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šoonims valstybė ir politika

nustatanti katalikui visą poiiti-

ma:

Jūs turit didelę lieka JAV.

karininkui

krikščioniškos sąžinės reikala
vimus augščiau statytų už par
tijos, jei kada partija taikytų

“Jei konkrečiai imsime poli
tinę sritį, tai vadinama krikš-

Muzėjų veikla Lietuvoje
•Sovietskaja Litva” apraši

nėja Lietuvoje muzėjų darbus.

PORA KALIOŠŲ IR PUSANTRO LITRO DEGTINES

šančia širdimi. Uždarydamas 
korka apmuštas dvigubas du
ris, pamačiau Malenkovą sto
vint prieš savo didelį stalą su 
popieriais ir bylomis. Jo veidas,

ne, niekio gero nežadėjo. Pa
mažu priėjau prie stalo, prie 
kurio stovėjo Sierovas ir jau-

Pro pusiau primerktas blak- 
ienas Malenkovas žiūrėjo

Bu- 
nieko ma- 
Mane ėmė

Kai jis išėjo, pažvelgiau į 
iafcrddį. Tardymas truko dau
giau kaip dvi valandas. Dau
giau nei 1938 m., kada jam 
buvau pirmu kartu pristaty-

kfa po senovei Bet Viena no. CopyrigM by UlMstrierte Pres-

Mtuns skiria riaptą uždavinį
1939 m. spalių 12 d. prieš 

pietus sėdėjau su pulk. Piotr 
Kusovlevu jo kabinete. Tas 
pulkininkas buvo Maskvos pir
mos. VCDCo agentų mokyklos 
komendantas. Jam pasakojau, 
kad Lubiankoje mane Sierovas 
tardė Malenkovo akivaizdoje. 
Staiga budėtojas pranešė, kad 
manęs ieško telefonu ir

kviečia į Malenkovo 
sekretoriatą

Iš Kremliaus bokštų jau 
mušė valandas, kai, Kusovlevo 
lydimas, įžengiau į partijos 
centro komiteto namus, 
vaus įsitikinęs, kad 
kmaus neišgirsiu.

Kai budinčiam
parodžiau savo popierius, atėjo 
<2rrvgas Riazanov, kuris mane 
prieš kiek laiko buvo pirmu 
kartu pristatęs Malenkovui.

“Tuojau kilkite, drauge Mo
lin”, sakė jis.

Kusovlevą prašiau vykti su 
manam drauge, kad prireikus 
jis galėtų apie mane paaiškin
ti. Bet centro komiteto sargy
biniai jo nepraleido: jis nebuvo 
kviestas.
“Pasiskubinkite!” šaukė Ria- 

zanovas. “Jau daug sykių jū
sų klausinėjo. O aš tuo tarpu 
paklausiu draugo Malenkovo 
sekretoriato, kas daryti • su 
draugu Kusovlevu.”

Ėmė mane baimė, kai įlipau 
į keltuvą. įžengiau į Malenkovo grupių ir neturėjo niekad spe- 
kabinetą su stipriai besidau- cialių uždavinių.
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ka& Malenkovas dėjosi manęs 
nepastebįs. Ir- aš stovėjau prie 
Malenkovo stata nejudėda
mas, laukdamas.

“Drauge Malenkoval”, pasa
kė Sierovas: “ar galiu jūsų dė
mesį atkreipti į draugą Mo
lin?”

Malenkovas, kuris ne be rei
kalo politibiure buvo gavęs 
kalakuto vardą, atkirto Siero- 
vui su visu įžūlumu:

“Drauge Sierovai, aš jums 
nesu davęs pagrindo manyti, 
jog esu svajotojas, kurį už no- 

• sies reikia privesti prie tikro- 

Kai Sierovas truputį kilste
lėjo savo dešinę ranką, lyg 
mėgindamas atsiprašyti, ma
čiau kaip

Sierovo ranka virpėjo.
Guodžiaus!, kad Sierovas. 

prieš kurį jau eilė metų drebėjo 
dešimtys tūkstančių beginklių 
žmonių mirties akivaizdoje, 
dabar drebėjo nuo vieno ne
mandagaus Malenkovo atsaky
mo.

Sierovas mėgino atsiprašyti.
bet Malenkovas rankos mostu valstybei yra ją ėdanti liga.’ 
jį nutraukė. Tuo tarpu iš savo 
akių Malenkovas neišleido ma
nęs, ir jo kietas nuolatinis 
žvilgsnis mane gąsdino. Ma
niau: prieš porą dienų sprendi
mą “visa palikti po senovei” 
šiandien jis atšauks.
, “Drauge Molin”, klausė Ma

lenkovas lėtai, bet grasina
mai: “kas, jums liepė čionai 
gabentis draugą . Kusovlevą? 
Ką tas žmogus čia turi veikti? 
Kad jis prireikus galėtų apie 
jus paaiškinti....” — tęsė Ma
lenkovas mano atsakymą, pik
tai jaudindamasis. “Ką tas 
žmogus gali iš viso pasakyti?”

Po trumpos pertraukos vėl 
tęsė: “Jis tinka mokyklai va
dovauti, bet jis niekam kitam 
netinka. Kusovlev gali būti 
partijos nariu ir vaikų draugu. 
Bet jis netinka prie mūs. Jis 
nepriklauso prie operatyvinių

kyti apie jus, Šitas Kusovle- 
vas?” Pakėlė kairę ranką*ir 
kumščiu tai į stalą tai į krūti
nę pabrėžė kiekvieną savo 
kalbos žodį: “Drauge Molin, 

J mes sprendžiame, kas reikia.
Jūs turėjote tai pastebėti. To
kie žmonės kaip tas Kusovle- 
vas, nieko nenusimano apie tai, 
kas čia, šiuose namuose, 
sprendžiama, ir ne biblioteko
se, ne teatruose, kur niekas 
niekad nebuvo išspręsta.” Pas
kui mesdamas žvilgsnį į jauną 
karininką, tęsė: “Per tas porą 
dienų mes patys dalykus išty- 
rėme... Drauge Molin, noriu 
jus supažindinti su draugu Bu- 
lanovu.” Supratau, jam buvo 
perduotas mano reikalas.

