N. Y. #10. Tel. C Aire 9-2119 
Moderni vasarvietė, vanduo visuose 
kambariuose, košiamas baseinas, 
purkštai, visoks sportas, žaidimų salė 
vietoje. Kat. bažnyčia pėkščiom pa
siekiama. Amerikos vokiečių virtuvė. 
Rašyk lapelių ir dėl kainos:

Mr. A Mrs. G. Wenz

SIŪLOMA 2.000.000 BENDROJO ŠTOKO ŠftRV
< Lygios vertės 1c. už šėrą)

Generalis ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS 
SUNKVEŽIMIAI—GARAŽAI 

SUTAUPYSI LIGI 20% 
PARANKUS MOKĖJIMAS 

JOSEPH G. COX
488A 17th St. STerling 81668

THE CAS ALBA ROOM 
Mineola Hotsl

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

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

nustebins.

WE NEED AT ONCE
WRAPPING MACIŪNE ADfUSTERS

Fbcpcrienced in operation of wrapping machincs 
also maintenance man. 

Mtirt br experienced In operatif n of Mogula. 
Fbccrllent opportunity for rtght mrn. Pleaaant worklng comlitiona.

Apply
BUNTE BROTHERS
CHASE GANDY CO.

3301 W. Franklin Rlvd.
(450 North — 3900 West)

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

(Jkartjj, šv. Marija Juozapa Roaefto, 
kanonliuotar 1949)

MERGAITŽS! PADEKIT JtZUI 
skleiaU jo karalystę žemCJe- mokydamoa, 
•laugydamos, dirbdamos misijų arba ao- 
ciallol darb$. 
Rašykite: Rev. Mothor • Provincial. Vilta 
Rottelio. Nevrfiell. N. J.

Kliauzūrctos kontempliatyvi nes 
Amžinojo Rožančiaus Dominikonės 

Vienuolės
eina garbės sargybą Sve. D'evo Mo
tinos Marijos pagarbai, kalbėdamos 
prie švč. Sakramento dieną ir naktį 
rožančių bei giedodamas breviorių. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui per 
Marija, melstis su Marija ir j Mariją, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalčia tįsioji Marijos širdis mums 
davė išganymo pažadą — šventąjį 
Rožančių.

Pašaukimo brošiūros paprašius 
Reverend Mother Prioress, O. P.

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

su pavasariu.
L Savickaitės paruošta at-kų 
tautinių šokių grupė Worees- 

E- terio tautų festivaly nešė lau- 
rus. Labai šiltai ta pati grupė 
buvo priimta Mąrianapolyje, 
vyčių piknike, kur ji atstovavo 
šv. Kazimiero vyčius jaunius.

Savaitgaliais at-kai dalyvavo 
į. išvykose Putnamo, Bostono, 

Brocktono at-kų kuopų šven
ti ; tėse, kartu užkviesdami atvyk- 

'.- ti į savo šventę, kuri įvyks bir- 
želio mėn. 5 d. (ne gegužės 29 

j d. kaip anksčiau buvo skelbta), 
p. Daugelis jau pasižadėjo daly- 
& ' vauti. Svaitės metu bus pa- 

šventinta Worcesterio ateiti- 
ninku St. Šalkauskio vardo 
kuopos vėliava, kurią tikrai 
puikiai parengė dar Lietuvoje 

S; ‘ garsi vėliavų siuvėja, ponia 
įį, Repšienė.

‘ \ Vyčiai piknike
Kone vjsas Aušros Vartų jau- 

gr. nimas ir daugelis tėvų dalyva- 
| vo Marianapolyje N. Anglijos 
įl apskrities vyčių piknike. Pr. 
si Giras, kuris šiam parengimui 
įy įdėjo daug jėgų, parengė prog- 
y- ramą, išdekoravo gražiai šokių 

salę, užkvietė puikią R. Zinkaus 
f A kapelą. Vyčiai dar labai links- 
-' t mai šoka senuosius lietuviškus 
O; šokius.

Pirmoji Komunija 
Rūpestingai parengti Brockto
no seselių pirmąją komuniją 
priėmė 19 vaikučių. Jiems pus
ryčius paruošė Moterų Gildą.

PreL K. Vasys 
su klebonu kun. J. Vaitiekūnu 
išvyko į pietines valstybes 
lioms savaitėms atostogų.

Lituanistinė mokykla 
užbaigė 1954-^-55 mokslo me
tus. Mokyklą baigė 43 moki
niai. Užbaigos akte dalyvavo 
daug tėvų, taipgi ir PLB atsto
vas A. Vagelis. Prie vaišių sta
lo po įvairių kalbų ir sveikini
mų mokiniai pasirodė, ko iš
moko. Stropieji buvo apdova- 

~noti. Aktui vadovavo komiteto 
pirm, h- mokytojas prof. J. 
Rauktys ir mokyklos vedėjas 
— J. Bakšys.

ASUMPCIONISTŲ KELIONES
Kanados Šventovės:

Rugp. 28 Ugi Rūgs. 3
Vadovaujant Noruich ^’y’s- 

kupui Flanagair. Išvyksta iš 
Nevv Yorko

Kaina 80.00 doL

Viešų-Parapiniii pradžios 
mokyklą graduantai!

TAIP, DIEVAS SAUKIA IR JU”' 
Todėl Dieviško žodžio Vienuoli jo? Mi?io- 
nė-rini primena Juni:

1. šv. Tėvą? nori k.Kl jaunuoliai siektu 
kunigystės ANKSTI ir apsispręstų JAU
NYSTĖJE.

. Dieviškojo žodžio Misionieriai siūl > vo> 
baisusienis S skyriui važiuoti i MIRA- 
MAR. senini ikurtij mažėju s.-,n -i-. l> 
Dmbury. ■ Mass.

3. Jūs esate malonini laukiami para ityti 
seminarijos su jos grožiu ir grota

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

CAMP TRINITY 
NEVV HARTFORD, CONN.

Mergaitėm 8-14 metų. Atidaroma lie
pos 2 — uždaroma rugpiūčio 20. 
Kaina $47 už dviejų savaičių laiką. 
Visokios pramogos gerai prižiūrint. 
Rąžyk ar skambink: Sister Mercedes. 
3501 Solly SL, Philadelphia. Pa.

