
mil. dol. pagalba.

Vokietiją dėl jos kariuomenės 
apginklavimo atominiais gink
lais ar jų buvimo Vokietijos 
žemėje.__  žžz . „■

be, vadovaujama Zoli, gavo 
nors

tačiau adreso 
.O vienas vokas, ku- 
mum matyti, yra i- 
New Yorke Grand 
stoty. Pats tekstas

Maskva

Nuskendo 15 karių Vokietijoj

no

Chruščiovui per jos televizijos 
tinklą.

TIK DEL TO, KAD AMERIKA LAISVAS KRAŠTAS

riuomenės vadu”, o paskui ją

jes pagąsdinti. Tik po ketu
rių mėnesių didelio įtempimo 
Amerikos vyriausybė- ryžosi 
nusikaltusį karį atiduoti ja
ponų teismui. Joponijoj reiš-

Jungtinės Pavergtosios
Tautos kreipėsi f Ceinmbia

Dėl Amerikos pareiškė savo 
nusivylimą. Jos ūkine pagalba 
esanti Lenkijai labai maža ir 
be to daf delsiama. Masės ti
kėjimą, kad užtaiką tik Lenki
jai paprašyti Ameriką pinigų, 
ir pastaroji jų duos, Gomulka 
pavadį iliuzija. Amerikos

spaudai 
pažymi.

uždavinį atlikti jis siekia, ne
žiūrėdamas, ar tai derinasi su 
Amerikos bendra politikos li
nija. Dėl to jis lig šiol jau ne

VISKAS VIS MOKSLO 
VARDU

gmerotos FeL Baltušis Že
maitis, kuris pasižymėjęs re
voliucijos metu.

Su bolševikų kariuomene

tol, kol sovietų pavergtosios 
centro ir rytu Europos tento* 
negali laisvais rinkimais tarp
tautinėje priežiūroje^ msas so-

-------------- '—• i ' '• —r/," ■ " . "'r ' traukus, be jokios baimės ir 
prievartos parsiMti savo va-

PRIEŠ STAS8EN4 žAtM ŠVIESOS
kraštuose remiasi

Tai nebepirmas toks Stasse- 
politikos 

prasiveržimas. Jis turi ambici
jų Šiuo kartu būti “nusiginkla
vimo apaštalu” ir tos garbės 
siekia bet kuria kaina. Savo

nais už JAV pasitraukimą H 
Europos ir NATO likvidavimą 
faktiikai renčia ne ką__kitą.

jis 1918—19 dalyvavo puolime 
prieš Lietuvą
mėgino suformuoti žemaičių 
bolševikinį pulką. Bet kai ne
pasisekė jam nei raudonajai 
armijai, jis bėgo vėl į Mask
vą. Bolševikam Lietuvą užė
mus 1940, jis buvo atgaben
tas ir paskirtas “liaudies ka-

Kongreso komisija birže
lio 4 išklausė Amerikos moks-

kios, paĮygmti su socialisti
niais kraštais, kad toji pagal
ba Lenkijai daosi našta. .

• Lenkijos apeliacinis teis
mas iš naujo priteisė, kad 13 
metų Olga Bozyk priklauso 
jos motinai iš Rochesterio, o 
ne augintojai Qstrowki.

šoviniais Vokietijoje Muensterio vys-
* • New Jersey nuteistas mir- kūnas Keller paskelbė, kad 
ti elektros kėdėje buvęs ma- katalikui balsuoti už social- 
rinas Edgar Smith, 25 me- demokratus būtų netinkama, 
tų. Buvo kaltinamas nužu- nes socialdemokratai remia- rard iaP°nM teismui.
dęs 15 metų Viktoriją Zlelins- si marksismu, taigi materia- Pagal susitarimą' tarp Ame- 
ki. Sakosi esąs nekaltas, jo jistinė pažiūra, ir praktikoje rikos ir Japonijos amerikie- 
advokatas tebemėgina įrody- beveik visais kultūriniais čiai Japonijoje atsakingi prieš 
ti jo nekaltumą. klausimais yra pasisakę prie- japonų teismus, jei jie pada-

lininkų pareiškimus prieš ato
minius bandinius. Jie nuro
dinėjo, kad toliau tęsiami 
bandymai gresia sumažinti gi
mimų skaičių. Apie milijonas 
naujų gyvybių gims negyvi 
arba neilgai gyvens. Tai at
siliepsią 100 generacijų.

Kai šie mokslininkai taip 
susirūpino naujom gyvy bėri).

ui ... . ' tenka prisiminti, kad ne se-
ni laika*- K*1 tntP P®t moks- 

P vvkdvmas 10 vardu Maltus nuogąstavo.
buvo^ nrivers iog >twybiu jau perdaug esą 

ir reikia ias ribOtt IrJ*®, mTnS" kalbama mokslo vardu.
kad užsienio politika yra Dul-

Sų«. k—M HM. ne kymo wasiungiODe, kut gi re*- 
tai išsiskyrė dėl nusiginklavi
mo politikų ir ypač karininkų Egiptas neleido plaukti Su- 
nuotnonės. Baltųjų Rūmų pa- eso kanalu Norvegijos tank- 
lankumo susUaukė Stassenas, laivto birželio 4, kuris plaukė 

jte pamate iš Išritate Tel Avivos į Persl-

tuščias šovinių tūteles. Dėl to 
nužudymo Japonijoje kilo 
didis sujudimas, ypačiai kai 
nas įsakė neišduoti kario Gi-
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SOVIETAI DIDINA PROPAGANDĄ, E1SENHQWERIS LINKSTA, BET $

kad bandymų 
nedarytų žalos

netrukdytų savo radijo truk
dytuvais, tai . Amerikos vyriau
sybės kuris atstovas mielai pa
sinaudotų tokia proga.

Ta pati Columbia Broadcas- 
ting System firma kreipėsi da-

nis režimas pavergtuose kraš
tuose yra paremtas laisva gy
ventojų valia.

JPT raštas buvo birželio 3 į- 
teiktas Federal Communicat
ions Commission pirmininkui 
G. C. McConnaughey, o nuora
šas CBS prezidentui 
Stanten.

Kartu PJT išleido 
pareiškimą, kuriame 
kad

ti tokių bombų k 
rios radioaktyvų; 
7,000 kv. mylių į

GOMULKA, MASKVA.
AMERIKA

Lenkijos kom. / lyderis W. 
Gomulka birželio 5 kalbėjo 
darbininkų (komunistų) parti
joje, kad Lenkijos sąjunga su 
Sovietų Rusija yra būtina Len
kijos egzistencijai^

IL ko mes noruriT- PREZIDENTAS NEPATENKINTAS AMERIKOS TELEVIZIJOS PARSIDAVIMU • PAVERG-
prieš atominius Kol to nėra, bandymus rei- Lenkijos sienfc vakaruose TIEJI REIKALAUJA LEISTI JIEM ATSAKYTI CHRUŠČIOVUI

kia tęsti. Tačiau prezidentas į- bus garantuotos-^Sovietų, kol ■ ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

Rytu ir Vakarų lūpose yra 
šią savaitę stipriausiai varto
jami žodžiai: atomas ir nusi
ginklavimas. Maskvos lyderiai 
propagandą prieš atominius 
bandymus varo sustiprintai.

Paskutinis tos propagandos 
žygis buvo min. pirm. Bulgani- 
no laiškas tarptautinei darbo 
organizacijai (ILO), kuri šiuo 
metu posėdžiauja Ženevoje. 
Bulganinas birželio 5 jai para
šė, kad Sovietai esą pasirengę 
pasirašyti tiek pilną nusigink
lavimo sutartį, tiek dalinę.
Ragino, kad darbo organizaci— kai bus pasirašyta su Sovie-
ja stengtųsi šalinti politinę į- tais dėl nusiginklavimo ir dėl 

atrodo Vertimaš iš rusų kal- tampą tarp Rytų ir VakarųT ir atominių ginklų sutartis.
bos, o “pagalbos” vardas pri- pasisakytų 
mena žinomojo “mopro” or- bandymus, 
ganizaciją. Vadinas, Michai- 
lovas įsisteigė New Yorke sa- HM 
vo filiale.

Bet gal Maskvos radijas 
paskelbs, kad tekis “pagal
bos” lapelis leidžiamas ne H J 
New Yorke, o Budapešte, Var- ~ r 
šuvoje, Vilniuje ir kad tai /
daro ne Michailovo agentai, ' |' . 
o Amerikos šnipai — diver H 
santai, norėdami kištis į tai
ką mylinčių liaudies demo
kratijų vidaus reikalus...

F. BALTUŠIS ŽEMAITIS
MIRĖ ■-

pasitikėjimą
krikščionys dem. senate iš 243 tų išgelbėti, o 13 visai nebu
tini tik 110 balsų. Zoli palai- vo surasti.
kė nepriklausomi senatoriai, Vokietijoje nelaimė sukėlė 
monarchistai ir neofašistai. didelio sujudimo. Opozicija
Prieš buvo visi kairieji ir tos ją išnaudoja prieš pačią Vo- 
mažos grupės, su kuriom pe- kietijos kariuomenę.
reita vyriausybė bendradar- Vokietijos kariuomenės pre- 
biavo. Reikia dar parlamento stižą ištiko ir kitas smūgis

Policija suėmė “psichologi- rar(j ėjo sargybas prie ameri- 
dr. Schneider, kiečių ginklų netoli šaudy- 

--------------------------------------- mų aikštės Somanara, ir sau-

Prez. Eisonhaweris birželio 
5 spaudos konferencijoje pasi
saką dėl Chruščiovo propagan
dos per Amerikos Columbia 
Broadcasting System televizi
jos tinklą. Išreiškė aiškiai ne
pasitenkinimą tos komercinės dar į prezidentą, kad jis ar 
firmos užsimojimu populiarin
ti Sovietų lyderio propagandą 
amerikiečių tautoje. Tat galima 
Amerikoje tik dėl to, sakė 
prezidentas, — kad Amerika 
yra laisvas kraštas.

Jei Sovietai suorganizuotų Broadcasting System, 'kad 
panašią transliaciją per savo leistų, .tekiu pat laiku kaip ir

nimas. Už tat Amerikoje su
kilo protestai.

Tempiasi santykiai tarp 
Egipto ir Maskvos

Sovietų atstovas Egipte ašigalio sritim, nes ten bus 
birželio 4 išvyko j Maskvą mažiausia kliūčių. Reikės tartis 
aiškintis dėl pasunkėjusių tik su Danija, Norvegija ir Ka
ukimų santikių tarp Mas A- nada, kai jau bus';, susitarus 
vos ir Egipto. Maskva nori Amerika su Sovietais.Tačiau 
pririšti prie savęs Egiptą vis Stassenas norįs siūlyti ir Euro- 
tvirčiau. Tačiau Egiptas jau pos srity oro kontrblės zoną. 
nepatenkintas: kviečių ir ži- Stassenas žino kanclerio Ade- 
baio transportai iš Sovietų nauerio pareiškimą, kad Vo- 
atėjo į Egiptą pasivėlinę; naf- , kietija nesutiks turėti viršum 

, ta tiek buvo netikus, kad su- savęs jokios pro kontrolės, kol
Atiduoda japo- gadino Egipto valyklas. Egip- Vokietija nėra sujungta: Ta-

ny teismui

Vokietija pakartojo Amen- kuris vadovavo procedūrai 
naujokam patikrinti ir priim
ti. Jis net apmokė kitus tos 

pavertus “teritoriniu korpu” birželio 3 nuskendo 15 jaunų
ir gen. Vitkauską paskyrus vokiečių karių nakties prati- ^ejo’ kad J1S J10klS d*k' 
to korpo vadu, žemaitis bu- muose, kai jie norėjo perbris- taras’ °J0 net du dlPloraal bu* 
vo nukeltas į jo padėjėjus ir ti per Dunojaus intaką Hler. 
pagaliau atšauktas į Maskvą. Daliniui pratimuose vadova- 

________  vęs Julitz savo kariam buvo 
pareiškęs: kas nori, gali apei-

• Kongrese sukliuro dėl ti tiltu, kas nori, gali su juo 
technikinių priežasčių vyriau- perbristi. Ginkluoti, su šal- 
sybės pažadėta Lenkijai 95 mais vyrai susikibo rankom

pasitikėjimo. . 1
• Vengrijos komunistų i°s Mą” dr. Schneider, 

teismas nuteisė mirti šoferį --------------------------------------------
Kapdnasi už tai, kad Jis bu- BAŽNYČIA IR SOCTALDE- šio 30 nušovė 46 metų japo- 
vo paslėpęs du pistoletus su MOKRATAI VOKIETIJOJE nę, kuri toje atkšlėje rinko 
šoviniais

ty tautų valia, yra akiplėšiš-
Po pasitarimo Wa$hiugtone gal būt tą nusistatymą pakeis. T*1?!?

prezidento patarėjas nusigink- Pakeis po.rugsėjo 5, kada Vo- PJT pabrėžia, kad sovietu 
lavimo reikalais Stassenas grį- kietijos rinkimai jau bus pra- ♦>r.Ew*
stovas ėmė nekantrauti, ką ėję. ropos valstybių laisve bei ne*
jis atvežė, o: jis vis dar nešt stas, spėliojimas, nutrūkęs

kiamas dėlto dabar pasitepki- nuo Štassėno liežuvio, <Sa ia- kimo ,„„1^ pabdais,
nimac Tt» tnt Amomirnio *7 s>aei»u uu, są jis pašaly blausiai dėmesio .vertas. Jis tik besąly^niu sumtų ka-

U v pakišo viešai mintį, kad Vo- ir naiitink. -f-j.
M. Higgms (NYHTk rašo, kjetiios kancleris Adenaueris r,n‘^. poĮ**™?

kad jis pasiryžęs siūlyt, pir-
miausia oro kontroMS planą koje> tik rinkimų ^įagandai T

kalbėjęsis su Eisenhowenu 
apie Vokietijos sujungimą ir 
nusiginklavimą, o kai rinkimai 
praeis, tai Adenaueris savo 
pareiškimus galės keisti.