DEvonshire 3-0834

Perskaitęs DARBININKĄ, 
duok kitam j| pasiskaityti, kad 
užsiprenumeruotų.

Saleziečių Stovykla
Prižiūrint tėvams ir broliams 

saleziečiams 
25-<sis Sezonas:

Liepos 3 ligi Rugpiūčio 20 
Plaukimas, mankšta, buriavi
mas, kinai, laužai, jojimas, du 
privatūs ežerai 200 akrų gra
žios nuosavybės.
$30 savaitei Prašyk knygutėj 
Salesiaa Camp, Goshen, N. Y. 
Route 17-60 mylių nuo NYC.

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

CALL LO5-7291 
TO PLACB, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUBAD

CAMP GREGORY 
RERMT’KAMS NUO 7-16 

Atidaroma birželio 30. uždaroma rugpiūėio 
25. Už 2 savaičių p- riotla $40. už visa 
sezoną S110.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadų 

Tnfonnaci jom rašvk: 
REV. PETER L. FLANNAGAN. 

CAMP GREGORY
Grav. Maine 

Tel. Portland 2-3384

Pietinis galas City Island Avenue
City Island Bronx

Visą dieną žuvauti
30c.

Philadelphia, Pa.
(Atkelta iš 5 psl.) 

menės Balso piknikas. Tikima
si, kad daugumas Philadelphi- 
jos lietuvių, kbl dar nėra išdar
dėję į pajūrius ir į atostogas, 
skaitlingai dalyvaus tame pik
nike, tuo paremdami Bendruo
menės radijo programą.

BALFo piniginis vajus
Visą gegužės mėnesį vyksta 

Philadelphijoje BALFo pinigi
nis vajus. Kaip ir pernai, visi 
Philadelphijos lietuviai yra 
kviečiami derančia auka pagel
bėti tiems mūsų vargstantiems 
tautiečiams, kuriems tiek daug 
žadėjome, prieš atvykdami į 
šitą turtingą kraštą. “Lietu
vių Bankas”, kaip Philadelphi
joje yra įprasta vadinti lietu
vių vadovaujamą Liberty Fe- 
deral Savings and Loan As- 
sociation, jau išsiuntinėjo be
veik visiems mieste gyvenan
tiems lietuviams gražius para
ginimus aukoti BALFuL Bus 
renkamos aukos po namus, o 
kas nebus pasiektas, prašomas 
pasiųsti savo auką tiesiog į 
vajaus centrą — banką: 202 N. 
Broad St. A. K.

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

Siūlomasis cirkularas gali būti gaunamas pas

JOHN L DONAHUE 
ŽEMIAU PASIRAŠIUS)

517 Empire Bldg.. 430 16th SU ALpine 5-1087. 
Denver 2, Colo.

me the Offering Circular on
UNITED URANIUM CORPORATION



mėnesiais. Artiiat. bažnyčia.
BAY SKOBĖ

THE F E R N

10

Lawrence, Mass.

► Plaukimas, sportas
• Arti įvairios bažnyčios
• $49.50 — $56 savaitei 

Prašyk knygutės “D"

kaina. 36-tas sezonas. Nemokamai 
knygutė. J. P. Stapff, P. O. Creaco 8,

W. B. McCARTHY, ved.
Rezervuotis skambink G Ibson 9-8500

Skambink JeffarsonvHie 152.J 
Gražioj ir patoeto j vietoj. Puikus mais
tas. tap kambarys- vietos maudytis, 
žuvauti ir p. Arti bažnyčios. Prietaa-

PARADISEJNN 
ir katedžiai naer. plano gražiame 
Paradiae Vaiky. Modernūs, informa- 
lūs, šeimom atostogauti. Naujas ce-

s

M., P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

- Reikalų vedėjas

Brookiyn, N. Y
NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

- Vefe K. Kerte '

iš Chicagos miesto pirmenybių

geto Sandrin įveikė pnnavusį 
p-bėse brolį Alb. Sandriną. 

. Czernecki sulošė lygiom su 
Turjansky. Illinois State Chess 
Ass’n turi mintį paskelbti San- 
driną ir Tautvaišą 1955 m. Chi
cagos co-champion’ais. Galuti
na p*bią lentelė: Alb. Sandrin 
ir Povilas Tautvaiša po 7y2, 
Fishhfeimer ir Benin po 5, 
Buerger ir Cohen po Ange
lo Sandrin ir M. Turjansky po

Czernecki ir Golec po 2.

Vladas Mikėnas puikiai su- 
kovojo Sovietą p-bėse Maskvo-

REAL E8TATE

LAUREL VIELA
poconos,"'milford, pa.

Dvi valandos kelto nuo.New Yorko

I°^WELLINGTON
i Ave^ Asbyry Park, N. J- 
IAL RATE8 FOR JUMS

HOUDAY FARM. Hancock. 
N. Y. prie Deiaware upės. Pa
tiems virtis galimybė, maudy-

Prašo $$9,0t6- Ry« 7-0395.,

PORT JERVIS APYLINKĖJ—

dais, modernas, garažas, pri-

bafeyčto. Su nuostoliais už 
$5500. FI S4RS2.

YONKER8 $25,000
Geras didelei šeimai su sodu — Oap- 
board koloninis — 9 kambarių ge
ram stovy ant didelio ploto. 5 miega
mieji, pusantros vantos ir patto. Arti 
Bromcville prieš Brynraawe, arti Cap- 
pella ir Don Woodie, Yonkers. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios. TeL YO 
5-0265; 9-5 p.m. po 5. BeštadJr sek 
mad. šauk DEerfield 7-0422.

NAttV RUOŠOS KATEDŽIAI > 
Ežero pakrašty, prie Chrystal Lake 
Catskilts. Nauji 4 kambarių katedžiai. 
Moderni virtuvė ir vonia. Visiškai 
įrengti, įskaitant lėkštes ir indus, lo
vom visi paktodat Tinka maudytis, 
laiveliais, žuvauti. Arti kat. bažny
čią. Knygutė “L”. Don Lewis, Middle- 
burg, N. Y. Skambing VA 7-5800. ,

su 10 *4 taškų (Laimėtojas 
Geller ir Smyslov po 12, pa
saulio meisteris Botvinnik 
11Mikėnas laimėjo po taš
ką iš Kereso, Kotovo, Lisicino, 
Kano, Simagino, Ščerbakovo. 
Lygiom sulošė su Botvinniku, 
Blivickhi, Petrošiumi, Spasskiu, 
Antošinu, Furmanu, Flohru, 
Averbachu ir Korchnoj. Pra
laimėjo Gelleriui, Smyslovui, 
Taimanovui ir Borisenko.