Jei Adenauerio apsilanky
mas ir bendras komudikatas ... >
su Eišenhoweriu turėjo sustip- vergiją
rinti Adenauerio poziciją rin
kimų metu, tai tokis pareiški
mas, išėjęs tiesiogiai ar netie-

klausimais yra pasisakę prie- japonų teismus, jei jie pada- 
• Respublikonų lyderiai šingai bažnyčios supratimui, ro nusikaltimus už savo pa

informavo prezidentą Eisen- Scc. demokratų partijos reigų vykdymo ribų. Ameri- 
hoverį, kad piniguočiai, kurie vardu paaiškino spaudoje dr. kiečiai aiškinosi, kad Oirard 
paremia rinkiminę kompani- A. Amot, kad nekorektiška ėjo savo pareigas; japonai aiš- 
ją, dabar ne nori pinigų duo- būtų laikyti, jog Vokietijos kino, kad į jo pareigas nepri- 
tl; jie nepatenkinti, kad biu- socialdemokratai tebėra ma- klausė moters nušovimas, 
džetas tokis didelis. tėrialistinės pasaulėžiūros. Pats Oirard aifidnosi tenort-

tas norįs ūkinius santykius čiau Stassenas pasiskubino pa- Adenaueriui Stassenas 
stiprinti vėl su vakarais. samprotauti, kad Adepėueris

Amerika birželio 4 pranešė 
Japonijai, kad sutinka atiduo
ti Amerikos karį W. C. Gi- 
rard Japonijos teismui. Gi-

Michailovo 
filiale New Yorke
MVG generolas Michailo- 

vas iš rytų Berlyno tebesiun- 
tinėja laikraštuką “Už sugrį
žimą į. tėvynę”. Paskutiniu 
metu kai kurie asmens gavo 
paštu dar vieną lapeli, pasi
rašytą tarybos^
kuris yra rašytas mašinėle ir 
multiplikuotas rotatorium.
Jame raginama talkinti Mi- 
chailovui — steigti taikos 
“Pagalbos” tarybas ar celes, 
kurios agituotų už sugrįžimą. 
Tos “Pagalbos” vieta nurody
ta Chicagoje, 
neduota 
x*is teko 
mestas 
Central

Bulganinas, Eisenhoweris ir

KADA AMERIKA TAM 
PRITARS?

Prezidentas Eisenhovveris 
birželio 5 spaudos konferenci
joje dėl atominių bandymų ir 
nusiginklavimo taip pat kalbė
jo. Jis žadėjo sveikinti atomi
nių bandymų uždraudimą, bet 
tik tada,

vo suklastoti; jis buvo aferis
tas, sėdėjęs kalėjime už apga
vimus. Dabar iškilo jam kal
tinimai už merginų suvedžio
jimą ir vienos iš jų nužudimą. 
Policija sučiupo jį jau prie 
sienos — taikstės pabėgti į ry- 

ir žengė i vandenį. Bet nuo ‘ų VoWet>«- lagamine ra-
• Italijos naujoji vyriausy- lytaus pakilusi srovė buvo to- ° omunis ų ’1J0S 

kia stipri, kad 19 vyrų iš ei- 
lės išrovė. Keturi jų buvo ki-



vienok

etik^prisimimmais, kaip buvo, 
"kovojama dėl Lietuvos atgaivi
nimo kitu metu, t; .S

giau, nei tai buvo daroma ta
da, kai Lietuva buvo laisva ir 
turėjo verdanti politinį gyveni
mą su jo dabarties rūpesčiais.

. “ ■.• j. .1 .
perimti iš Rusijos valdžios, 
kaip sako Martynas Yčas:

“1) visas evakuotas, laiki
nai sustabdytas ir naujai įstei
gtas Kauno, Vilniaus ir Suval
kų gubernijų teismo, adminis
tracijos, kultūros, ūkio, pramo
nės ir labdarybės įstaigas, po 
Rusiją išblaškytas; 2) paimti 

mas autoritetas tiek valdžios savo žinion reorganizavimą bei 
_..™ įr lietuviam. Kita administravimą. Laikinosios

DARBININKAS

uvai

Praėjo mėnuo, ties viltim 
pakibo nekantravimas. Kodėl 
vyriausybė delsia pažadus vyk-

mo ir d) Lietuvos karo nuosto
lių atlyginimo; 4) paimti savo 
žinion ruošimą Steigiamojo 
Seimo Susirinkimo, visuotinio, 
lygaus, tiesaus ir slapto balsa
vimo pamatais, kuris nustaty
tų Lietuvos vidaus tvarką, o 
lygiai Lietuvos santykius su 
kaimynėmis tautomis”. (Pirma
sis nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetis, 43 p.).

Mūsų dienų terminais kai
sti- ninku A. Smetona buvo likus miantis. tų Vilniaus irKaupo

--gsL. •—tai tiesiog egziline vyriausy- demokratų 39, socialdemokra- 
bė, ‘ " J-— —

kuri iš Rusijos nori grįžti į 
Lietuvą ir ją valdyti.

sias ir intengi 
mentas. Juos’ 
tuvos Centralinis "Komitetas”. 
Jo pirmininkas buvo Martynas 
Yčas. Tiem laikam jis gal bu
vo ir tinkamiausias, nes jis 
kaip Rusijos dūmos (parlamen
to) atstovas galėjo prieiti val
džios įstaigose ir buvo patiki-

ele-
Tada ir kilo mintis sušaukti 

visos Rusijos lietuviu konfo- 
renc^b kurios vienmgas bal
sas paspaustų vyriausybę.

ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS 
ągosvym U moterų’eilutėms, švarkams, suknelėms. - 
iįkįršyteiniaL medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

< Didelis spalvų ir pavyzdžiu pasirinkimas, 
g Geriausios rūšyš. prieinamos kainos.

(Atsinešk Si skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!
SAMUEL BECKENSTEIN. INC. 
TRYS DIDELES KRAUTUVĖS

118 Orchard St. 1Ž5 Orchard St. 189 Orchard St.. N. Y. C. 
'^ GRamerey 5-45*5

Closed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M. 
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line. Train D iki DelancySt. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

Tuo prasmingas dabar viso
kių sukakčių prisiminimas.

Atėjo dabar eilė prisiminti ___ ______ _____ ________
Rusijos lietuvių seimui Petrą- pusei, tiek ir lietuviam. Kita' administravimą, ° laikinosios 
pily. Nuo jo suėjo 40 metų komiteto dalis su vicepirmi- Rusijos valdžios programa re- 
gegužio 27. Tai senuoju s“

*hum7 o~Tiiaūjuojir kalendorium^ Vilniuje. — ~~~~"
Petrapilio seimas buvo prade- Komitetas tesirūpino tremti 
tas 1917 birželio 10.

Artesnis pažvelgimas 
seimą padeda suprasti ano me
to lietuvių visuomenės dvasią 
— jos politinį galvojimą, to 
galvojimo sutapimą su Rusijos 
visuomenės galvojimu ar ėji
mą savarankišku keliu; lietu
vių ano meto moralinius nusi
teikimus — pasiryžimą kovoti 
ar kapituliuoti. pasiryžimą 
jungtis"lietuviams su lietuviais 
ar eiti skyrium kas sau.

Petrapilio seimas yra liudi
ninkas, ar Lietuvos valstybi
nės nepriklausomybės idėja 
turėjo prasimušti tik pro sve
timas kliūtis ar ji turėjo nuga
lėti ir pačių lietuvių galvoji
mo nedrąsumą, konservatyvu
mą. ėjimą pasroviui.

nių šalpos reikalais ir švieti
mu. Į politiką tiesiogiai nesi
leido. Viena kuria politine sro
ve nesirėmė. Taip buvo iki 
1917 metų, ligi įvykstant revo
liucijai. Su revoliucija staiga 
atėjo pavasarinis masės burbu
liavimas su šūkiais apie lais
ves. Piliečiai puolėsi politiškai 
organizuotis ir mitinguoti. Ta
tai

guberhiju vietų, kurios, nėra 
vokiečių užimtos; 3) paimti sa
vo žinion ruošimą: a) Lietuvos 
tremtinių Į tėviškę grąžinimo, 
b) Lietuvos trobesių atstaty-

Rusijoje buvo atsidūrę per 
pirmąjį pasaulini karą apie 
200,000 lietuvių Pats judriau-

'Lietuviu Tautos

steigiamasis Lietu- 
Tarybos posėdis į-

reikštis vieningai ir pa- 
prašnekti visų lietuvių

Tam ir

turėjo 
jėgiai. 
vardu.

buvo sudaryta iš visų politi
nių srovių 
Taryba.“

Pirmas 
vių Tautos
vyko 1917 kovo 13. Jis išrinko 
“Laikinąjį valdomo komitetą” 
iš dvylikos žmonių. Tas komi
tetas turėjo būti lyg ir savotiš
ka vyriausybė, nes jis tūrėjo

DANTEI. FKJNOLE. Haiti lai
kinasis prezidentas.. Anglai Ha
iti MŪai suteikė dominijos tei_

Skaičių kalba

Pagal lietuvių Tautos Tary
bos taisykles buvo renkami iš 
visų kolonijų atstovai. Po vie
ną atstovą nuo 200 lietuvių. 
Viso jų buvo išrinkta 336. Štai 
jų partinio ar srovinio priklaii- 
symo vaizdas: socialistų liaudi-

tų 39, katalikų liaudies sąjun
gos 32, tautinės laisvės santa
ros (dabartinės ūkininkų Par
tijos pirmatakas) 30, tautos 
pažangos (dabartinių tautinin
kų) 20, nepartinių 51, komu
nistų 1, nenustatytų grupių 34.

Tas margas seimas entuzias
tingai susirinko Petrapily 1917 
gegužio 27. Lietuvių Tautos 
Tarybos vardu jį atidarė Sta-

Tik kovo 13 išrinkta toji 
kaip ir vyriausybė, tas “laiki
nasis valdymo komitetas “jau 
kovo 18—19 d. d. prisistatė 
revoliucijos sukurtos Rusijos 
laikinosios vyriausybės atsto- _____
yui^. kųnįgąįkščim. J^YPvųį^į^ ^b/X)
“Darbininkų bei Kareivių Ats
tovų Tarybos Prezidiumui”. Iš -. -t 
abiejų > JMĮ

komitetas susilaukė didelio 
palankumo ir pažadų.

Lvovas pareiškė, kad lietu- >
vių siekimam visiškai pritariąs u-
ir pranešęs vyriausybei. Ka- 
reiviai bei darbininkai pareiš- 
kė. kad energingai parems, ;
kad lietuvių tauta pati spręstų 
savo politinį^likimą. . j

Kai komitetas paskelbė apie ■HHgjk' /■Hf
savo laimėjimus, visų nuotai- 
ka pakilo. Sveikinimai, linkėji-

v.«ms«.M*..'„..r,, ŠNEKOS po ministerio p. žabeikivienas is ovie|y nesveikas
Vėžiu serga vienas iš dvide-, ;

šimties žmonių, polio krinta. T. Žiburiai gegužio 23 mini 
vienam iš penkių, o protinės spėliojimus, kas bus paskirtas 
ligos ištinka iš dviejų vieną, po min. Žadeikio mirties: perimti velionio pareigų, nes “Juozas Rajeckas tapo įga-
Vadinas. jei susitiko du žmo- “Minimos pavardės: pats jisai buvo tiktaj raštininkas liotas užin,ti niirusio ministe-
nės, tai vienas apie kitą gali šefas St. Lozoraitis, gen. kon- Kvalifikuota įpėdini mirusiam’ rio vietą Naujo atstovo su mi"
galvoti, kad jie nesveiko pro- sulas Xew Yorke Budrys, V. ministeriui.'dr. A. Špekke. rei-
to... Tokias žinias apie ligas Sidzikauskas, konsulas Dauž- kėio atsiusti iš Furonos Vals-paskelbė dr. Nathan Acker- vardis iš Chicagos ir pasiunti- departamentas jF priėmė 

man (olumbia universiteto nybės patarėjas Rajeckas... su titu|u chargė d Affaires.
psichiatrijos profesorius gegu- “Ar gali p. Lozoraitis paski- "Taigi asmeniui, periman- 
žio 26 žydų tautinėje konfe- rti pats save? Normaliais lai- 
rencijoje prieš 2000 atstovų. kais atrodytų, kad ne. Pačiam 
Amerikos katalikai procentais save skirti kažkaip nepatogu.

Amerikoje iš 100 gyventojų Bet mūsų sąlygomis visko ga- 
katalikų yra 20. Tačiau iš 100 iima laukti. Yra ir kitokia ver- 
mokytojų katalikų yra tik 3, sija... Kad būtų galima apeiti 
iš 1000 gydytojų katalikų tik visus nepatogumus, būsią da- 
12 ir iš 1000 specialistų, dir- roma šitaip: pasiuntinybės rei- 
bančių prie atominės energi- kalų vedėju paliekamas dabar- 
jos. katalikų tik 3 ... Taip kai- tinis pasiuntinybės patarėjas 
bėjo Brooklyno vyskupijos p. Rajeckas, o p. St. l^ozorai- 
statybos direktorius Msgr. R. tis keliasi į Washingtoną su vi- 
MacDonald. sa saVo šefystės galia, ir čia

pasikartoja tai. kas buvo Ro
moj: pasiuntinybę tvarko Gir
dvainis, o Girdvainį šefas su 

Prancūzijoje per metus gim- pagalba junioro... Ir formulės 
sta 55.000 vaikų, kurių moti- būtų tvarkoje ir valdžia užtik- 
nos yra netekėjusios. Tai reiš- rinta’’. 
kia. kad iš 16 motinų viena yra 
netekėjus. Iš jų 13' < yra jau
nesnės nei 20 metų. 38'r tarp 
20 ir 30 metų. Nurodoma, kad 
jos dažnai yra priverstos pa

Kiek Prancūzijoje 
netekėjusių motinų

mesti savo kūdikius, nes labai . . •
sunkiai gauna kambarį ir dar- !'B,C"U, Ulmaniui, tos pasĮun- 

tinybes tarnautojas negalėjo

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas iš 36 nuotraukų

inč.'dydžio — 60 doL; abu tik 85 dol), PORTRETAI, 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir < 
pigiau nei kitur. <

85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y.

IBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.) 

z Tolu VI 6-2164
po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

S ‘paskirtas 
Ką tai reiškią?

‘pristatytas’. VYT. BELECKAS savininkas • . u

Baras, Salė vestuvėms, I
nisterio titulu negali būti — mancel de mova alon 
dėl to. kad nėra > nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės; ga
li būti tik Ųbargė d’Affaires. 
Tai nejaugi bus skiriamas dar 
vienas tokio pat raugo atsto
vas? Bet juk dviejų nebus; o 
jei bus tik vienas, tai, skiriant 
naują Chargė d’Affaires tektų 
pašalinti esantįjį. Kuriam tiks-

parengimams, susirin)
sadorius W*shinrtone. marus, etc.

GAUTAS IŠ LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS 
WASHINGTONE 

PRANEŠIMAS

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.
Tek EV 2-MM (Prie Foreet Are. stoties) Rid*eweod

čiam ministerio pareigas, rei
kia turėti tam tikrą diplomati
nį rangą, ir reikią, kad jį pa
tvirtintų tose pareigose vyriau
sybė. prie kurios buvo ‘akre
dituotas’ niinisteris:

“P. Rajeckas tas kvalifikaci
jas turėjo, nes jisai buvo ne ------------ — -r—-j------ tuvėse
tiktai pilnateisis Lietuvos pa- ^ad atstovas Washingtone tu- S
siuntinvbės sekretorius bet ir rėsiąs būt kieno tai ‘paskirtas’. Būdamas Amerikos Jungti-
Z XX X." reX iš tikrųjų įnoninga ™M Valstybių sostinėje a Lo- •«

selorl. Todėl jisai buvo logiš- arba nesąmoningą siūlymą pa- *“k!T S
..................... ................. keisti asmenį, kuris jau turi partamente ir kalbėjosi tenai £.

oficialų JAV valstybės pripa- UiP P? Mausimais, susijusiais < nuomoja už prieinamą kainą.
žinima kitu niekam npfinnmii su Lietuvos ministerio Wa-zinimą. Kitu menam nežinomu ... mirtimi 3. Geriausi ir ^vairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-
asmeniu. Tuo yra daromas ne- sn,I,slone minimi.-
malonumas p. Rajeckui. Einant galiojančiais diplo-

“Mums atrodo, kad vietoj? matiniais įpročiais, Lietuvos 5
“Patvirtinimas įvyko oficia- to visuomenė turėtų teikti pasiuntinybės Washingtone J:

liu departamento raštu. Lietuvos pasiuntinybės reikalų reikalų vedimą chargė d‘Aff- 5
“Tačiau kai kas dabar svar- vedėjui, pradėjusiam eiti šias aires ad interim titulu perėmė S

sto’ klausimą." kas bus toliau, atsakingas pareigas, moralinę pasiuntinybės patarėjas J. Ka-
paramą’’. J;.,: jeckas.

Lietuvos diplomatijos šefas .......... .... -j>.
lui ir kokiu pagrindu galėtu ^t. Lozoraitis buvo atvykęs 1 j • . • ■ »i Utį*
būt padarvta? Washingtoną kur dalyvavo a jį LlCtUVlU AmeFlKOS FllieClIĮ KlUb8S

“Vadinasi, tie spėliojimai, a ministerio P. Zadeikio laido- jį «

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 
mokamai. »:

kas kandidatas i pasiuntinybės 
reikalų vedėjus; ir valstybės 
departamentui todėl nereikėjo 
jokių ‘rekomendacijų’ arba 
‘pristatymų, kad jisai būtų pa
tvirtintas.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms

KLAUSIMAS AI8KUS, IR 
SPĖLIOJIMAI BEPRASMIAI
Naujienos gegužio 25 rašo: Dar vis spėliojama, kas būsiąs 
“Mirus anąmet Latvijos mi-

mis.
• 4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta, šokių sale. jftt

! Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml-

KALAVSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672
pas

%

LIETI’VIV DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARY i'AS OFISAS 

SIUNTINIAMS LAŠENTI I SSSR 
Į UKRAINA. LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.
*4ninčmmr> maisto produktu*, nauju* Ir dėvėtum drabužtin, 

vaisi ti.« ir l. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
Siunfėiii; in-ikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą 

Siunt iiiuii pi Malami jjavrjtii 7-s javaičiu bėgy
,1<>df'*nu bkji.vj

Sfunivp* •.'.••ima iiMiH-niškii* gavėjo pakvifm.imns 
VISI SJUNTINIAI SU N< IAM1 SU JAU APM<>KUTl1 

MUITU. 11: PI’IST.VITMAS GARANTUOJAMAS;
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

ofisą' kaMu-n nuo 9 va!. ryt<» iki (’■ \.nl > vakaro
K<-š!a<ib'n>ais nuo !» •.ai ,ryf<» ir l vai. j»o p’iMn.

Rcikalaiiktlv kalahnjti Rašykit*' rurtskai arba antrliškni 
Netoli Pfftns v Kinijos Z’-Ukvlio <totivs Nmvnrkr.

PACK AGE FAPRESS C0.
8(1 MARRET NEWARK. N. J - THIchrl

• Siuntiniai persiunčiami yu Parcvls to Rinutla. Ine. leidimui,

I BANGA TELEV1SION SERVICl
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y.

ToL: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai bei 
vietiniai HI-FI fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:
o TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO z
• HI-FI

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TĖTI ĮNIKO. §
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE &

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. rvto iki 7 v v. M

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

x -Z f
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Dūurtię yyarty MflB
■rooklyn, tį. Y.''KM 
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Aš esu prieš atominę bombą

darbams vadovavo Vliko prezi
diumas: J. Matūroms—pirm., 
prof. J. Kaminskas — vice- 
pirm. sekret H. Blazas.

Vliko sesiją sveikino Birutė 
Bfievičiūtė, neseniai pabėgusi 
iš Lietuvos, perduodama kraš-

Ataminės bombos yra bai- ventojai... Aš esu tik prieš tai, 
sus ginklas. Niekas to nenei- kad jie butų žudomi atomi- ___
gia^Betirm^Įas, kssytikgali, nėmbombom ir, būtent, nami- tn linkėjinuis įr 
nemano sustoti jas gaminęs“ ir nėm... Prieš jas rašau ir’ pasi- 
bandęs. Nėra daugiau nė pa- rašau, šaukiu ir rėkiu, minioje 
slapties, kaip atomines pasi- žygiuoja ir ploju... Mielai tą 
dirbdinti. Kas to išradimo ne- patį daryčiau prieš kitų kraštų 
turėjo, pasivogė iš Amerikos. 
Dabar tora klausimas brangių 
įrengimų atominėm gaminti ir 
atsargai krauti. Atominės bom
bos turi ne tiktai didelę jėgą, 
bet ir dideles sumas pinigų 
suryja. TadLjaučįa net ir tur
tingoji Amerika- prezidentas 
D. Ežsenhoweris vis dėlto pas
tebėjo, kad geriau netekti do
lerio, negu kraujo. Geriau 
duoti pinigo ir kitiem, kad jie 
taip pat turėtų moderninius 
ginklus puolikui atremti. Kre
mlius dėl to nerimsta. Jį mau
džia Amerikos karinė ir finan
sinė persvarą.

& me- mus padarė: Vakarų sienų ko- santykiai su vaksniais (J. Ma- 
Yorke). misi jos — M. Brakas, Rytų šie- tūliems), santykiai su visuo- 

nų komisijos — dr. A. Trims- men^ (prof. J. Kaminskas), 
kas, Lietuvos atstatymo komi
sijos — J. Audėnas, santykių 
su lenkais V. Sidzikauskas, lie
tuvių delegacijos Pavergtose 
Europos Tautose — V. Sidzi
kauskas. Politinių grupių kon
solidavimo eigą plačiai nušvie
tė K. Škirpa.

Išklausyta specialūs refera
tai: dr. A. Trimakas — Tarp
tautinių įvykių raida, dr. D. 
Krivickas —- Lietuvos laisvini-

Maskvos nerimas kursto iš
gąstį dėl atominių bombų ban
dymo. Sukelta žmonėse baimė 
liejasi vis plačiau. Tačiau bai
mė visada turi dideles akis, į- 
besta ten, kur jai rodomas pa
vojus. Ji neįžvelgia, kas den
giasi po išpūstu pavojum, kaip 
avis neįžiūri žmogaus po iš-

atomines bombas, bet tai palie
ku savo .draugam... Tegu jie 
sukrunta... Pav., prieš sovieti
nes atomines bombas turėtų 
šaukte šaukti jų laisva spauda, 
opozicija parlamente, įvairios 
partijos, laisvos ■ darbininkų 
unijos, radijas, demonstracijos 
— žodžiu, visa įvairi sovietų 
visuomenės opinija”.

Savaime aišku, kad autorius 
pasityčioja iš tų, kurie šaukia 
prieš savo krašto atomines 
bombas, paveikti Maskvos pro
pagandos. Tuo tarpu Sovietų 
Sąjungoje nėra jokios akcijos 
prieš jos atomines bombas ir 
tokios akcijos ten būti negali. 
Ji kurstoma tiktai kituose kra
štuose.

sus sekmingan laisvinimo dar- nias pasikeitusio^ sąlygose, 
ban.

Rezoliucijų komisijon išrink
ta: prof. B. Vitkus, dr. M. Ąny- 
sas, J.

Ilgai 
mųose 
veikla, 
čia! J. Matulionis, 
mininkas, nušvietė 
veiktus darbus pefpaskutinius veiksnių vykdomų darbų dar

nos ir visų lietuviškų politinių 
grupių bei lietuviškos visuome
nės konsolidacijos Vliko 1944 
metų deklaracijos dvasioje.

Kardelis.
užtrukusiose praneši- 
apžvelgta visa Vliko 

svarbiausieji jo rūpes-
Vliko pir-
Vliko nu-

Pranešimai ir referatai sukė
lė plačias diskusijas dėl toli
mesnės Vliko veiklos, kuriose 
išryškėjo Vlike dalyvaujančių 
grupių darnus sutarimas vi
sais pagrindiniais klausimais 
ir ryžtas ištvermingai tęsti Lie
tuvos laisvinimą. Nusistatyta 
ir toliau riekti visų lietuviškų

Plačiau diskutuota finansinė 
Vliko padėtis. Pranešimus pa
darė prof. J. Kaminskas—Tau
tos Fondo valdytojas, Vliko 
finansinės komisijos— Pr. Vai
nauskas, . išklausyta revizijos 
komisijos pranešimų, patvir
tintos apyskaitos, susipažinta 
su nauja sąmata.
' Praeitais metais Vliko prezi
diumą sudarė: J. Matulionis — |{ Lietuvos 
pirmoj. Kaminskas vice- 
pirm., sekret H. Blazas. Jie 
visi iš savo pareigų pasitraukė. 
Pasitraukė taip pat ir Vykdo
mosios Tarybos valdytoja A. 
Devenienė ir Tautos Fondo 
Valdyba: prof. J. Kaminskas, 
prel. J. Balkūnas, dr. Devenis

Išrinkta

ninku perrinktas J. Norkaitis, B
nariai: Ed. Simonaitis ir kun B
dr. L. Gronis. B

Naujai išrinktiems Vliko va- B -
dovaujantiems asmenims ten- im. AjrWiAs vmmakas 
ka palinkėti kuo geriausio pa- 
risekimo visuose jų darbuose.

Rašo Almos

metus, išreikšdamas padėką 
Vliko nariams, visiems talki* 
ninkams už darbą. A. Devenie- 
nė, Vykdomosios Tarybos pir-

Vliko pirmininku išrinktas 
dr. Antanas Trimakas, n pre
zidiumo nariais —-vicepirmi
ninku J. Stikliorius iš Phila- 
delphijos, sekretoriumi Hen
rikas Blazas.

Gausūs siuntiniai iš Ameri
kos Lietuvą padarė spekulian
tų rojum.- Maskvos patikėti
niai išleido neseniai naujus 
potvarkius, kovoti su spekulia
cija. Spekuliantai galį būti 
baudžiami kalėjimų iki dvejų 
metų. *3*= ■
’ Potvarkyje minima, kad 
plačiai klesti biržos prekyba— 
spekuliuojama valstybinėm pa
skolų obligacijom, prekiniais 
ir kasų čekiais bei talonais 
(Dėl prekybos siuntiniais yra 
žinių, kad tuos pačius siunti
nius, kurie draudžiami parda
vinėti laisvoje rinkoje, galima 
atiduoti į komisą krautuves; 
jos sumoka pinigus, bet maž
daug puriau pigiau nei laisvo
je rinkoje. Tuo būdu žmonės 
nuskriaudžiami, bet daugiau 
laimi arba sovietinė įstaiga ar 
dažniausiai tos įstaigos parei
gūnai. Darb.).

ris. Rudzinskas taip pat infor
muoja, kad “klerikalų vadei
vos rengiasi vokiečiam atiduo
ti Klaipėdą, o lenkam Vilnių”. 
Iš kur tai ištraukė “Laisvė”, 
tas “autoritetingas” komunisti
nio organo žinių šaltinis, var
giai galėtų ir pats Tdizara pzr 
aiškinti

Žinię šaltinis apie 
msienk> lietuvius

Vilnius pralenkė 
New Yorką... pabaudom 

“Tiesa” rašo, kad pilietis 
Kacas numetęs degtuką gatvė
je ir nesutikęs jo pakelti ir į- 
mesti į šiukšlių dėžę. Jis su
mokėjo pabaudą milicijos pa
reigūnui, o po to degtuką pa
kėlė ir įmetė, kur reikia. Va
dinas, Vilnius New Yorką pra
lenkė...

Vengrai Kaune
Balandžio pabaigoj Kauno 

sporto halėj įvyko tarptautines 
TSRS—Vengrijos stalo teniso 
pirmenybės. Lietuviai šiltai 
sveikino vengrus sportininkus, 
kurie sovietų komandą sumu
šė 3:1 rezultatu.

Sovietai patys nesustos ato
minių bombų gaminę ir nesu
silaikys jų nepanaudoję, jei 
tik turės pervišių ir tinkamą 
momentą. Nė dabar, šaukdami 
prieš kitus ir pasitelkdami 
“ąiecialistus” finonėm gąsdin
ti, savo atominėm bombom

dengia vokiečių savaitraštis fra^?. kiekvier\a ba‘
••Rh«i>iscl>erMįtur” (gegu- ia^a
Bo 24) pašaipiu straipsniu: Aš savo Mtose, spaudoje y 

esu prieš atmrinę bombą...r kitiem atominiu ginklu. Chruš-
“AŠ nesu prieš žmonių de- čiovas gi neseniai pasigyrė ir 

portacijas, — ten rašoma, — pabaidė, kad savo nuBniška 
nesu prieš masinius žudymus, atomine bomba galįs ašigaly 
nesu nei prieš prievartos dar- sutirpdinti ledynus ir išliedin- 
bus... Aš nesu prieš patrankas, ti iš krantų jūras. Pamarių 
minas, kulkosvydžius, tankus, miestuose jos paskandintų mi- 
lėktuvus ąraketas... Aš nesu nei lijonus žmonių. Ar prieš tokius 
prieš tai, kad būtų žudomi vai- grasinimus kiti turi likti su 
kai, moterys ir civiliniai gy- tuščiom rankom?

Vilniaus “Tiesa” dažnai ima
H I žinias iš Brooklyno “Laisvės”,

B kiek rečiau iš jos pasiima joje
pakartotas žinias iš kitų Ameri-

, " B kos lietuvių laikraščių. Komen- iki šiol gyvenęs Paryžiuje su
. • v v ^ B tarus redakcijos ir partijos neįprasta pompa, buvo pasi-

• B vardu duoda A. Rudzinskas. tiktas Vilniuje. Po visą Lietu-
; / B Jis tyčiojasi iš vieno, kuris va ji vežiojo “Lietuvos kulturi-

x tautininkų laikrašty buvo ra- nių ryšių su užsieniu” minis-
šęs apie tėvynės ilgesį. Nepatin- terijos darbuotojai, rašytojai

, B ka, kad socialdemokratų spau- ir žurnalistai,
da pasisakė už gen. Speidelio Tuo pačiu metu Lietuvoj

' paskyrimą į Natę centrinio lankėsi satelitinių centro Euro-
B fronto vadus. Pagal “Tieses’ pos valstybių žurnalistai, ku- 

MVUKOFMiDfiO. sm Bk.ii.pt. VihHiku h. bium, k. BteUb, a. Devenienė, n. sidpi- .*** ‘‘Ti®sa” reklamavo esant
tfaų J. Matndoniė, MUalaiU*, t. Kaminskas, J. Pajaujis, V. Sidsikaudcas ir B. Vitkus. PO nUSlkattėlJS nei pats Hltie- UŽSieniO ŽUHiahstUS.