LAKE/ MOMBASHA FARM 
Southfield, N. Y.

Tik 40 myL nuo N. Y. 153 akrų ūkis 
į privatų pusės mylios ilgio ežerų. 
Modernu, įvairios pramogos. Nemo
kamai vežami iš ir į stotį. Vokiška 
virtuvė, arti kaL bažnyčia. $45 savai
tei. Rašyk ar skambink Monroe 
3-4305. Mary & Watter Reich.

BLAKE’S BEECHWOOD LODGE 
Tobyhanna #14, Pa.

$30-35 savaitei, 2 valgiai, privačios 
maudynės, už kelių žingsnių bažny
čios. Lack. RR-Martz-Greyhound bus 
ties durim. Tel.: ML Pocono 2-2126 - 
2131. N Y ofisas — MElrose 5-6957

* Kun. Al. Klimas. Šv. Pran
ciškaus parapijos vikaras, iš
vyko dviem savaitėm atostogų.

* Mirė Veronika Skučienė, 
sesers Rozalijos kazimierietės, 
motina. Sesuo Rosarija buvo 
atvykusi iš Chicagos į Lawren- 
ce praleisti paskutines 10 die
nų savo motutės gyvenimo, 
slaugydama ją ir palydėdama 
į amžinojo poilsio vietą. Vero
nika Skučienė palaidota iš šv. 
Pranciškaus parapijos bažny-

V. S.

THE OSBORN HOUSE 
Ant Rip Van Winkle Land

Įvairi programa, sportas ir pramogos. 
Golfas, plaukimas. Modernūs pageri
nimai. nuoširdi, atitinkama atmosfe
ra. Puiki virtuvė, kokteilio ložė, nak
tim šokiai, arti bažnyčios. Prašyk 
šiandien knygutės. Atidaroma gegu
žės 27. Specialios birželiui kainos.
Mrs. K. Goos, Ved. Windham 6, N. Y.

Tel. Windham 364 ar 365

čips.

ATLANTIC
HOTEL

Spring Lake feeach, N. J.
Garsus savo geru maistu, okeano ir 
baseino maudynėm savo atskiram 
paplūdimy.
Atidaroma penktadienį, Gegužės 27 
Keltuvas ligi gatvės lygio. Telefonas 
visuose kambariuose. Vienas blokas 
ligi gražios St. Catherine’s bažnyčios.

. Amerikoniškas planas —

ęva-s o kis
130 myl. lig Purling (Cairo). N. Y. Rip 
Vau Winkle žemė. Arti katalikų bažnyčia. 
Išlaikymas. ping pongas. rateliais čiuo
žykla. pasivažinėjimas. Jau dabar atida
ryta ! Eva’s povedybinis katedžius.

JAUNAJAI DOVANOS NEMOKAMAI!
Dienai $7. savaitei $36-40. iškaitant šilu
ma ir šilta vandeni. Long Island telefo
nas: AXtel 7-0265.

AR JAU PASIRENGUS ILSĖTIS?
Nori pajusti to nuoširdaus “sveikas 
atvykęs” prasmę ir užsimiršti savo 
rūpesčius tikrame kaimo gyvenime 
DABAR? k

Mes Jūsų laukiame!
/ EDGEVVATER FARM
L. C. Hunt Kingston 3, N. Y.

mokykia ir bažnyčia. $32,000 
FL 2-6858.

užuolaidos, tde vonia, virimui 
nage. Arti kai. mokyklos ir 
bažnyčios. $8000. Bay Shoye 
7-7032.

TeL EVergreen 7-4335

S tephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

HOBTON HOUSE
Atidaryta ištisus metus 

Modernas miegamieji, sportas, geriau
sias maistas, puikūs reginiai ir netoli 
miestelis. Knygelė B. Kaina nuo $30. 

MRS. JOHN J. SULLIVAN, 
Greenville, Greene Co., N. Y.

Tei. M648

LARCHMONT. 6 KAMB. 
plūs stiklo saulės porčius, insul. 
H. W. šiluma, garažas ant % 
sutvarkyto akro. Patogi trans- 
portacija, krautuvės, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. $19,000. 
LA 2-0779

VALLEY STREAM, 4 metą 
Cape Cod, $16,790, Plaster. 4 
miegamieji 19’ gyvenamasis, 
Jr. valg.kamb., valgoma virtu
vėj, 14x16 su padangtėm denis, 
išeJanas stogam, patio, garažas, 
piktos rūsys, 60x100, arti kat. 
mokyklos ir bažnyč. TI 4-8876.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

1 Brookiyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matlhew P. Bali

sra
Spring

GARSUS SAVO SKANIAIS VALGIAIS 
ATIDARYMAS GEGUŽĖS 27 

Amerikoniškas planas—Arti kaL bažnyčia 
Liepos prieinamos ratos 
Ypatingos ratos šeimom 

Blokas nuo okeano ir ežero 
Maudytis okeane ir baseine 

NEMOKAMAI GARAŽAS MAŠINOM 
Tel. GIbson 9-9090

H. B. Taylor Dept.

GARDEN CITY SOUTH, pėkščiom 
Ngl stoties, didelis kampinis plotas, 
didi. aukšte 5 kamb., antram 3 kam
bariai ir vonia; Rūsys, svečių kamb., 
privati vonia. Išsikelia kitur. Arti 
kat mokyklos ir bažnyčios. Norima 
greit parduoti. $21,000. IV 6-7880

CRESTWOOD, 6 kambariai, 2 vo- 
nios, baltų plytų ir muštas, gazo ši
luma, palėpės, sandėliai, garažas, 
100x100 ant ramios kalvos, kelios 
minutės važiuoti ligi Crestwood ar 
B ronxville stočių. Graded nuosavy
bė gražiai sutvarkyta. Nereikia nie
ko tvarkyti. Arti kaL mokyklos ir 
bažnyčios. Kaina $32,500. SP 9-5370 
pavakariais.