Vilniuje

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

tokių niekniekių atnešiau.
Šitai- pasakiusi, ji atidengė 

pintinę, kupinai obuolių pri
krautą.

— Vadinasi, turėsime ir 
obuolių! Kokie dailūs, raudoni 
obuoliukai ! Sudėsime juos į 
lėkštę, kad visi geriau matytų.

Du čigoniukai tuo tarpu pri
nešiojo iš kaimynų visokių

— Kodėl ji čia neišeina, ne- mane paimti iš jo šią sidabri- nė cento, 
nori mūsų pamatyti?

— Nepatogu, išeiti, iki ves
tuvininkai neatvažiavę. Be to, 
ir jaunojo iki šiol dar nėra.

Gagijulei buvo labai klusi 
ausis; ji iŠ tolo pažino senį at- 
žingsniuojant.

Apie vilką kalba, o vilkas

čiau dabar, rodos, kaip tik to- 
nę grandinėlę. Laikrodį, —ša- — Argi maų reikėjo prašyti kia mada. Ji atnešė tris puokš-
kė jis, — privalo turėti kiek- tada, kada turėjai 
vienas geležinkelietis, todėl — “ 
būtinai, girdi, reikia turėti ir bar, 
grandinėlė. Dabar iš tikro ąt- žiąją 
rodau kaip kunduktorius. Va

tęs gėlių; tam reikalui jai teko

ūsai išvaškuoti! — šaukė
čia. Iš tikro, tą akimirksnį sė i!

cbdnąlg.
— Štai ir gėlės!
— Gerai, brangiais mano 

vaikutėli, — atsiliepė Lidija. 
Šią puokštę, skiriamą jaunajai, 
-------- - s Baano *—»—= — -*«I

o

Tuo tttpu Zuzam hm,, * ap^‘į*^
krėslų ir gražiai sustatė juos nis jau ėjo pro duris į trobą.

Tačiau jis pažinti buvo sunku.
Tokie, kokius ir privalo

Jam veidas buvo lygiai nuskus
k’ —

Pirma__ K
meilėsmane mylėjo, 

suėst žadėjo, o paskui paliko
jungtuvėms.

ji buvo rengiama Vos surota ištarti šie žodžiai,
tas, ūsai ištepti, iškvėpinti,

nas. — Ir aš taip pariestu savo

Galima buvo ko kir-

tą
geraširdis

iškilmingasis

įėjo pro duris Pranas su pilna 
Taip, mano brangioji, vi- pintine įvairiaspalvių stiklinių

plaukai nukirpti, sušukuoti ant jų susilauksiu.
ūsiukus per vestuves... jeigu Lai

O i!

shintė

Dievas

/ 
l

su-

.T.:?-'

šalies; prie jo švarko buvo pri-
siūta naujintelaitė aksominė Ripkė,

kirkė
ūsų?

ii

— Ką jūs sakote? Nėra stik-
dinėlė; batai net paveikslą ro- sies.

I

kalus.

jrioO

stiklinukės

iš pintinės dė. na i gimdytęjSką

Adomai, kur telėsite tėvui tetai

Senelis tunai galvą

neėmlaužyti,
man teks

r kambariuko pėjas mane
PO

Na, kas gi
šimts i?

M gaus kelti,

v

t! J

Bk.ii.pt


DuSBOO mffH-g - ui SDuHHQKr> 
nte prezidentas Paleckis jį pa
leido | atsargą. Mirė jis po 
skilvio operacijos.

Buvo jis gimęs 1888 kovo 31 
Pikelių miestely, Židikų vals
čiuje, Mažeikių apskrityje. Jo 
tėvai Vladislovas ir Petronėlė 
Švaitaitė buvo ūkininkai. Neto
liese buvo Liepojos gimnazija. 
Ten jis ir išvažiavo mokytis. 
Gimnaziją baigė 1909. Tada iš

kryžimri, D. L. K. Gedhntoo stojęs £tidgewaiery, kur 
3jo iripsrio ontam, savanorio noje dirbtuvėje turėjo di 
kūrėjo ir MprBdansomybės Sulaukęs 65metų, išėjo j

Ug^R Ljo Irif —- —— — 
srio garbės -f ženklų “Artimui 
pagalbon”, , Latvijos “Trijų 
žvaigždžių” 2-jo laipsnio ordi
nu ir Ataugų nuopelnų kry- 
žhimi. Labiausiai iš jų vertino 
Vyties kryžių. Kai, 1941 m. 
bolševikai areštavę atėmė vi
sas ordinus ir medalius, pavy- 
ko išsaugoti tik Vyties kry
žių. Šis nepriklausomybės ka
rų prisiminimas įdėtas ir į ve- 
lionies karstą.

Atleistas iš kariuomenės,

dęs, Amerikoje neturėta guri
nių. Lietuvoje liko du Broliai. 
Vieną jų* išvežė j Sibirą, o ant
rą bolševikai nukankino./

Velionis. buvo labai kuklus, 
švelnaus ir ramaus būdo, gi
liai mylėjo savo tėvų žemę, jos 
keletą saujų buvo atsivežęs net 
iki Amerikos ir išsaugojo iki 
mirties. Nors ir buvo silpnos

gyveno savo tėvų ūkyje Pike- sveikatos, bet niekada nepra- 
liuose. Komunistams jis atro- ‘ ___
dė pavojingas, tad vietos kleb. ir minėjimų. Dėl savo kuklu-

^Tta^oTtasSl Mžk- pastebi-
J ' jam pavyko repatrijuoti į Vo

kietiją. Vėliau, vokiečiams 
okupavus Lietuvą, jis grįžo ir 
gyveno iki pasitraukimo į Va
karus. Pradžioje buvo Vieno
je, paskui Augsburge, kur ak
tyviai dalyvavo tremtinių gy
venime, kurį laiką buvo visos 
stovyklos komendantu, buvo 
išrinktas į pabaltiečiu komite
tą- '■

Į Ameriką atvyko 1949 lap
kričio 30. Pradžioje buvo su- jų salvių saliutu. Pr. P.

vos universitetą. Tačiau teisi
ninko karjera jo neviliojo; jau 
visai baigdamas teisės moks
lus, metė studijas ir 1912 į-, 
stojo į Vladimiro karo mokyk
lą Petrapilyje.

PO dviejų metų prasidėjo 
pirmasis pasaulinis karas. Ką 
tik baigęs jaunas leitenantas

tas. • •
Iš šv. Kazimiero bažnyčios 

su trijom mišiom palaidotas 
Brocktono kapinėse. Laidoji
mu daugiausia rūpinosi Jurkė- 
nas ir Albinas Gražulis, pas 
kurį pastaruoju laiku gyveno. 
Worcesterio karo veteranai pa
gerbė seną kari, eidami garbės 
sargybą prie karsto laidojimo 
koplyčioje ir bažnyčioje. Ir ka-

Nuo vąjaus paskelbimo die
nos iki gegužio mėn. galo į 
Lituanus leidėjų prašymus at- 
Iffiepė tik 53 tautiečiai, pri
dusdami 3198.00.Jei visuome
nė leidiniui skirs tik tokį de-

komitetas; visa eilė universite
tinių bibliotekų ir kt

Senatorius Flanders (Vt)

|gmesį, tai vienintelis lietuvių 
žurnalas, skirtas informacijai

[ svetimtaučių tarpe, turės ne- 
toninis susinti, Būtina, kad at- 

f siiw»p»isių skaičius šimtą kartų

tikrintas žurnalo leidimas
Nuostabu, kad pirmosios dvi 

aukos vajaus reikalams gautos 
iš L. Prapuolenio (35.00), ku
ris visiškai neseniai iš Euro
pos atvyko į Chicago ir dar 
nespėjo pradėti kurtis, bei iš 
P. Kriščiūno 85.00), kuris at-

* mas informacijos baisiuo- 
■ sius birželio trėmimus; ta pro- 
: ga jis senate numatąs pasaky

ti kalbą, pageidavo konkrečių 
davinių ir smulkesnės infor
macijos.

Žurnalas pakviestas dalyvau
ti periodinių leidinių parodoj, 
kuri bus pravesta American 
Library Association suvažiavi
mo metu, Kansas City, šiame 
suvažiavime dalyvauja arti 
3500 bibliotekų atstovų ir spe
cialistų.

Esame gavę laiškų, kuriuo-

kiai sužeistas: per dešinį pa
akį įėjo kulka. Operuojant kul
kos nerado. Vėliau ji pasirodė 
kairėje pažiaunėje ir buvo len
gvai užčiuopiama. Šią kulką 
generolas išsinešiojo visą gy
venimą.

E rusų kariuomenės jis išė
jo 1917 m. Jau buvo kapito
nas. Tuo metu kilo revoliuci
ja, ir subyrėjo frontas. Ta pro
ga pradėjo organizuotis ir bu
vę rusijos kariuomenėje lietu
viai. Rovne buvęs Voldemaras 
Čarneckis, vėliau Lietuvos di
plomatas, iškėlė mintį organi
zuoti lietuvių batalijoną. E. 
Adamkeričius su kitais lietu
viais karininkais: Broniu ir 
Viktoru Vasiliauskais, Bliu-

los. Iš vėliau atsiliepusių yra nalo redakcijai bus siuntinė- 
prel. M. Krupavičius, V. Trum- jami žurnalai pasikeitimui. Tai 
pa, kim- J. Pragulbickas, J. rodo, kad atsiliepusių žurnalų 
Pečiūrienė, K. ir H. Vygantai leidėjai mūsų leidimu susido- 
(visi po 310.00), T. Žiūraitis, 
dr. Koziea, dr. Z. Prūsas, V. 
Petraitis (po 35.00) ir Lindeno 
lietuviai, sudėję $6.35. V. 
Adamkavičius iš Chicagos pri
siuntė $200, kuriuos surinko 
savo darbovietėje-^- Nepapras
tai brangios ir mažesnės aukos. 
LitnanvsHleidėjai visiems- yra: 
be galo dėkingi už atsiųstą pa
ramą.

Po paskutinio numerio eks
pedicijos Lituanus redakcija 
yra gavusi visą eilę šiltų atsi
liepimų apie žurnalą. Iš gautų 
pasisąkymų paminėtini: Jau
nųjų Respublikonų Federaci
jos centro valdybos pirminin
kas, itin šiltai žurnalą sutikęs 
ir jį labai gerai įvertinęs; Co- 
lumbia universiteto spaudos 
skyrius; Ukrainiečių kongreso

džiųjų Katalikų Bažnyčios ieško ramybės ir jos nerandą, 
kadangi yra primiršę, iš kur 
toji taika ir ramybė eina. “Aš 
melsiu Tėvą, — kalbėjo .Kris
tus apaštalam, — ir jis duos 
jums kitą Ramintoją, kad pa
siliktų su jumis per amžius, 
tiesos Dvasią, kurios pasaulis 
negali priimti, nes jos nemato 
ir jos nepažįsta. Jūs gi pažinsi
te ją, nes ji paliks pas jus ir 
bus .su jumis” (Jono 14, 16— 
17). ■ 7 ■ - ■ -

Šventoji Dvasia veikia Kata
likų Bažnyčioje, ir ją randa 
kiekvienas, kas jos ieško. Ji 
žmogų apšviečia, 
na ir ramina, 
šventoji Dvasia, 
siųs mano vardu, 
mokys ir primins visa, ką tik 
jum kalbėjau (Jon. 14, 26).

Sekminėse verta prisiminti, 
kad visos mūšų problemos di
džiai * priklauso nuo to, kiek 
mūšų dvasia yra paslaugi pri
imti šventosios Dvasios vado
vavimą. (D.)

švenčių. Jos stovi greta Kris
taus Gimimo (Kalėdų) ir Kris
taus Prisikėlimo (Velykų). Dar 
nelabai seniai visos tos trys 
didžiosios katalikų šventės bu
vo švenčiamos po dvi dienas. 
Šiuo metu Velykom ir Sekmi
nėm teliko sekmadieniai, ku
rie šiame krašte praeina ma
žai ir pastebimi Daugiau ski

rodo, kad atsiliepusių žurnalų

mėję.
Bendras susidomėjimas žur

nalu taip auga, kad artimoje 
ateityje pasirodyti turinčio nu
merio tiražas sieks 4500. Tai 
būtų tiražo padidinimas visu 
1000.

Pats jaunimas uoliai dalylėdom. Bet jeigu apskritai ka
talikiškos šventės neturi nieko 
bendro su jas gaubiančiu ir 
pirklių sukeltu triukšmu, tai 
juo labiau Sekminės — didžios 
ramybės šventė. Gal būt dėl 
tos ramybės net pačių katali
kų Sekminės tartum primirš- 
tamos, palyginus jas su Kalė
dom ir Velykom. Mat, toks jau 
yra žmogus, kad per Dievo pa
saulį eina didžiai bildendamas. 
Tuo tarpu visa jo jėga ir stip
rybė yra ramioje ir susikaupu
sioje dvasioje.

Šventosios Dvasios atėjimas 
šiem laikam turėtų būti ypatin
ga ir pabrėžtina šventė, nes 

kurio nevisada suranda, nes niekada žmonės nebuvo taip 
suorga- penkerius metus. Prieš tai neoninėje pakanka triūso, išsiblaškę, triukšmingi ir nėra . .

' *■ I Romą išvyko TėvU Marijo- Didžiausi židiniai yra Chicago- , .to
nų delėgatai'"i?valstybių, je, kur yra du namai (namuo- Visuomene atras
E Amerikos išvyko lietuvių se, kur yra “Draugas”, ir Auš- P1*0#^’. reikalo ir galimybes 
marijonų provincijos išrinkai ' ros vartų parapija. Didelis ži- atkreipti į studentiį kreipimąsi 
delegatai kun. Jonas Jakaitis, dinys yra taip pat Marianapo- tinkamą mesį.
kun. Jonas Jančius ir provin- ty, ^ur yra apie .18 kunigų . ą
ciolas kun. V. Atlcofivs. Lietu- Daugumas dirba su kolegijos L i t u a ra ų 
vos provincija negali savo at- jaunimu. Jo tebėra apie šimti- 916 WiHooghby Avenue 
stovų siųsti. Už juos dalyvaus nė. Brooklyn 21, N. Y.