LEVTTTOWN. ’49 ranch, ba
zine kaina 9,990 doL Gardiners 
Avė. Advokatą, MD, DDS, me
no ir pan. zona. Ideali biznio 
vieta. Arti kat. mokyklos ir. 
bažnyčios. LE 3-1070. Tik be
tarpiai.

660 Graud Street

NEW HYDE PARK
Koloninis užsakant akmenų ir shingle 
prieš 5 m. statytas, 6 dideli kamb., 
1% vonios, kampinis 80 x 100, netoli 
eiti ligi stoties, krautuvių, kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Daug priedų. 
$24,500. FL 4-2852.

* Jakševičiai (žmona buvo 
gydytoja Kempteno lietuvių 
stovykloje), dėl savo ligotos 
dukrelės negalėję išemigruoti, 
buvo išvykę į Pakistaną. Bir
želio 22 d. jie atkeliauja į Ita
liją, kur šiuo metu klinikose 
gydoma jų mergaitė. Iš Itali
jos vyks į JAV. Jų kelionei į 
Ameriką daug pastangų padė
jo kun. St. Raila iš Shenan- 
doah, Pa.

Tikra vasarvietė dėl 
malonumo ‘r*. sporto 

McNAUGHTON FARMS 
GreenvilJe .4. N. Y. Dept 10 
Telefonas Greenville 54588 

BIRŽELIO RATA $32
Vaikai nuo 5 m. tarp birž. ir rūgs. 
Liepos ir rugpjūčio $37 ir brangiau 
Sviedinys 
Minkštas sviedinys 
Tenisas 
Ping Pong 
Shuffleboard 
Patkavos

- Kinas-Jojimas 
Televizija 
Naktim šokiai

HARBOR INN
Center Harbor, N. H. 

Namas toliau nuo namų
Minutės nuotoly nuo Winnipesaukee ežero. 
Patogūs kambariai. Namie gamintas mais
tas. Arti bažnyčios. $38.00 savaitei su 
trim valgiais per dienų. Vaikams ligi 10 
pusė kainos. Galima imti modemes atski
ras kabinas su savo pragyvenimu. Rašyk:

HELEN BLANCHARD. Box 10
Center Harbor, N. H. arba Tel. 5129

CRESTWOOO $22,500
žavus stuko namas, tile stogas, pus
antros vonios, saulės porčius, 3 mie
gamieji, 1 tarnaitei kambarys, visi 
modernūs įrengimai, 4 blokai ligi 
mokyklos ir stoties. Arti kat. mokyk
los ir bažnyčios. Išsikelia kitur. Sa
vininkas, SPencer 9-6316.

MANHASSET .
TOP FUIGHT EXECUTIVES

Išimtinai Strathmore-Vanderbilt 'klubas 
anksčiau buvusiam Vanderbilt name. Plau
kimas su instruktoriais, tenisas, vaikų 
žaidimo aikštė, žavus English tikro au
tentiško plano. 8 kamb. — 4 master dy
džio miegamieji. 3 vonios. Kampinė vieta 
su langais i didelio sodo pusę, užtikri
nanti nuotaikingai puikų regini bei tei
kianti tikrų privatumų ir ramumų. Kata
likų rajone. $45.000. Paskola galima 
$25.000. MA 7-0963.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brookiyn, N. Y,

J. B. SHALINS

Atsigabenk savo 
Apetitų
Geras maistas 
Patogios lovos 
Moderni lounge 
Razinas ir baras 
Plaukimo baseinas 

Nemokamas transportas 
Kataliku bažnyčia

INTERLAKEN INN
LAKEVILLE, CONN. 

Seno stiliaus išvaizda, bet 
moaernus patogumas

_ Tel. Lakeville. Conn.. Hemlock 5-2871....
— Dvi mylios i kat. bažnyčių
— Maži būreliai laukiami — šeimyninės 

pramogos
— Maudytis - žuvauti - Burioti - Golfas

Baro nėra 
(Atsiremia i du ežerus) 

33-ti metai. Savininko vedamas.
Prašyk knygutės

SCARSDALE, 9 kambarių tvirtas ko
klinis. 4 miegamieji, 3 vonios, nau
jas powder kamb. Cox moderni vir
tuvė .Prijungtas garažas. Gražiai su
tvarkyta, 5'minutės Ugi Stoties, baž
nyčios ir mokyklos kat. Metiniai tak
sai ir šiluma nesiekia $600. Geram 
stovy. Įeiti po 30 dienų, žemiau 
$30,000. SC 3-2450.

RETIREMENT FARM
40 aeres. macadam road, near village. 
barn for 20 head. tractor, mowing machine, 
plows. 3 bred heifers included. pouitry 
Ibuildings for 500; nice 8 room house, con- 
venience. FuB price $10.900. Call or write: 

BAGNARDI REALTY
210 Main St.. Oneonta. N. Y. Tel: 2989

SVEČIŲ NAMAS 
6 So. Montpelior Avenue 

Atlantic City,'N. J.
Tai namas esant toliau nuo namų, erdvūs 
oro talpūs kambariai, netoli Lady Star 
of the Sea kat. bažnyčia. 1 blokas ligi 
vandens. Kainos: dviejų lovų $3.50 asme
niui. su privačia vonia $5.00 asmeniui. 
Atidarytas visus metus.

Skambink Atlantic City 5-7088

CRESTWOOO $22,500
Žavus stuko namas, tile stogas, pus
antros vonios, saulės porčius, 3 mie
gamieji, 1 tarnaitei, visi modernūs 
įrengimai, 4 blokai lig stoties, arti 
kat mokyklos ir bažnyčios. Išsikelia 
kitur. Savininkas,* SPencer 9-6316.

REAL VALUE
New 40 cow baru, new eonerete šilo, 
126 aeres. good road, soundly^ built 
farmhouse, furnace. bath. Movė right 
in! Sacrifice at $9,800. Call <w,‘*Tite:

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvay Station)
Woodhavea, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves.*
Koplyčios nemokamai visose^
miesto dalyse; veikia ventiliacija.^

TeL Vlrginia 7-4499 |

210 Main St.. Oneonta. N. BOSTON, MASS.

WEST HEMPSTEAD. žavus namas.

THE HOUSE OF BRADY’S
Greenville. N‘. Y. Tel. Greenville 5-4284 
Gardūs namie gaminti valgiai, patogu | 
bažnyčia ir maudytis, žaidimu salė, ran
kinio kamuolio aikštė ir tenisui, shuffle- 
bordas. pa t kavos, stalo tenisas. Kamba
rys su šaltu ir šiltu vandeniu $35. be — 
$30. Vienam $35. Vainikų Dienos savait
galiui specialiai $15. Malonumui padidinti 
visokį palengvinmai su namie gamintu 
geriausiu maistu.

Savininkas Mr. & Mrs. B. Brady

CARELAS LAKE HOTEL 
Youngs ir Doorly, Vedėjai

Ideali vasarvietė — 500 akrų. Scenic eže
ras. Naktim orkestras. Rengiamos pramo
gos — nemokamai kinas, talentų mėgini
mas. kepsniai ir p. Privatus cemento ba
seinas. sbufflebordas.
Viena mylia j miesteli, bažnyčias. 
$32-$38 sav. su trimis valgiais, 
knygutės T. Carelas Lake Hotel, 
ville, N. Y. Greenville 5-4613.

beisbolas-diamond.
Kainos 
Prašyk

erdvūs kambariai, porčius su sėtais, 
prijungtas garažas su saulės deniu, 
židinys, prieškiemis akmenų, sėtai ir 
vėtrų langai. 2 pečiai, šaldytuvas, 
pusiau baigtas rūsys, tiled vonia. Ar
ti kat. mokykla ir bažnyčia.
548 Madison Avė. IV 9-2886

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

NEW PALTZ, N. Y. _ 3-4 ir 5 kambarių 
vienetai su sėtuotate porėtais, naujas šal
dytuvas su fryaerto skyrium, naujas gazo 
virtuvas, purkštas, visad karštas vanduo, 
galima skalbtis drabužius. Laiveliai, žu
vauti. maudytis, vaikams žaidimų aikštė.

RIVERSIDK BUNGALOW COLONY 
Frank Lazzaro. sav.

R. O. 2. Box 282 New Paltz, N. Y. 
Skambink Rosendale 3^1

BUSS. SERVICES

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

Tel. BUckminster 4-1069

WESTBURY. 2 aukštų koloninis ant 1/3 
akro kampe, kiemelis sutvarkytas. Ypač 
tinka daktarui, dantistui, su vaikais. 
Aukštesnioji mokykla netoli statoma. 3 
miegamieji, pusantros vonios, centrinė ha
lė. king dydžio gyvenamasis, židinys, už
kandinė. Hotpoint. lėkščių plautuvas. pe
čius. pilnas rūsys, saugi gazo šiluma. 
Westinghouse Laundramat. sujungtas ga
ražas. Arti kat. mokykla ir bažnyčia; ėji
mo nuotolis ligi krautuvių ir stoties. 20 
minučių ligi Jonės maudynių. Savininkas 
išsikelia. $15.990 pastoviai. >sz<.

EDgewood 4-4509 . /'/

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

CAT8KILL MTS. — 2 modernūs 4 
kamb. katedžiai prie pusės mylios il
gio kristalinio vandens National Lake. 
Aukštis 2100 pd. Savi laiveliai, mau
dytis, žuvauti. Už sezoną $550.

Informacijų skambink 
Spring Valley 6-1075

SOMERSET HOUSE
128 St Jame* PU Atlantic City, N.J.

Pusė bloko nvo> vandens, pėkščiom 
pasiekiama kat. bažnyčia. Prieinama 
kaina. 4

Tel. Atlantic City 5-4578
G. O. O’CONNELL, Ved*jas

CARROU VACATIONCLUB 
(Rawiing, N. Y.)

Informalė atmosfera. Baseinas, eže^ 
ras. visoks sportas. Šokiai. Prieinama 
kaina. Vainikų Dienos Ir birž. savait
galių specialios kainos. Kasdien Mi- 
Btos ten paL Rašyk knygelės N,

AIR CONDITIONING

FORESTAIRE 
19 metų patirtis 

PHILCO DIRBTUVIŲ DARBAS 
ORO FILTRAI NUOMAVIMAS 

PERDIRBAMOS DALYS 
Automobilių dalys 

Sauk Bill UROUHART 
per EVergreen 6-7835

59-27 54th Street Maspeth

HOLLIS—šv. Paskalio pa r., 7 kamb., 
modernūs, sujungti, 20 pd. gyvena
masis, 14 pd. valgomasis. 13 pd. vir
tuvė, apmuštas riestas užkandinis, 3 
miegamieji, įrengtas rūsys, praplės
tos paliepės, garažas. $15.500 arba 
geriau mokančiam. Parapija šiais 
metais statys aukštesnę mokyklą. 
Savininkas, 112-12 202nd St.

HOHis 4-5229 .

Jei nori ką paskelbti

DARBININKE,

skambink telefonu:

MOUNT ST. JOSEPH
LAKS STRBST, 8TAMTORD. N. .Y. PuMum vidury Wratam CatrkiUs 
IDEALI VISTA POILSIUI IR ATO»TOOOM. KOPLYČIA VIETOJ 

ATOSTOGOM IR SAVAITGALIAM PRIIMAMI. PUIKUS MAISTAS 
Renervnrijal rašyk Seselei Viršininkei ar akamMnk Stamford <801

LIVfNGETON MANOR, N. Y
Atartogauk 280 akrų Ohyja, 2150 pid, Amerlkoe vokiečių virtuvė, 
Okle gaminiai, vM moderato pagerinimai, prtolna prie ežero, žuvauti, 
valtim plaukioti. Golfo aikštė, bažnyčia arti. Knygutto. Chariea Huber

VfttOn takai. p»n*Ul

sportai. dideli* riteru. kartim Ml-MAGH LAKE, FA

ARDSLEY, $23,500. Kalvos 
viršuj uždaras kelias, 3 miega
mąją rančius, panoraminis vaiz
das, 142’ priekis per 100 3gk>. 
Arti kat. mokykla ir bažnyčia, 
krautuvės. Dobtos Fėrry 3-<£>13

MANHASSET-Plandome. Gra
žus, erdvus atskirai statytas, 
prie aklos gatves, maudynės 
keli žingniai į dešinę nuo du
rą, arti kat. mokyklos ir baž
nyčios bei kit. savybės. $63,000 
MA 7-3049

LAKE RONKONKOMA

WAITKUS 
FUNERA L HOME: 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

Iranas wattkus
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTABY PVBUC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 8-6434

Tonikas viduriam

S

bažnyčios ir mokyHos, $11*590.