[ vakaruose esą marijonai kun*. 
Antanas Radauskas (iš Londo
no), kun. V. Rimšelis (iš Chi
cagos, viceprovindolas) ir ku
nigas dr. Pranas Brays (iš Ar
gentinos). E satelitinių kraštų 
taip pat negali atvykti, ir jų 
provincijos bus atstovaujamos

1 egzilų. Tik E Lenkijos šiuo

KAPELIONAS IMASI TEPTUKO
Tokia antrašte Joanne Braun- 

breras Oregono laikrašty “Re- 
gister Guard” rašo apie lietu
vių kun. Piję Brazauską, kuris 
eina kapeliono pareigas Švenč. 
Širdies ligoninėje Eugene, 
Ore. Jisai talkina dar švenč. 
Marijos parapijai ir dirba 
Newmano klube prie Oregono 
universiteto.

Kun. Pijus Brazauskas Ore
gone atsidūrė prieš kokius

rekolekcijos namus Mi Kenzie 
Bridge (18 paveikslų) ir New- 
mano klubo būstinę prie Ore
gono universiteto.

Kun. Pijus Brazauskas, kaip 
pastebi “Register-Guard”, yra 
labai mėgiamas ligonių ir vai
kų. Vaikus jisai dažnai apdali
na saldainiais ir kremtamąja 
guma. Dėl to jų kartais vadi
namas “Dr. Bubblegum”.

Piešia tik atliekamu laiku,

moj drasi- 
“Ramintojas, 
kurį Tėvas 
jus viso iš-

se vietovėse yra paskirti įga
liotiniai, kurie tais visais rei
kalais rūpinasi. Chicagoje tie 
rūpesčiai pavesti Gražinai Sa- 
baliūnaitei; Los Angeles ir 
New Yorko miestuose sudary
ti komitetai, kuriems vadovau
ja V. Variakojis ir V. Krivic
kas, Bostono įgaliotinė D. 
Kuodytė; Hartforde visais rei
kalais rūpinasi E. Skrupskely- 
tė; Clevelando įgaliotinės pa
reigos pavestos A. Malcanai-

Vajus visu intensyvumu Ihis 
vykdomas ir birželio mėn. Jis 
pasibaigs su Jaunimo kongre-

nizavo lietuvių batalijoną ir apie pusantrų metų ėjo kunigo 
jam vadovavo. Batalijonas ren- pareigas St. Louis, Mo., o prieš 
gėsi grįžti į Lietuvą, bet jį atvykdamas į Ameriką buvo 
nuginklavo ir išsklaidė vokie- lietuvių tremtinių stovyklos 
čiai. E. Adamkavičiui pavyko Salzburge, Austrijoje, kapelio- 
pargabenti keletą kariškų vir- nu. E Lietuvos pasitraukė už
tūriu ir kitokio turto besikū- einant bolševikam.
riančiai Lietuvos kariuomenei.

Grįžęs Lietuvon, tuoj įstojo - Kun. Piju* Brazauskas, gi- 
savanoriu į kariuomenę. Dirbo męs 1905 lapkričio 28, kunigų 
generaliniame štabe, pakeltas seminariją baigė Vilkaviškyje 
į pulkininkus leitenantus, kurį ir kunigu buvo įšventintas 
laiką ėjo štabo viršininko pa- 1930 birželio 6. Kurį laiką ėjo 
reigas. Vėliau vadovavo Kau- vikaro pareigas Kalvarijoje, o 

paskui buvo atkeltas į Alekso
tą, prie Kauno, kad galėtų 
lankyti meno mokyklą, nes E 
mažens turėjo didelį linkimą 
piešti. Meną dar studijavo Pa
ryžiuje. Jo paties pasakojimu, __

Norite geros—meniškos fotografijos

no batalijoniri, kuris 1920 pa
vadintas 7 pėstininkų Žemai
čių Kunigaikščio Butegeidžio 
pulku. Jo pirmuoju vadu bu
vo E. Adamkeričius. 1922 bu-

' vo Biržų komendantu, o 1928 _ _ _ _ . ____________________________________,__________________
paskirtas 9 pėstininkų pulko menEkus gabumus yra pavel- ee
(D. L. K. Vytenio) vadu, pa- dėjęs E savo giminės, ypač tė- Sudaryta komisija Panevėžio vyskupijos ma generalinė kapitula, prasi- 
kettas į pulkininkus 1939—30 vo, kuris mėgo dailės kūrinius t. birželio 21. Jos svarbieji
baigė Uosius kariuomenės ir muziką. kL Pijus Brazau- parapijoms IT kunigams šelpti uždaviniai - išrinkti naujus
viršininkų kursus, 1930 paskir- skas yra kilęs E giminės, kuri Komisiją šalpos reikalui su- bažnytinių rūbų, liturginių valdomuosius organus. Rinks 
tas m karo apygardos virši- Lietuvai yra davusi apie 18 daro: kun. K. Balčys, 260 knygų bei kitokių reikmenų šęšeriem metam~generolą^pro- 
ninku, 1933 pakeltas į genero- kunigų ir vieną vyskupą. ’ ~ ’ *“ **“
lo leitenanto laipsnį ir paskir
tas m pėstininkų divizijos va-

vai.
Suvažiavimas, arba vadina

llįJVS> 1 CULiulU oU“ 1 U Migy 1HU1 gulliA w

____ K. Balčys 260 knygų bei kitokių reikmenų šešeriem metam generolą, pro- 
Main St., Amsterdain, N. Y.; pamaldoms laikyti. Pagal išga vinaolus, generalinę tarybą 
kun. J. Gutauskas, 941 Dun Mas komisija stengsis nusiųsti (ketuns tarėjus) gen. proku-
AUli> «»• KJti<rxx azviii* 1 ■1 — —— — —— —t w _ ■

Eidamas dabar kapeliono pa- das $t. y,., Toronto, Kanada: ir vaistų ar maisto siuntinėlių, ratonų, gen. ekonomą ir gen.
du, o 1935 n pėstininkų divizi- reigas ligoninėje, atliekamu kun. a. Juška, 1644 Wabansis Panevėžio vyskupijos kimi- sekretorių.
- — ~~ — “ - - — - - _ — « m* • .4 11O tori i O
jos vadu. 1937 pakeltas į divi- laiku griebiasi teptuko. Turi Avė., Chicago 22, Dl.; kun. T gai ir tikintieji maloniai pra- 
zijos generolo laipsnį. nemažai nupiešęs paveikslų. Narbutas, 862 Manhattan Avė., šomi ateiti talkon ir savo au-

E. Adamkavičius dalyvavo Buvo numatęs juoš išstatyti Brooklyn 22, N. Y. ir kun. J. komis padėti tiems mūsų bro- 
nepriklausomybės kovose, parodai Erb Memorial Union Petrėnas, 26 Olive St, Brook- liams ar parapijoms, su kurio- 
1919 kovojo pridl bolševikus galerijoje, bet paliko tai rude- ]yn 11, N. Y. Komisija rūpina- mis mus riša tamprus meilės 

< ir prieš bermotininkus, 1920 niui, nes šiuo metu yra apsi- gj telkti aukas ir jomis parem- ryšiai Siunčiant aukas prašo- 
prieš lenkus. Jis buvo apdova- ėmęs dekoruoti katalikų mo- tj Panevėžio vyskupijos para- me susirišti su kuriuo nors 
notas penktojo laipsnio Vyties kyklą Portlande, domininkonų pijąs ir kunigus, reikalingus komisijos nariu.

komis padėti tiems mūsų bro-

Dabartinis generolas yra V. 
Mroczek, lenkas, a. a. arkiv. 
Matulaičio mokinys, studijavęs 
Šveicarijoje ir ten pramokęs 
lietuviškai. Pirmasis patarėjas 
(ricegenerolas) yra hm. dr. J. 
Vaškas, kitas patarėjas yra 
kun. dr. J. Vaišnora, gen. sek
retorius yra kun. Jonas Sake- 
vičius.

WHIL — 1«30 kitocyde* — Medford, Mara.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 Hrt 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
non pasveikinu ar pranešu, tai. asmeniškai įduoktte ar siųskite 
-raMjto ANTANUI F. KNEMIUI — Uthaurian EaM* ftoor, 
toge Sk, NarveeA, Mara Skyriai: Lttbaaatoa Fteaitore Ca.
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei 187 Wėteter Ave„ Cam- 
brKge, Mass. Telefonai: NOrussi 7-1MS; SOsrtk Boston S-4618 ar 

BTiMsni 7-MSK

Lietuvos Vyciy Radijo Programa

Vadovauja prityrę stovyklavimo žinovai ir kultūrininkai.
Stovyklautojai iš New Yorko apylinkės atvežami mūsų 

parūpintomis priemonėmis, jei to pageidaujama.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu

Generalinė kapitula nebuvo 
susirinkusi jau 18 metą. Pas
kutiniu kartu 1939, prieš pat 
karą, ji buvo išrinkusi genero
lų vysk. Praną Bužį. Dėl karo 
kliūčių, paskui dėl okupacijų 
flbo tada kapitalą išdėjo su
sirinku. Vysk. P. BMys. gene
rolo pareigose buvo paliktas 
antriem šešęriem metam, o 
jam mirus jaii Vulkanas pa
skyrė dabartini generolą, pir
ma atsiklausęs nuomonės raš
tu tų, kurie tari telą balsuoti.

Susirinkimas po 18 metų 
kongregacijos gyvenime bos

Amerikos Betari; marijonų 
provincijoje yraapfe 1<XJ na- 
riq (tarp M tani?, tpl« St».

KZEKVtaNĄ SEKMADIENI—NUO 14D IKI 2:60 VAL. 
Jei norite IfoJe mdUo programoje akelbtM kreipuue odrcra:

KN1GM1S OF UTHUANIA WLOA
BRADDOCK.PA.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBtO» NNMaoyoloa 
BOSTON 15, MASS.

oBUMoreniMs
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VIDtJAJ —- P. VttClNtS



Vienerių metų darbo vaisiais

PATERSON, N. J.

glaudžiau susijungti.

Gegužio 30 Patersono moks
leivių at-kų vysk. Reinio var
do kuopa surengė nepaprastą 
šventę, kurios metu 15 kandi
datų davė ateitininkišką prie-

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 Willoitghby Av 
Brooklyn 21- N- Y.
Kaina $6,00.

e Kun. Rapolas Krasauskas, 
studijuojąs Romoje ir gyvenąs 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegi
joje. birželio 18 atvyksta i JAV 
aplankyti savo giminių ir pažį
stamų.

Lietuvos vaizdy 
albumas

kai bus didelis ramstis parapi
jai ir avangardas ateityje, pa
sitraukus seniesiems parapijos 
veikėjams.

Ant Rugys sveikino Pater-

Siųmetų liepos <d- į Dan- 
gun Žengimo lietuvių bažnyčią 
Pittsburghe, N. &, Pa., atvyks 
daug daugiau žmonių, negu 
kad šiaip eiliniais sekmadie
niais ten susirenka.

metais jis
Amerikos 

įstojo į šv 
Seminariją

Susisiekęs su

buvo' pasidžiaugta praėjusį se- 
kmadienį, birželio 2. IŠ ryto 9 
vai. šv. Pranciškaus bažnyčioje 
buvo pamaldos, o po pietų 3 
vai. mokykloje graži . progra
ma. Programą išpildo lietuviš
kos klasės mokiniai. Pasirodė 
ir pirmoji klasė bei vaikų dar
želis. Prel. Pr. Jurui išreikš i 
padėka už jo rūpestį mokyki *s 
steigimu bei jos išlaikymu.

Į mokyklos vakarą iš Brock- 
tono buvo atvykusios Nukry
žiuotojo Jėzaus seserys ir jų 
kapelionas kun. J. Švagždys.

Kitais mokslo metais darbas 
pradėtas jau ir su antrąja kla-

Ir spaudoje jis yra daug dir
bęs* bendradarbiaudamas įno
riuose lietuviškuose laikraš
čiuose, pasirašydamas Lygumų 
Jonu ir kitokiais slapyvar
džiais.

Tą dieną toje bažnyčioje 
bus didelės iškilmės, kuriose 
ir pats Pittsburgho vyskupas 
John F. Dearden su svečiais 
kunigais dalyvaus.

• Italijos Liet. Bendruome
nėje yra apie 110 suaugusių ir 
apie 50 vaikų (kartu su sale
ziečių gimnazijos auklėtiniais). 
Daugumas lietuvių gyvena Ro
moje. Krašto valdybai pirmi
ninkauja kun. V. Mincevičius. 
Gegužio mėn. korespondenti
niu būdu išrinkta nauja kraš
to taryba. į kuria įeina kun. 
dr. V. Balčiūnas, prof. Z. Ivin
skis. kun. V. Mincevičius, St. 
Baranauskas, kun. V. Bitinas, 
kun. dr. J. Zeliauskas. kun. J. 
Navikevičius. kun. R. Krasaus
kas. kun. dr. J. Bičiūnas.

Kun. Jonas Misius, būdamas 
žemaitiško būdo, jautėsi pa
šauktas dirbti tyliai, bet pat
variai, savo darbų nereklamuo
jant. Tačiau Pittsburghe ir 
apylinkėje jo nuveikti darbai 
kalba už jį.

Šia gražiąja garbingos kun. 
Jono Misiaus sukakties proga 
jį sveikina ne tik pittsburghie- 
čiai, bet ir tie visi lietuviai, 
kurie jį pažįsta iš jo veiklos.

— Garbingasis Jubiliate. 
Dievo palaimos ir sveikatos 
tolimesniame Jūsų gyvenime!

Leonas Kazlauskas su Biru
te Bytautaite susituokė birže
lio 1 d.

Susituoks šv. Kazimiero baž
nyčioj birželio 15 Romas V. 
Vaitužis su Aušrele Stasiūnai
te; Romas Dulskis su Aldona 
Žukauskaite iš Union City. 
Conn. N.H.

• Pranc^kenę gimnazija 
gegužės 28 iškilmingu aktu 
užbaigė pirmuosius mokslo 
metus. Atsisveikinimo kalbas 
pasakė mokyklos senjoras Vin
centas Grybauskas, Antanas 
Longas ir Stasys Dėdinas. Ma
lonią staigmeną, padarė studen
tas Leonas, padeklamuodamas 
gražia tarsena eilėraščių, kuris 
metų pradžioje visai nekalbėjo 
lietuviškai. Mokyklos rektorius 
dėkojo moksleiviams ir moky
tojams, sėkmingai nugalėju
siems visus pirmųjų metų sun
kumus ir pasiekusiems gražių 
laimėjimų tiek mokslo, tieK 
auklėjimosi srityse, šia proga 
rektorius pranešė, jog dar šią 
vasarą bus -pradėti statyti, .mo
dernūs mokyklos pastatai ir 
kad į pirmąją klasę yra jau į- 
siregistravę 25 mokiniai.