FLORAL PARK 2 šėtoną

•Hrjom karšta* vanduo. 60x 
100. Arti kat. mokykla ta* baž- 
■yčta. $25000. Tik betarpiai. 
PR 5^720.

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys | 
šaknų, tolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo; inkstų 
(kidneys), odos M- 
gerklės užkimimo*bėrimo, 

plaučių uždegimo, vidurių 
liuosavtano, pūslės ligų, ttnflei 
supykimo, šiurpuHavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, remens de
ginimo, galvos skaudesne, są
narių gėlimo, ir nuo daugdio 
kitų vidurių ligų, šios arbato* 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 BBOADWAY
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Nepaprastas motinos minėjimas Newarke

KUN. JONAS VILUTIS, MIC

ŽAIDYNĖSE
GYVYBES APDRAUDA

Du Vakarai

Šokiams groja: JOE THOMAS orkestras

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

PETER J. VANCE 
LIETUVIS AGENTAS

pamaldos 
parapijos

Susipažinimo Vakaras ir Vaisęs

Prof. J. Brazaitis,
Darbininko redakcijos narys, 
pasinaudodamas atostogomis, 
gegužės 25 d. išskrido į Euro-

Pakrikštyta
gegužės 8 Albino ir Gertrūdos 
Pociūtės Jankauskų dukrelės. 
Po krikšto apeigų šv. Burgio 
D-jos salėje įvyko balius. Abu 
dukrelės tėvai Jankauskai ir 
Jankauskienės tėveliai Pociai 
priklauso Newarko Lietuvos 
vyčių kuopai, bet savo dukre
lę krikštijo ne lietuvių, o sve
timtaučių bažnyčioje.

Iškilmingas laimėtojų taurių įteikimas.
Dainuos: Skautų-Vyčių Oktetas. Pradžia 8:30

3:30 v. jaunių krepšinis — 
Chicagos Gintaras — Brookly- 
no LAK dėl T. T. Pranciškonų 
pereinamosios taurės (ten 
pat);

4:30 v. moterų krepšinis — 
Chicagos Gintaras — Toronto 
Vytis (ten pat);

5:30 v. vyrų krepšinio baig
minis žaidimas (ten pat);

8:30 v. iškilmingas taurių 
laimėtojams įteikimas ir vaka
ras (Schwaben Hali salėse, 
474 Knickerbacker Aver, Broo
klyn.).

tenisas, 
salėje);

11 v.
Angelų
bažnyčioje (213 So. 4th St., 
Brooklyn);

12:30 v. vyrų krepšinis — 
Chicagos Perkūnas su Brook
lyno LAK — Newarko Tauras 
laimėtoju (St. Francis School);

1:30 v. vyrų krepšinis — To
ronto Vytis šeštadienio rung
tynių Phfladelphijos LSK — 
Chicagos ASK Lituanica lai
mėtoju (ten pat);

2:30 v. stalo teniso vyrų vie
neto ir vyrų dvejeto baigmi
niai žaidimai (ten pat);

SPORTO ŽAIDYNIŲ Organizacinis komitetas (N <L į k.): stovi — J. Kepenis, 
sekretorius; J. Nakutavičius, parengimų vadovas; A. Ruzgas, aukų-pramogų 
vedėjas; S. Liogys, ūkio vadovas; J. Valaitis, narys; sėdi — A. Vakselis, 
varžybų k-to pirm.; A. Oimas, pirmininkas; T. Pr. Giedgaudas, OFM, vice-

Natalija Jasinkynaite 
New Yorko Public Library 
viename skyriuje, 172 East 58 
St., išstatė parodai savo tapy
bos darbus, pastelę ir madų 
piešinius. Paroda atidaroma 
birželio 1 ir tęsis iki birželio 11 
d. Lankymo valandos: pirm.— 
ketvirt. 9—9 v., penktadieniais

Vėliau išvyko į tėvų marijonų 
naujokyną Clarendon Hills, UI. 
Čia atlikęs bandymo laiką, vėl 
išvyko į Marianapolį kolegijos 
studijoms. Po to teologiją ir 
filosofiją studijavo marijonų 
seminarijoje Clarendon Hills, 
UI. Gegužės 30 d. jis įšventina
mas į kunigus. Birželio 5 d. 
primicijas laikys Maspethe, 
N. Y., prel. J. Balkūno parapi
joje.

SCHWABEN HALL
474 Knickerbocker Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Primicijos
kun. J. Vilučio bus birželio 5 d. 
Maspethe. Naujas kunigas yra 
gimęs 1923 m. kovo 26 d. Long 
Island mieste, N. Y. Pradinį 
mokslą ėjo Maspethe ir Glen- 
dale, N. Y. Aukštesniuosius 
mokslus baigė Marianapolyje.

JUOZAS GRABAI) 
REAL ESTATE BBOKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir Lt

IŠNUOMOJAMAS kamba
rys 3-me aukšte su baldais ir 
su visais patogumais. Kreiptis: 

Dome 414 So. 5th St 
Brooklyn, N. Y.

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

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

EVergreen 7-4774

Great Necko 
lietuvių vyrų choras birželio 5 
d., sekmadienį, rengia pavasa
rinį koncertą — balių, kuris 
įvyks Kasmočiaus svetainėje, 
89—97 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. I., N. Y. Programoje 
dalyvauja: vyrų choras ir 
kvartetas, vadovauja muz. My
kolas Cibas, ir dramos akto-

Žavus Apreiškimo
Apreiškimo m-la mo*kslo' me

tų užbaigimo vakarą suruošė 
gegužės 22 d. Programa buvo 
seselių mokytojų kruopščiai 
paruošta ir pačių vaikučių at
likta. Muzikinę dalį paruošė ir 
programos metu pianu akom
panavo muz. P. Sakas. Pynėsi 
dainos su šokiais, solo muzikos 
ir dainų išpildymai, baletas ir 
įscenizuoti vaizdeliai bei trum
putė “Verkiančios princesės” 
pasakaitė.