• Waterbury, Conn., gegu
žės 17 nuo širdies smūgio mi
rė gydytojas dr. Andrew Jack- 
son. kuris yra gydęs daug lie
tuvių ir jų buvo mėgiamas, jis 
buvo sulaukęs 65 metų. Po ge
dulingų pamaldų šv. Margari
tos bažnyčioje palaidotas Kal
varijos kapinėse. Liko nuliūdi
me žmona, duktė slaugė ir du 
sūnūs.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush* 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

“Adoro Te”, Ett’o “Veni 
Creator”, Vittoria “Domine, 
non sum dignus” ir Gounodo 
“Sancta^Maria”. r

Švento Vardo Draugijos dva
sios vadas yra prel. Pr. Juras. 
Valdybą sudaro pirm. J. Stake- 
liūnas. vicepirm. Ed. Billa, se
kretorius P. Ulanavičius. Pir
mininko J. Stakeliūno pastan
gomis, iš visų Lawrence baž
nytinių chorų televizijos prog
ramai buvo parinktas šv. Pran
ciškaus parapijos šv. Vardo 
draugijos choras.

NEW HAVEN, CONN.
Mirė: Marga Miliauskienė, 

sulaukusi gražios senatvės. 
Palaidota šv. Kazimiero kapi
nėse Waterbury; Konstance 
Yesterienė, gyv. 68 Bradley 
St.. Branford. Conn. Palaidota 
šv. Agnės kapinėse. Paliko 3 
sūnus ir 9 vaikaičius; Petras 
Yupkus, 38 metų, gyv. 252 
HaUoch St. Laidoti išvežtas Į 
Hazelton. Pa. Liko žmona, sū- ...

piečius susimąstyti ir da:

Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapija Lawrence pereitų metų 
rudenį įgijo erdvius ir -pato
gius namus mokyklai. Jie bu
vo miesto mokyklai specialiai 
ir statyti, tik sumažėjus to ra
jono mokiniams, palikti tušti. 
Juos parėmė lietuvių parapija, 
kuriai vadovauja energingas 
prel. Pr. Juras, pakvietęs m ■- 
kytojauti Nukryžiuotojo Jėzaus 
seseris. Seserim gyventi tai > 
pat įgyti namai. Tuo būdu ne
didelėje parapijoje susidar *. 

"naujas kultūros židinys.

notoje, Pa. 1911 metais jis 
buvo nuvykęs į Lietuvą Ap
lankyti gimtosios žemės, kuri 
įkvėpė lietuviškojo MeėHzmo 
dvasią. Po keturių našių darbo 
metų Donoroje, jį perkėlė kle
bonu taip pat lietuviškon šv. 
Luko parapijon Elsworth (da
bar Bentleyville), Pa. Čia jis 
uoliai darbavosi 22 metus. 
1935 metais vyskupas jį atkė
lė į Pittsburghą, N. Š., į lietu- 
viską Dangun&n^moparapk Zferhr' 
ją, kurioje jis iki šiol tebekle- 
bonauja, nepailstamai rūpinda
masis ne tik dvasiniais para- 
piečių reikalais, bet ir bažny
čias ir parapijos trobesių at
naujinimu ir išgražinimu.

' Jubiliatas kuri. Jonas Misius 
per visą gyvenimą dirba įvai
rų organizacinį darbą. Pavy :-

vo sugiedotas at-kų himnas.
Toliau sekė sveikinimai. Tė

vų vardu sveikino A. Masio
nis. Savo kalboje pasidžiaugė, 
kad šis gražus, naujų narių 
būrelis gražiai išlaikė pirmuo
sius egzaminus, o dabar prasi
deda antrieji egzaminai, kurie 
truks visą gyvenimą t y. vyk
dymas tų idealų, kuriems 
Šiandien pasižadėta. Gautas iš 
Federacijos' vado ženkliukas 
yra lyg kiekvienam įduota vė
liava, išeinant į gyvenimo ko
vas. Jis su savo gražia simbo
lika turi priminti kiekvienam 
jo principus ir būti paskatini
mu nugalėti visas kliūtis tuo 
ženklu, kuriuo Konstantinas 
Didysis nugalėjo priešus.

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. J. Kinta sveikinda- vyzdį, vykdant savo 
mas džiaugėsi tokiu gražiu gyvenime. Jūs priėmėte prie- 

Algi- būreliu, kuris ryžtasi darbuo- saiką Viešpaties Dangun Ėmi
mo šventėje, todėl nestovėkite 

(Nukelti į 8 psl.)

Suprasdamas lietuviškojo 
mokslo židinio svarbą, kun. 
Jonas Misius pradėjo rūpint s 
lietuviškos kolegijos įsteigimu 
Amerikoje. Šiam tikslui jis, ki
tų padedamas, surinko 20C > 
__ __ _ Tėvams -•Marijonams 
tokią kolegiją įsteigus Thomp- 
sone, Conn., jis, susitaręs su 
kitais kunigais, surinktus pini
gus padalino pusiau tai Mari
jonų Kolegijai ir lietuvėms se
serims pranciškonėms.

Kunigo Jono Misiaus asme
nyje dar vienas kilnus lietu
viškojo gyvenimo darbininkas 
užbaigia savo pašaukimo pen
kiasdešimtmetį ir įžengia į 75- 
rius amžiaus metus...

švento Verdu draugijos vy- 
ry choras, kuris priklauso šv. 
Pranciškaus parapijai, giedos 
mišias televizijoj per Sekmi
nes, birželio 9 d. 9:15 vai. Mi
šios transliuojamos iš Bostono 

naujiems šono lietuvių bendruomenės televizijos kanalo 7. Choras, 
nariams ženkliukus Po to bu- vardu, linkėdamas būti tikrais vedamas Iz. Vasyliūno, pagie- 

vykdytojais savo idealu ir ren- dos penkis motetus: Palestri- 
gtis visuomeniniam darbui tie- nos “O Bone Jesu”, Louvain 
tuvių tarpe, išryškinant savyje 
aukštas asmenybes: “Paimti 
arklą, knygą, lyrą ir eiti Lie
tuvos keliu...” 

Federacijos vadas S. Sužie
dėlis kalbėdamas priminė, kad 
pasaulyje eina nuolatinė kova 
už tiesą. Ji vedama dviem bū
dais: atvira kova prieš Dievą 
bei religiją ir nutylėjimu, ne
paisymu, parodymu, lyg nieko 
aukštesnio nebūtų. Ir vienas ir 
kitas būdai yra pavojingi. 
Ateitininkai yra ta organizaci
ja. kuri pasisako už tiesą ir 
kuri nestovi sudėjusi rankas 
bet kovoja už tiesą. Ta kova 
gali būti ir tyli be žodžių, be 
veiksmo, bet rodant gražų pa- 

idealus

nūs ir 3 broliai.
Juozas Dvilys-Willis, antrojo

karo veteranas, gyv. 216 View • Memmingene, Vokietijoje. 
St., namuose ištikus nelaimei per Sekmines įvyksta lietuvių 
sunkiai susižeidė, lūžo nugar- sąskrydis. Sekminių išvakarėse 
kautis, ir liko invalidu. bus mirusių pagerbimas, sek

madienį iškilmingos pamaldos, 
paskaita, koncertas. Antrąją 
Sekminių dieną taip pat pa
maldos. paskaitos ir koncertas 
didžiojoje pilies salėje. Paskai
tas skaito prof. J. Eretas ir 
V. Natkevičius. Muzikinę prog
ramą attiks sol. St. Baranaus
kas ir p. Eretaitė (pianistė ir 
smuikininkė), ir Darnos choras.

• Prof. A. Ramūnas, vado
vaująs Otavos universitete ly
ginamosios pedagogikos cent
rui. gavo iš Kanados socialinių 
mokslų tarybos stipendija pa
rašyti studijai apie Amerikos 
ir Europos auklėjimą. Tam 
tikslui jis aplankys svarbiuo
sius Europos pedagoginius 
centrus.

GERIAUSIA 
DOVANA 

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą 
VYT. AUGUSTINO

o Juozas Eretas išleido vo
kišką brošiūrą "Atsisveikini
mas su Europa" (Abschied von 
Europa). Jos pasirodė jau trys 
laidos. Bolševikų grėsmės aki
vaizdoje autorius ragina euro-

Tos visos iškilmės suksis 
apie parapijos kleboną kun. 
Joną Mišių, 12 vai. laikysiantį 
iškilmingas Mišias, kad padė
kotų Viešpačiui už malonę, 
jog leido jam sulaukti 50 me
tų nuo tos dienos/ kada 1907 
jnetaisJieposJ? dieną Chicag.-- 
je Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
jis atlaikė pirmąsias mišias.

Jubiliatas kun. Jonas Misius 
gimė 1883 m. vasario 14 d. 
Lietuvoje, Lygumų parapijoje, 
Aleknaičių kaime. Jo tėvai bu
vo susipratę lietuviai ūkinin
kai. Tėvai dar užaugino vieną 
sūnų ir tris dukteris.

Kun. Jonas Misius vaikystė- 
ję ir jaunystėje labai troško 
mokytis. Dėl to jis' šekinihigai— 
baigė Viliūnaičių pradžios mo
kyklą ir uoliai mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje, iš kurios įstojo į 
Kauno Kunigų Seminariją, čia 
jis pasireiškė kaip susipratęs 
lietuvis studentas. Po trijų m> 
tų studijavimo Kauno Kunigų 
Seminarijoje, 1904 
išvyko į Jungtines 
Valstybes ir čia 
Marijos Kunigų 
Detroite, Mich.
Pittsburgho, Pa., vyskupu Ca- 
navin ir jo pakviestas į šią 
vyskupiją, jis po pusantrų me
tų iš čia persikėlė į St Vin- 
cent Kunigų Seminariją Latro 
be. Pa., kurią pavyzdingai bai
gęs, 1907 metais liepos mėne
sio 4 d. įšventinamas kunigu

Po pirmųjų Mišių Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje Chicagoje 
porą savaičių pavadavo jos 
kleboną kun. Steponavičių. Po 
to kun. Jonas Misius, pilnas 
pasiaukojimo dvasios ir trokš
to dirbti sieloms, Pittsburgho 
vyskupo buvo paskirtas Pitts- 
burghan Apaštalavimo namų 
direktoriumi, šiose pareigose 
jam teko rūpintis ne tik visais 
lietuviais, bet ir lenkais tose 
vyskupijos vietose, kur nebuvo 
šių tautybių bažnyčių.

Norėdamas pasiaukoti vien

E narių įžodį priėmė Fede
racijos generalinis sekr. kun. 
V. Dabušis, o Fed. vadas S. 
Sužiedėlis' prisegė

Šventė prasidėjo 9 vai. ryto 
mišiomis ir bendrąja komuni
ja. Po pamaldų parapijos salė
je įvyko komunijos pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo visi nariai, 
tėvai ir kviestieji svečiai — vi
so apie 70 žmonių. Į šventę at
vyko Federacijos vadas S. Su
žiedėlis ir generalinis sekreto
rius kun. V. Dabušis.

Susirinkimą atidarė at-kų 
kuopos dvasios vadas kun. Vyt. 
Demikis pakviesdamas susirin
kimą pravesti stud. Taresę Ma- 
sionytę. įnešus at-kų vėliavą, 
buvo iškviesti šie kandidatai 
įžodžiui: Stepas Augulis, Jonas 
Augulis, Kęstutis Cižiūnas, Al
gimantas Liaugaudas, Vida 
Liaugaudaitė, Danguolė Masio- 
nytė, Laima Mikniūtė, Virgini
ja Paulauskaitė, Algimantas 
Rugys, Birutė Rūgytė, Regina 
Stanaitytė, Aldona Stankaity- 
tė, Nijolė Slepakovaitė, 
mantas šaulys ir Vita Tallat tis Dievui ir Tėvynei. Jis pa 
-Kelpšaitė. reiškė viltį, kad šie ateitinin-

VISI Į PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

TĖVAI PRANCIŠKONAI 
Kennebunkport, Meine

SIEMĖT TĄ DIENĄ SUEINA IR 10 METŲ SUKAKTIS NUO LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ 
ĮSIKŪRIMO KENNEBUNKPORT. MAINE

PROGRAMA:

11:00 vai. — Iškilmingos jubiliejaus mišios Liurdo 
grotoje.

12:00 vai. — Pietūs.

3:00 vai. — Iškilmingas naujų šventovių 
pašventinimas.

4:00 vai. — Meninė programa:
Tautiniai šokiai — išpildo mūsų vasaros stovykloj 

berniukai, vad. Onos Ivaškienės.
Dainos — atlieka sofistas Vaclovas Verikaitis ii 

Toronto, Kanados, ir jo vadovaujamas kvartetas.

Visus kviečiame dalyvauti šioje džiaugsmo šven
tėje, pasimaudyti Atlanto bangose, paragauti gar 
dfių valgių ir gorimų, pasimatyti su senais pažįsta
mais ir draugais.



STOUGHTON, MASS.

Between 163rd and 164th Sts.

SUMMER RENTAlS

BAILEY’S RESTAURANT

Mik.

Atletas

REAL ESTATE

will be?

GOD

NEEDS

GENEROUS

SOULS

Rev. Timothy O'Dvryer, S. J., Retreat Master 
For Reservations Or Information Please Call

Write: Tivoli Manor 
Lvoh, N. Y. (Brooklyn 
Nlghtingale 6-1460).

LINCOLN HOME8 
N. MagnoUa St, Ott Waahtagton 

Avė., Peari River, N. Y. 
Peari River 5-8232 or 
Gregory (N. J.) 2-0361 .

DIRECTIONS: G. W. Bridge ano 
Route 4 to Kinder rfamack Road. 
North cm Kinderkamack RtL, vhicfi 
becomes N. Peari SL, Peari River. 
to dead end. Tum ]eft to MagnoUa 
SL and right to Model Home.

Another Project of 
Uncotn Hotne CVmrt. Co. 

Builders for OvCr 25 Yeara.

CANCEL Ot CHAN 
CALL LO 3-7291

* i.
y. ■ * t; j -.ar. -t s -

Reikalingas patyrimas 
. Geras užmokestis

SCANDIA MILLS
53 Rope St., Brooklyn, N. Y.

EV 4-1213

(E. Park). 
Cempact 2 story, 2 bedrm. coL 

Spacious setting fine trees, 
shrubs, terrace, stone walL fire- 

place, garage. BasemenLap. 
pliances ex(ras. Orig. owner 

$16300
Near Parochial School and 
Cath. Church. RO 3-4724

DARBININKAS — visę Ketu-

SHIRLEY BLOOMER, anglė, 
Paryžiuje laimėjusi teniso var
žybas.

State Cup prieš Minervą (2:1) 
velionis pasiekė abu Įvarčius. 
Del jo mirties liūdi kartu su 
latviais ir lietuviai futboHnin-

• Baltui, Bostono skyriui, 
Stoughtono lietuviai surinko 
123 svarus batų ir rūbų.

o Lietuvaitės mokinės gavo 
premijas iš American Human 
Sociaty. Premijos suteiktos už 
piešinius 9 geriausiom moki
nėm. E lietuvių antrąsias pre-

Toronfo Aušra N«w Yorko
Birželio 16 New Yorke vie

šės Toronto Aušros .moterų 
krepšinio vienetas. Rungtynės 
Įvyks LSK pikniko.metu greti
moje krepšinio aikštelėje.

Aušros mergaičių ekipa yra 
dar jauna, bet gerai susižaidu
si ir kovinga. Šiais metais tu
rėjusios dar pasitenkinti ant
rąja, vieta, kitais metais auš- 
rietės gali tapti meisteriu.

Mūsiškės Toronte mažai ką 
pešusios, dabar žaizdamos pil
no sąstato, turės progos Įrody
ti savo žaidimo lygį. Tai bus 
pirmos krepšinio rungtynės 
tarp dviejų lietuviškų moterų 
komandų NewYbrke.’—.

LSK piknikas įvyks Polish 
National HaU 111—08 Sut- 
phin Blvd. Jamaicoje. Atvykę 
piknikan, pamatys ir Įdomias 
rungtynes.

. LAKE M0HAWK, L. I-
' Charming 3 bedrooms year 
round home; near beach; liv- 
ing room with fireplace raised 

dining area, kitchen, batu, 
auiomauc beat; garage.

$12,500
Summer reniais avaliable.
Harriotte Luster, Roattor 

Sparte Theatro Centre, Rt. 15
Sparta. N. J. Next Mullers 

Delkatessen. Phone:
Lake Motawk 8405-3481

PINE TKEE COTTAGE 
Greenley, Penna.

Ideal place for young and old. 
Ali year resorį. Excellent meals, 

home style cooking, baking. Ali 
recreations: swimming, pool, sadd.

le horses on premises. Ra tęs: 
-$3&—45 weekly. Walk to 

Catholic church. t 
Phone: MUrdock 5-2311

DARBININKAS

e Sutvirtin’mo sakramentą 
gegužio 29 teikė Bostono vys
kupas padėjėjas Eric F. Mac- 
Kenzie. Sutvirtinta 200 žmo
nių. E jų buvo ir lietuvių: J. 
Adomaitis, Ed. Banys, J. Bur
ba, Ch. Kimūs, V. Kurtyka, 
Ed. Malinauskas, Ed. Sarcevi- 
čius, A Juknevičius, St. Zab
lockis, J. Ramoška, K. Ston
kus, M. Zablockis, P. Zabloc
kis ir kt.

eookiag, plės. Hsqatts. Church and 
town nearity. Bos' ridės wek»me. 

Thrawayeodt 2L BooMeL 
Hollis K-tT*

vię bičiulis. Jis du kartus per 
savaitę neša naujienas iš viso

3258 Tbird Avenue 
(at Boston Road)

V'’ ~~ H. W. MALI

St. Agnės parish, 
8 rm. Colonial, 2-car gar. 

$18.990 
OCEANSIDE

St. Anthony*s parish, 
8 rm. 2-car gar. 

$22,990
BAU>WIN

St. Christopher’s parish, 
7 rm. brick Colonial, finished 

basement 2-car gar. 
$22,490

Emilie Damgh 
80 Atlantic Are. — RO 0-4181 
One bl. w. of Long Beach RcL, 

Oceanside.

25-YEAR MORTGAGE8 
20%DOWN 

Near pubhc and parochial ocbooia, 
shopping center aad coBttDnBt tnno-

J ACKSON HEfGH£8, L. L 
Galia Home*

Exceptionai Buy. New 2 famlly 
homes. Ultra modern, full base
ment. Walk to Catholic Church. 

$25.000.
SL and Astoria Blvd.

‘‘Buying a Gaila Home ir troly 
a gala occaskm”

On beautiful Long Island Estate — Peconic Bay. Conducted by 
Pallottine Fathers & Brothers. Boys 6 to 15. Ali sports, salt wat- 
er swimming. Four readent Priests, doctor, nurse. Private chapel, 
modern cottages equipped with lavatories. Facilities for family 
picnics. Inspection welcomed. Season. June 30 thrų August 24th. 
Rates SŠ5 per week. For Information call Sag Haribor 5-0124 lot 
write Camp SL Vlncent, Sag Harbor, L. L

MARSHBANK HOTEL
118 SO. TENNESSEE AVĖ. 
ATLANTIC CITY, N. J.

% block to St Ničholas Church. 
Rooms, Family Rooms. Reasonable 
Prices, Open Ali Year.

Atlantic City 5-0093.
ROSE Mc GUIGAN

K. Merkis šiose 
ko 3,tš.

GėdMnaė Kuodis (13 me
tų) ir Joseph Horvitz (60 me
tų) pasidalino phmuį vietą Bo
stono B klasės Įrirmenybėse, 
abu surinkę po tš. 3
v. L. Shapiro su 3 tš. -

Jaunojo Kuodžio pasiekimai 
verti dėmesio. Nesenai jis lai
mėjo lietuvių Rytų apygardos 
B klasės pirmenybes, o dabar 
amerūdeČnĮ varžybose pelnė 
Bostono co-championo vardą.

Montroalio lygos p-biy B 
klasės lentelė atrodo šitaip:

Lithuanian 17:7, Montreal 
14^, En Pašant 14 (gali kiek 
pasikeisti), Latvians 10, Cana- 
dai 10, Polonia 9y2 ir Phillo- 
dor.

Meisterio P. Tautvaišos tė
vas, dr. Povilas Tautvašša 
(76m), išbuvęs 39 metus Ma
žeikių gydytoju, mirė gegužės 
mėn. Mažeikiuose, okup. Lie
tuvoje.

US Amateur šachmatų pir
menybės įvyksta birželio 7—9 
d.d. Monterey Hotel, Ausbury 
Park, N. J. Tai puiki proga 
New Yorko ir New Jersey lie
tuviams dalyvauti didesnio 
masto pirmenybėse.

Kazio Škėmos partiją su M. 
Sweigu iš Tartakoverio turny
ro įdėjo CHESS LIFE su meis
terio Collins komentarais. Škė
ma laimėjo, lošdamas baltais. 
Mes ją pakartojame.

1. Žf3 Zf6 2. c4 g6 3. 2c3 
Rg7 4. e4 d6 5. d4 (M) 6. Rf4 
c6 7. Vd2 Žfd7? 8. Rh6 e5 9. 
R:g7 K:g7 10. 0-0-0 Vf6 11. 
d:e5 d:e5 12. Re2 Žc5 13. h4 
Rg4 14. 2g5 R:e2 15. V:e2 a5 
16. Ve3 2ba6 17. h5 h6 18. 
Žh3 g5 19. g3 Ve7 20. f4 f6 
21. Ve2 Bad8 22. Žf2 Že6 23. 
Vg4! Žd4 24. 2e2 Vb4 25. 2:d4 
V:c4+ 26. Kbl e:d4 27. Vf5 
Vf7 28. V:a5 Bal 29. B:d4 2c7 
30. Vf5! 2e6 31. Bd6 Bfe8 32. 
Bhdl Be7 33. 2g4 Ba4 34. e5 
f:65 35. V:e5+ Kf8 36. Vh8-|- 
Vgl 37. Bd8+! ir juodi pasi
davė, nes po 37... 2:d8 38. 
B:d84- Be8 39. B:e8-|-, laimė
tų valdovę.

SWEIG HOLV NAME pF MARY PARE3H 
Valley Stream

6 room frame, Hving, dining room, 
kitcnen, porch, 3 bedrooms, bath, 

oil heath, garage, coraer plot 
50 x 100, walk to Catholic church 

and parochial ndhooL 
Owner sacrificing for $14360 

Lotus* 1-68S4

LITUANUS
laukia talkos — surask jam 
už 1 dol. naują skaitytoją 
916 Willeughby Avu^ Brook
lyn 21, N. Y.

Futbolas
Birželio 2, mūsų vienuolikė, 

viešėjusi New Jersey praves
tame turnyre, pirmame susiti- 
kimg pralaimęjo Elisabeth SC 
0:3z LSK lietuviškąją “ koman
dą šį kartą sudarė: Saveikis; 
Ramanauskas, Vaitkevičius; 
Didžbalis H, Mileris, Jokūbai
tis; Didžbalis L Butrimas, Bi
rutis, Remėza, Kerekes.

Treniruotės vyksta kiekvie
ną trečiadienį New Farmers 
Ovai.

ON THEHDDSON 
TIVOLI MANOR

Vacatfon or Honeymoon. Histo- 
rical area. Delicious food (Italian- 
American). Filtered swimming 
pooL Cocktail lounge, dancing, 
sports on premises. Church near- 
tiy. Rate $40—-$55 wk_ Phone TI- 
voll 2761. ~ 
Box 83, I 
Telephone

Mirė Freimanis
Pereitą sekmadienį Phila- 

delphijoje mirė buvęs vietos 
LSK vidurio puolikas Freima
nis. šis latvis sportininkas mū
sų futbolininkam yra palikęs 
geriausių atsiminimų. Nuošir
dus ir draugiškas, Freimanis 
netingėdavo kiekvieną sekma
dieni atvykti rungtynėms net 
iš Philadelphijos. Aikštėje vi- mijas gavo Karolina Overkai- 
sados būdavo kietas ir džentel- tė, 5 skyriaus mokinė, ir Joa- 
memškas kovotojas, įvaryda- na Butvilaitė, 4 skyriaus moki- 
vęs daug baimės ne vienam nė.
vartininkui. Famous for Seampį—Lobster 

and Steaks. Reasonable prices, 
Gracious and considerate 

Service. Spedals consideration 
given to church groups.

316 Sunrise Highway 
Rockville Center, L. L, N. Y.

RO 6-1260 
“Good food allways 

is our only concern”

WHYDRESS 

OLD FASHldNED*

Reservations now being accepted. Accommodations for fifteen 
private and semi-private ambulatory guests. 

MARBRIDGE has bright airy spacious home-like rooms. 
No mtM-e than two guests in semi-private rooms. Pleasant 

. grounds. Inspection cordially invited.
> State approved. State licensed.

Telephone, Choshire, BRowning 2-6545 
. Miss Eilėn J. Flanegen, R. N. 
Rosidenf Dlroctor - Praprietor

Double breasted šuits ~ 
Made into modern 

2 button or 3 button 
Single breasted šuits 
No Fitting Necessary

. PRICE 510.00
Mail your coat with $5.00 

deposit. We will return your 
-rr-- - — eoat inj.7 days. .

Goodwin
Master 
Tailors

GREENVILLE, N. Y.
Namas su baldais ir kitais rei

kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti:

INdependence 3-6709.

MADISON HOTEL
306 7th Avė., Asbury Park, 

New Jersey
3 big porches overlooking 

Ocean. American and Europe- 
an plan Family Hotel 

Modėrately priced. Famous 
for Our Home Cooking 

and Baking
Free Parking—Near churches 

' PR^6644 _
Jeanne Jacąues- Owner Mgt.

OPFORTUNITY 
C0ZY HOME,

Loon Lake, Chestertown. N. Y. 5 
years old. Living room, two bed
rooms, kitchen, glassed in snn 
porch, modem bath, all on one 
floor, above full cehar with garage 
on ground leveL Insulated, hard- 
wood fioocs. Rot Air Fnrnace^lec- 
tricity, gas, bot water, phtme. Ex- 
ceiient water system — 110 feet 
deep welL Automatic jet water 
pump in cellar. One acte land, 
pine groove, on Highvray 9. 100 fL 
frontage, good for any business. 
Bargain price $7.000.00, cash down 
$3300. Owner transferred. Can be 
occupied June Irt.

JA(X M. PARĮ
GRADUATION AND THEN? pasaulio.

Are you among those who
been aware of Christ’s gently *********

promptings to follow Him?
Has the invitation to do so What 
increased in intensity and 

freųuency? Then respond gen- 
erously and promptly. Become 
a Sister Nurse and serve HIM

in the person of His little
ones, become a registered 

nurse then perhaps practical
nursing or a nurses aide is

more for you. Every degree
of talent and ability can be Visit or vmte:

used in this scction of Chist’s MoHnt Svperior
Vineyard where “the harvest
is indeed very great būt the Gonvem

New York 56, N. Y.
Tel.: WY 1-4350

Open 8 A. M. - 8 P. M.

UJGGAGE 
brhfcases

HandJBags, VaUeta, UnabrMlas
THE BEST OF QUALTIT 

AT THE LOWEST PRICES 
-- SPECIAE DEPT.—— 

to serve the TRaVEL NEEDS 
ęf the 

CLERGY and the 
SISTEmiOOD

FREE Personalized Gold 
Stamping 

EsL over*80 Years

SclHvartz-^ -
7 DeKalb Ave. Albee Theatre 
Bldg. TR 5-3431. Opeh Thurs. 

Eve. Tni 9 “Brooklyri’s Leading 
Luggage Shop”

Mūsų vienuolikėj Freimanis • Gimė Fr. ir A. Valatkevi- 
žaidė 1954 metais. Baigminėse čiam 2 dukrelės, A. ii* 0. Ale- 
rungtynėse dėl New Yorko šiam — viena.

Oakvillo, Conn.

Crowa or Chalice Design

Baltijos Žaibo turnyras

įvyks New Yorke birželio 14 
dieną, penktadienį, Free Balt- 
ic House patalpose 131 E. 70 
St. Manhattane (kampas Lex- 
ington Avė.). Pradžia 8 v. vak., 
starto mokestis 50 centų. Da
lyvauti gali kiekviens.

Lack of monoy wiH navar 
stMNl in your way if you want 

to bacoffls ona of us.

laborers are far too few’

WRITE TODAY, NOW
Mother Provincial, OSF 

291 W. North St 
Buffalo 1, N. Y.

Merengue—Spedalties 
Adm. $140 414 K. 82ač 8t 

Between ht & York Avc. 
Continuous MuNc

Maždaug 150 mylių nuo N Y., gražiuose Catskill kalnuo
se atsidarė nauja lietuviška vasarvietė.

DRUSKONIE HAU

MARY BLACKBURN,
IS Rutfler* Drlve, Oaklsnd, N. J.