Įdomiausiai savo dalį atliko 
vaikų darželio graduantai. Jų 
nuoširdumas ir rūpestingumas 
linksmai juokino gausią publi-

CAMBRIDGE, MASS.
Liet Kat klubo metinis mi

nėjimas įvyko gegužės 15. Pra
sidėjo ryte mišiomis, o po pie
tų salėje įvyko banketas. Ban
keto komisijos pirmininku buvo 
A. Daukantas, šeimininkavo M. 
Miškinienė, padedama kitų 
moterų bei vyrų. Vakarui va
dovavo J. Saras. Atsilankė 
daug žymių svečių.

Pr. Janiūnas, klubo pirmi
ninkas, dabartiniu metu serga. 
Jį pagerbė per klubo minėjimą.

Klubo metinis piknikas įvyks 
birželio 26 d.

Valerija Jankauskaitė su sa
vo motina grįžo iš Floridos ir 
dalyvavo vyčių piknike tėvų 
marijonų sodyboje.

Birželio 5 Cambridge lietu
viai rengia išvažiavimą į Ro
muvos parką Brocktone.

M. ir K. Sangaviaai, gyveną 
Brightone, minėjo 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį.
. P. Raudeliūnas iš Brighton 
serga ir gydosi namie.

Susituokė V. Brantneris su 
M. Eidintaite. J. Mitchel su M. 
Novak.

Mirė P. Emestienė, J. Prani- 
čia ir P. Mikulskis. Visi palai
doti iš mūsų bažnyčios.

Karšt Patr.

programos šokiai, grojant ūoe 
Thomas orkestrui. Koncerto 
baliaus pradžia 5 v. p. p.

Susituokia
Šį šeštadienį Algimantas Gu- 
reckas ir Virginija Grajauskai- 
tė Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje, 4 vai. p. p. Jung
tuvių apeigas atliks jaunojo 
giminaitis kun. F. Gureckas.

mokyklos vakaras 
ką, kurią daugumoj sudarė 
mokinių tėvai. Diana Migonytė 
vaidino seselę domininkonę, o 
St Amaitis — kunigą “fathe- 

kurių pokalbis ir manie
ros tikrai visiems patiko.

Trumpą žodį tarė mokyklos 
vedėja ir pats šeimininkas 
kleb. kun. N. Pakalnis. Jis pa
sidžiaugė mokyklos darbu ir 
nuotaika, kartu pabrėždamas, 
kad būtų daug džiugiau, jei šią 
mokyklą lankytų vien lietuviu
kai. Bet toliau gyvenantieji j. khveika,’ iždininkas! 
savo vaikus leidžia į artimes
nes mokyklas, todėl jų vietas 
tenka užpildyti kitataučiais.

Programa buvo išbalansuota 
lietuviškais ir svetimais daly
kais. Kiekvieno skyriaus pir
mieji trys gabesnieji gavo do
vanas.

Mokyklą šiais metais baigia 
19 berniukų ir 23 mergaitės.

40 valandų atlaidai 
prasidės Sekminėse, gegužės 
29, sumos metu 10:30 v. ir 
baigsis gegužės 31 d. Rytais 
mišios ir pamokslas 9 v. Vaka
rais mišparai 7:30 v. Po mišpa
rų pamokslas. Pamokslus sakys 
pranciškonai iš Brooklyno. 40 
vai. atlaidai baigsis antradie
nio vakare iškilmingais mišpa
rais ir procesija.

4 v. vyrų krepšinis — Phila- 
delphijos L. S. Klubas — Chi
cagos ASK Lituanica (ten pat);

3—5 v. stalo tenisas, šach
matai (YMCA179 Marcy Av.);

5—6 v. oficialus žaidynių 
atidarymas (St. Francis 
School);

6 v. vyrų krepšinis — Ne- 
warko Tauras — Brooklyno 
Lietuvių Atletų Klubas (ten 
pat);

8 v. susipažinimo vaišės ir 
vakaras Grand Paradise salėje 
(320 Grand St. Brooklyn.).

Sekmadienis, gegužės 29 
9—10:30 v. tinklinis, stalo

(YMCA

Dr. J. Kazickas, 
Neries bendrovės dalininkas, 
geg. 26 išskrido į Europą.
Lietuvių Filatelistų Draugija

New Yorke renka medžiagą 
išleisti specializuotą Lietuvos 
pašto ženklų katalogą. Jeigu 
kas turi ženklų, kurie nėra pa
žymėti Baltijos arba Scotto 
kataloguose, malonėkite pri- 
shjsti aprašymą adresu:

A. Vizbarą
855 Lanwood St.
Brooklyn 8, N. Y.

Jonas Juodis 
pradėjo dirbti kaip apdraudos 
brokeris ir parūpina visokią 
apdraudą: namams, baldams, 
automobiliams, nelaimingo at
sitikimo, ligos, vagystės, įsi
laužimo, apiplėšimo ir viso
kiausiais atvejais. Jis įsikūrė 
664 Jamaica Avė., Brooklyn 8, 
N. Y. tel.: APplegate 7-9454. 
Interesantus priima darbo die
nomis 6—8 v. v., šeštadieniais 
— visą dieną.

GRAND PARADISE SALEJE
320 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Pirmą kartą Newarko lietu
viai taip įspūdingai pagerbė 
lietuvę motiną. Iš ryto šv. Tre
jybės bažnyčioje buvo auko
tos dvejos mišios už gyvąsias 
ir mirusias motinas. Per mi
šias daug kas priėmė komuni
ją. Po pietų, pasibaigus gegu
žinėm pamaldom, bažnyčioje 
buvo paruoštas katafalis. Su 
juodais rūbais išėjus prel. Ign. 
Kelmeliui ir kun. J. Totorai
čiui, choras sugiedojo: “Kapais 
apsiklojus Tėvynei, motinos iš
verkė šviesiąsias akis”. Dvi 
mergaitės, pasipuošusios tau
tiškais rūbais, padėjo gėlių ant 
nežinomos motinos lietuvės ka- 
tafalio. Šios apeigos, pirmos 
mūsų bažnyčioje, besimeldžian- 
tiem padarė gilų įspūdį. Kun. 
J. Totoraitis atgiedojo “Libe- 
ra” už nukankintas Lietuvoje 
ir Sibire lietuves motinas.