WILL HAVE A REPR68ENTATIVE CALL

NAMK   .......... -......... ...............................
CHURCH ..... . .... . ....................... ..... ............ ..............
aodress... ................................... .............
T0WN OR CITY ---- ------ ----- ----- ---------------- -------

Gothic Chausable — $32.00 Roman Chasuable $26.50
Cope --------------------  $38.00 Two Dalmatics — $58.00
Veil--------------------- $14.00 Gothic High Mass. $135.00

ROMAN HIGH MASS-------$125.00A D ANCE FOR 
YOUNG ADUtTS 
every Friday night 

throughout the year

— Mušte by —-
Joe Mauti * Mto Orchestra 

from 9 to 12:30 
Savoy—Cha-Cha—Mambo 

Lindy

VhUited — Sanforlzed — Fine Litargfesl Colors 
by Amerfc$m Laundry Association 

Materials Approved
Cool as a Summer Breeze — Embroidered on Poplin

Mary Blackbnrn
16 RUTGERS DEIVE

TeL LAmbert 5-7869

Didelis namas, jaukūs kambariai lietuviška virtuvė, •! 
prieinamos kainos. Zuvavimas, tenisas, ping-pong, cro- ;; 
ųuet'as, kiti žaidimai. Arti Perch Lake ir kitų ežerų. į • 
Nuosavas kalnų upelis ir miškas, bendrai daug medžių ir į; 
erdt$sr Tik ’4, mylios nuo Andes miestelio. m

ž SėTOno pradžia 15 blržalto
Svečiai priimami savaitgaliams nuo gegužės 25 d., pra- < > 

nešant bent 2 dienas anksčiau. Papigintos kainos iki bir- ,<! 
želio 15 d. ir nuo rugsėjo 15 d.

Yra “Cottagę" su vonia, salionu, virtuve ir 2 miega- j j 
maišiais- Galima išnuomoti visam sezonui. <;

Užsakymus priimama iš anksto, rašant: ; ;

Sophto Kratmaitto, Druskonie H*U Ancfos, N. Y^- ar 
Malonu: Andoo 2781 nuo 7 v«L vakaro.
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NEWARK, N. J.

Ieškomas

O. ŠLEPAVIČIENĖ,

William J. Drake
DragūnasPO BIRŽELIO 15

METINĘ GEGUŽINĘ
Juozas Andriušis

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y

estai, birželio’ 16, šekmadiefaį, 
7:30 v. v. bendrai minės žiau
riojo birželio trėmimus Town 
Hali, 123 W. 43 St New Yor- 
ke. Visą lietuviškoji visuome
ne .prašoma atsilankyti. Taip 
pat . dalyvaus aukštųjų JAV pa
reigūnų ir svečių.

CONSULTANT • NOTARY PUBLIC

Šv. Trejybės parapijos baž
nyčioje 40 vaL atlaidai prasi
dės per Sekminių šventes, bir
želio 9 d. 10:30 vai. sumos me
tu ir tęsis birželio 10 ir 11 d.

SvMtuokė birželio 2 N. P.

__ _ Programoje: 
Scarlatti, Liszt, Chopin ir kitų 
kūriniai.

Birželio 2 d. šv. Petro para
pijos C YO orkestras dalyvavo 
Bostono arkivyskupijos CYO 
surengtose varžybose ir laimė
jo pirmąją vietą, gaudamas 
laimėjimų taurę ir 100 dol.

Apreiškimo per. bažnyčioje 
birželio 5 prasidėjo novena į 
šv. Antaną. Pamaldos 7 :30 v.

Korektūro$3ctaida: 
taškas ant "e".

gedulingų 
parapijos 
Petronėlė

Vytautas Maželiu, 
fato^r^ąs,birželio 14, 15, 16 

d.dL vyksta į Waterbury, Conn. 
kartu pasiimdamas reikmenis 
pilnam portretiniam apšvieti-

Graborins-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br> oklyn, N. Y.

Pasisekęs vajus
Gegužes mėnesį Bostono lie

tuviai buvo paskyrę vajui Jė
zaus Nukryžiuotojo seselių vie
nuolyno koplyčios statybai. 
Vajus buvo užbaigtas gražiu 
Zuzanos Griškaitės išpildomų 
dainų koncertu, šiuo vajumi 
bostoniečiai surinko 3700 dol.

Kun. Aleksandros Nekrošius, 
atvyko iš Romos ir lankėsi 

Darbininko redakcijoje. ■ Iš 
New Yorko jis aplankys Kana
dą, Chicagą ir išvažiuos į Seat- 
le, Wash. šį pavasarį Romoje, 
Angelicum Institute, jis gavo 
filosofijos daktaro laipsnį už 
disertaciją “Tautos sąvoka”.

Redakcijoje lankėsi
kun. dr. V. Rimšelis, kun. 

dr. P. Brazys ir kun. P. Garš
va, visi marijonai Birželio 5 
kun. dr. V. Rimšelis ir kun. 
dr. P. Brazys išplaukė į Romą.

Neužmirškite birželio aukų
Birželio trėmimų ir lietuvių 

tautos kančių minėjimas įvyks 
birželio 9 d. 3 vai. p. p. Lietu
vių Piliečių klubo salėje. Bus 
įdomi programa. Atvyks įžy
mus kalbėtojas. Ateikite visi. 
Pagerbsime mūsų tautos kan
kinius. šią dieną visi kiti rei
kalai turi būti atidėti į šalį. 
Tautos kankinių kančios ir 
kraujas to reikalauja. Esame 
laisvi, o juk galėjome būti jų

Užpildomi federatiniai bei viktybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

prairtose draudimo {staluose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bttntal Ir asmeninis turtas nuo ugnies ar {vairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir Ugontnta

vietoje; Minėjimą rengiaLieta- ~ 
vių Bendruomenė.

’ Dar du piknikai.
bus Lindbergh parke, Sico- 

macfid., N. Haledon, N. J. 
Tai Lietuvių Piliečių 'klubo, 
kuris bus birželio 16 d. ir šv. 
Kazimiero parapijos, kuris į- 
vyks birželio 23 d. Laukiama 
gausiai atsilankant.

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

M. P. BALLAS—Direktoriui

Zuzanos Griškaitės dainų birželio 23 Brocktone. Klubui 
koncertas, kurio pelnas pas- reikalingas sąžiningas ir prity 
kirtas Nukryžiuotojo Jėzaus ręs vedėjas.

Pasirengia juoktis
Birželio 9 Bostonan atvyks

ta šv. Pranciškaus parapijos, 
Lawrence, Mass. vaidintojų 
grupė, kuri šv. Petro parapi
jos salėje suvaidins komediją 
“Gyvas ir linksmas”. Vaidini
mą rengia TT. Marijonų rėmėx. 
jų būrelis. Pradžia 3 v. p. p.

:-V Birutė Bifovičiūtė,
buvusi Vilniaus Pedagoginio

Instituto docentė, praėjusiais
— metais pabėgusi nuo sovietinio • mut Norintieji pasidaryti ge- 

laivo Stockholme, Švedijoje, rų portretinių nuotraukų, re-' 
neseniai atvykusi į Ameriką, gistruęjasi pas A. žemaitaitį, 
teikėsi Darbininko redakcija- 154 Alder St Waterbury 8, 
je. Ją palydėjo Liet Infąrmaci- Conn;, telefonas PLaza 3-7563. 
jos Centro direktorė Marytė
Kižytė, pas kurią viešnia sve- Vytauto Bacevičiaus 
čiavosL Šią savaitę Birutė Bi- piano rečitalis įvyks per New 
levičiūtė išskrido į Chicagą, iš Yorko radijo stori WEVD 
ten vėl grįš į tfashingtoną, (1336), šeštadienį, birželio 8, 
kttr šiuo metu mokosi anglų 9:30—10 y. 
kalbos.

256 COLUMBIA RD., 
DORCHESTER 21, MASS. 

Tol.: GArrison 7-4560;

Gegužio 24 d. “Darbininke' 
Literatūros ir dainos vakaro 
aprašyme įsibrovė korektūra 
klaida. Turėjo būti: “Net ne 
vienok klubietės vyras nepasi
rodė’’, o atspausdinta — “Net 
nė vienos klubietės vyras ne
pasirodė”. Taškas ant “e” pa
keitė šakinio mintį ir iškreipė 
tiesą, nes keli klubiečių vyrai 
tame vakare buvo. Jurg. Ežer.

Susituokia
Romas Kisielius susituokia su 
Lina Mickevičiūte birželio 9 d. 
Apreiškimo par. bažnyčioje.

BARASEVKIUS ir SDNUb 
P U N ERAL ROMI

Draudimo reikalais, taksy (Income I 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- | 
menty tvirtinimui :

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

25! W. Broadway 
South Boston, Mass

JOSEPH BARACEVIČ1US
' Laidotuvių Direktorių^

TeL ANdrew 82590

Šios šventės įspūdžiai ilgai 
pasiliks naujųjų narių'širdyse. 
Būtų labai gražu, kad į šią or
ganizaciją įstotų ir liausis jau
nimas, nors daugelis iš jų vi
suomet nuoširdžiai padeda 
ąteitininkams, ruošiant minėji
mus ar kitas kokias progra
mas.

Laukiame jūsų įsijungiant į 
mūsų gretas! V. S.

Birželio 8 Maironio mokyk
loje pamokų nebebus. Tačiau

Vasarvietė “Banga", Cen- 
tarvilto, Cape Cod (prie 
Craigville Beach) jau priima 
kambarių ir kabinę užsaky-

Tel. STagg 2-5013

Matthew P. Baliai

VAITKUS 
PUNERAL ROME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

PrtariMHrimM diena Ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai -Aptarnauja Cam- 
bridgeirBosttfno korenijas’7 že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR S-S4S4

Vasarotoju 
dėmesiui

Jaunimo šokiai
—Birželio 7 d. šv. Petro -para- 
pijos CYO jaunimas rengia šo
kius Bradford viešbučio šokių 
salėje, Bradford Roof.

Įėjimo bilietai gaunami: Juozo Ginkaua Saldainių Krautuvėje, 495 Grand St, Brooklyn, N. T.; Winter Gardai 
Tavern, 1883 Madiaon St, Brooklyn, N. Y. ir Lietuvių Atletų Klube, 1332 Halsey St, Brooklyn, N. Y.
Bilietų kaina; 90c.—City Tau 05c., viro 95c.. Ix S. K. VALDYBA

* ' M t/

Išnuomojami 2 kambariai gyvųjų tarpo Juozą Žadeiką,
vienam — dviem asmenim su Zuzaną Bitinienę ir Antaną 
virtuvės ir vonios pasinaudo- Gričių. Visi palaidoti iš N. P.

jimu. Skambinti vakarais Marijos Prasidėjimo bažnyčios.
EV 1-5855 Karšt. Patr. "BANGA", P. O. BOX 307, 

CENTERVILLE, MASS., 
TeL: HYannis 3297 W.

Lankėsi Bostone »
Skaučių seserijos vyriausia 

skautininke Ona Zailskienė 
birželio 3 lankėsi Bostone. Ta 
proga ji aplankė savo draugus 
ir skautiškais reikalais pasita
rė su Bostone gyvenančiais 
Tarybos Pirmijos nariais.

kaip tie apaštalai išnykus Kris
tui debesyje, bet būkite kaip 
apaštalai po Sekminių — gavę 
Šv. Dvasią ■— eikite savo idea
lų keliu drąsiai, kovingai nesi
bijodami jo&ų . kliūčių. Suda
rykite vieną šeimą, nesiduoki
te skaldomi, jeigu kas ir mė
gintų iš pašalies tą gražią šei- 
mąardyti. _

Federacijos generalinis sek
retorius kun. V. Dabušis svei
kindamas pasidžiaugė, kad Pa- 
tersono nors ir maža lietuvių 
kolonija, bet ateitininkiškas 
žiedas gražiai pražydo, pralen
kdamas net kai kur ir dides- 
nias kolonijas, čia didelis nuo
pelnas yra ir vyresniųjų at-kų, 
kurie padeda jaunesniesiems, 
kaip A. Masionas, M. Šaulienė, 
E. Augulienė, kun. V. Demikis.

Naujų narių vardu padėkos 
žodį tarė Algis Šaulys — kuo
pos pirmininkas. Jis padėkojo 
visiems prisėdėjusiems prie 
šventės surengimo: sendrau
giams, kad padėjo išeiti prog
ramą, visoms mamytėms už

Mirė
Birželio 1 d. po 

pamaldų šv. Petro 
bažnyčioje palaidota 
Rimkienė 74 m. Velionė pali
ko vyrą ir 3 sūnus. Palaidota 
šv. Mykolo kapinėse.

slui parengimus įvertina. Nusi
skųsta kultūrininkų mažu da- Teodoras Maukus sėkmingai 
lyvavimu. užbaigė teisės

Am. Liet- Kat. klubas birže- mokslus.
lio 2 turėjo susirinkimą. Pas- Anelė AmbrozaiHanė išrink- 

Mišparus giedos parapijos .. kutinis parengimas davė . $167 taj Kat. klubo. valdybos: direk-
choras ir sofistai, vad. varg. ■ ■ ——--------------------- — pelno, šeštadieninis kortavi- torius, vietoj dėl sveikatos at-
Kl. Bagdonavičiaus. Mokslo metų pabaigtuvės mas $32. Klubo piknikas įvyks sisakiusio H. A. Plekavičiaus.

Maironio šeštadieninėje moky-
ir vakarais pe7nXoras sakys birželio 8 d-,,Šešta- laškoenas Marijos Prasidėjimo bažnyčioj

misąraiTO dienį, 5 vai. p. p. Vladas Vižinas, sūnus Igno, gi- Jurgė Alinis su Pranciška Ta-
=. Programoje — “Vaiduok- 1909 liepos 11 ir gyvenęs mulynaite. Abu jaunavedžiai 

......  liąi”, humoristinis vafatetis Kaune. Ieško sesuo iš Lietu- yra vyčių organizacijos nariai 
niams bus išdalinta pažymių...................................................................Smuiku pagros Zenona žitke- vos- Pranešti Gražinai Mikuls- p, jr e. Baniai susilaukė pir-
knygutės. Klebonas prel. Ig. Kelmelis viftenė, akompanuojant Ky- kienei, 219 Montauk Avė. mojo sūnaus.

8-tos ir 5-tos klasės mok', yra užkvietęs daug svečių kų- bartiėnei. Mokiniai savo prog- Brooklyn 8, N. Y.
niai prašomi būtinai atsinešti nigų į atlaidus, tat visus pą- ramėlę skiria Maironiui
visus namų ir klasės lietuvių rapijiečius kviečia pasinaudoti Šokiams gros R. Butrimo or
kaites rašto darbus ir juos į- Dievo malonėmis, prieiti išpa- kestras. Veiks bufetas.
teikti vedėjai. žinties ir priimti Šv. Komuni- Visi kviečiami į Apreiškimo

Mokyklos vadovybė ją. (N. W.) parapijos salę Brooklyne.