Po pamaldų parapijos salė
je iškilmingą minėjimą pradė
jo Zigmas Kungys. Paskaitą 
skaitė A. Masionis iš Paterso- 
no. uis gražiai nušvietė lietu
vės motinos vaidmenį mūsų 
tautoje. Toliau buvo susitelk
ta prie montažo, kurį sudarė 
trys dalys: Aš myliu mamytę, 
Mamytės išsiilgus ir Mamytės 
netekus. Montažą parašė ir vai
dinimui paruošė Pranė Žyman
tienė. Mažiausia “artistė” bu
vo 3 metų Jūratė Žymantaitė. 
Vaidino dar Sigutė Žymantai
tė, Juškevičiūtė, Mėlynytė, Mė- 
lynis, Graudušytė, Graudušis, 
B u t v y daitė, Vasiliauskaitė, 
Lengvenytė, Lengvenis, Cent- 
feldaitė, Dulkia — visi ne dau
giau 13 metų. Du dalykėlius 
dar paskambino Rūtelė Grau
dušytė ir Aušrelė Vasiliauskai
tė, akordeonu pagrojo Vygau- 
dė Butvydaitė. Minėjimą bai
gė Zigmas Kungys, dėkodamas 
programos dalyviam, rengė
jam ir atsilankusiem.

Vyskupo vizitacija
ir sutvirtinimo Sakramento 
teikimas šv. Trejybės bažny
čioje bus birželio 19 d.

šv. Trejybės parapijos 60 
metų įsikūrimo sukaktuvės 
bus minima, irgi birželio 19 d. 
Bus iškilmingas mišios, vysku
pas atkalbės maldas už para
pijos geradarius, fundatorius 
ir mirusius, b vakare parapijos 
salėje įvyks iškilmingas ban
ketas. K- J.

SPORTO ŽAIDYNIŲ PROGRAMA 
šeštadienis, gegužės 28

3 v. jaunių krepšinis — Chi
cagos Gintaras — Brooklyno 
Lietuvių Atletų Klubas (St 
Francis School, North 6th St 
Driggs Avė.)

Suito 1305 to 1310 
450 Seventh Avė. 
New York i, N. y. __ Pirmoji Komunija

Egultabte Life Aesurance Society Burine*, Tel.: CHickering 4-8200 anvnUA 22 d Vaikučius
of the United State. Reridence Tet; SLocum 0-4332 00X0 ECgUZes ~ va«uclU8

paruošė pranciškietes. Pirmą
ją komuniją priėmė apie 20 
vaikučių. Buvo labai įspūdin
ga, kai vaikučiai grižiai pasi
puošę artindamies pirmą kartą 
priimti į savo nekaltas širde
les Jėzų, garsiai ir sutartinai 
lietuviškai atkalbėjo, Jėzau, 
Jėzau eik pas mane..

St Francis Prop School 
18S North Sth SU 
Brooklyn 11. N. T.

VOKIETIJOJE
dideliame varge esančiai V. 
Dambrausko šeimai energingo
ji aukų rinkėja Vera Lapins
kienė surinko ir pasiuntė 103 
doL 95 et V. Dambrauskas ir 
jo mažamečiai vaikai serga 
džiova, o žmona — dešimti me
tai paraližuota.

Giedos soL V. Verikaitis 
Į sporto šventę atvykęs iš To
ronto, Kanados, sol. V. Vai
kaitis giedos per sportininkams 
laikomas pamaldas Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčio
je, gegužės 29 d. 11 vai.

Laimė junų vakarą 
ruošia Angelų Karalienės pa
rapijos Gyvojo Rožančiaus 
draugija birželio 5 d. 5 vai. p.p. 
Tuojau po gegužinių pamaldų 
bus draugijos susirinkimas, 
paskutinis prieš vasaros atos
togas. i.

Kat Akcijos Fondo vajų 
New Yorke apylinkėse parėmė 
visi lietuvių parapijų klebonai. 
Išsiuntinėta visiems parapijie
čiams laiškai, prašant vajų pa
remti ir įsijungti į maldos žygį 
už Lietuvą. Maldos žygis vyks
ta nuo gegužės 13 iki birželio 
15 d. Visi, kas yra gavę laiš
kus, kvietimą į maldos žygį, 
prašome atsiliepti ir įsijungti į 
bendrą maldą už tėvynės lais-

Brooklyn Prep School 
llMCamU SU 

Brooklyn 25. M. Y.

Pnrf. J. Putinas kalbės 
apie Vftrių

Birželio 4, šeštadienį, 7 v. v., 
Tautinės Sąjungos namuose, 
484 E. 4th St Bostone, prof. J. 
Puzinas skaitys paskaitą tona 
“Gediminas Vilniuje”. Paįvairi
nimui bus deklamacijų. Bosto
no ir apylinkių lietuviškoji vi
suomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti. Paskaitą ruošia 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są- 

nuo jungos Bostono Skyriaus Val
dyba.

Bengiamas piknikas
Lietuvių Susivienijimo R. K. 

94 kuopa gegužės 29 Romuvos 
parke, Brockton, Mass., rengia 
grąžų pikniką. Specialūs auto
busai į šį pikniką iš So. Bosto-, 
no išvažiuos 1 vaL p. p. 
Lietuvių Piliečių klubo.

Įšventins kunigu 
Birželio 11 d. So. Bostono lie
tuvis Juozapas Balkauskas bus 
įšventintas kunigu trapistų 
vienuolyne Spenser, Mass.

Vyks į Hartfordą 
Gegužės mėn. 29 d. amerikie
čių skautų stovyklavietėje Blue 
Hills kalnuose prie Bostono 
įvyks Bostono ir Worcesterio 
skautų tarpskiltinės varžybos. 
Skiltys, kurios laimės pirmas 
vietas, birželio mėn. 12 d. vyks 
į Hartford, Conn. ir ten daly
vaus finalinėse varžybose su 
kitomis Atlanto pakraščio 
miestų skautų skiltimis.

Skautų piknikas 
Birželio mėn. 26 d. Bostono 
skautų tėvai rengia gegužinę 
— pikniką. Piknikas įvyks Ro
muvos parke, Brockton, Mass. 
Šiame piknike dalyvaus 150 
Bostono skautų-čių, kurie iš
pildys gražią programą.

Pirmop Komunija 
įvyko gegužės 15. Pirmą Ko
muniją priėmė 79 parapijos 
vaikai.
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