Jaunas karininkas priėjo 
prie manęs ir padavė man ran
ką. Mėgino nusišypsoti, bet 
jam tai nepavyko.

“Drauge Bulanov,” vėl krei
pėsi Malenkovas: “Mano drau
gas Gorkinas nurodys jums, 
kur turite atsilsėti. Per savo 
atostogas pasilsėkite gerai, nes 
žinote, kad po to jus laukia 
sunkus darbas.”

Bulanovas nusišypsojo ir ka-” 
rišku būdu atsisveikino. Kai 
jis dvigubas duris tiž savęs už
darė, Malenkovas apie jį kal
bėjo: “Puikus vyras. Savo dar
be jis vadovaujasi nepaperka
mais logikos dėsniais.
Revoliucinėje valstybėje galio
ja tik loginis nuoseklumas. 
Gražūs jausmai revoliucinei

Nubraukęs juodus plaukus 
nuo kaktos, persisvėrė rankom 
per stalą. Man krito į akį jo 
mėsingos ir kraujingos per di
delės rankos; jos priminė man 
laukinę katę, pasiruošusią šuo
liui.

“Jūs nesveikuojate, drauge 
Molin”, staiga jis nutraukė vi
sus mano pasiaiškinimus. “Aš 
ištyriau jūsų gydytojų pažymė
jimus”. Ir jis vėl žiūrėjo ir ty
lėjo keletą minučių. Girdėjau 
rankinio laikrodžio tiksenimą. 
Tokiu pat būdu jis mane tyri-

NAUJI FORDO MENEDŽERIAI
L. W. Smead, Fordo general 

sales manager, pranešė apie 
pakeitimą paskyrimų trijų 
Ford Diviaon stambiųjų pre
kybos tarnautojų.

Charles J. Seyffer, šiaurės, 
rytų regionalinis sales mana
ger nuo gegužės 10 d. yra pri
skirtas prie generalinės parda
vimo įstaigos Detroite, kaip 
pardavimų administracijos ve
dėjas.

Charles R. Beacham, regio
nalinis sales manager pietry
čio regijone su vyr. būstine 
Chešter, Pa., skiriamas į Mr. 
Seyffer vietą New Yorke. Jis. 
savo pareigas perims taip pat

Charles G. Johnston, dabar
tinis Chesterio sale manager 
skiriamas į Mr. Beacham vie
tą kaip pietryčių regijono sa
les manager, b jo pareigas 
Chestery perimančio ąsmens 
vardas bus paskelbtas vėliau. 
Visi trys vyrai, pažymėjo Mr. 
Smead, yra veteranai Fordo 
prekybos tarnautojai. Mr. 
Seyffer dirbo Fordui 38 m., 
Mr. Beacham 27 m. ir Mr. 
Johnston 24 metus. 

Mr. Seyffer, vienas iŠ pla------ Savo naujose pareigose, kaip
čiausiai . žinomų tarnautojų 
Fordo prekybos organizacijoj, 
yra pažįstamas rytinėse srity
se. Jis dirbo, kaip distriet sales 
manager New Yorke. Jackson- 
ville, Cleveland, < 
Sommerville, Mass.

1945 m. sausio mėn.
Seyffer buvo paskirtas regio
naliniu sales manager šiaurės

pietryčių regioninis sales ma
nager, Mr. Johnstor vadovaus 
pardavimui ir tvarkys parda
vėjų santykius 6-se prekybos 
srityse su vyr. būstine*. Ches- 

Chester ir ter, Washington, D. C.. Rich- 
mond, Va., Charlotte, N. C.. 
Atlanta ir Jacksonville. šis 
rajonas apima apie 1000 For
do pardavėjų.

Mr.

nėjo akimis, kai buvau jam 
pirmą kartą pristatytas, tokiu 
pat būdu prieš porą dienų. Iš 
Stalino Malenkovas pasiskoli
no ne tik drabužių formą, ne 
tik kalbėjimo būdą, bet ir ši
tą provokuojantį žiūrėjimą ne
sumirksint

“Kada jūs pradėjo jaustis su 
savo nervais negerai?” Sumi
nėjau 1938 metų pradžią. Jis- 
linktelėjo galva, lyg tokio at
sakymo ir buvo laukęs.

“Jūsų valymo darbai šiaurės 
srityse turėjo didelės reikš
mės,” tęsė jis toliau. “Drąsu
mas, su kuriuo jus žuvininkys
tės ministeriją valėte ir už
griebėte pačias viršūnes (min.

Kraštotyros mnzėjus per 4 
metus esą “paruošė kelias dia
gramas ir surinko: keliasde
šimt nuotraukų, 9 dėžutes pa
pirosų ir cigarečių, pusantro 
litro degtinės, 1 porą kaliošų 
ir guminių “Inkaro” batukų, 1 
porą “Coton“ kojinių ir pan. 
Visa tai netvarkingai buvo 
sumestas į spintą. Ypatingai 
“vaisingi” buvo muzėjaus di
rektoriaus manymu 1952 me- 

rytų regijonui su vyriausia bū
stine New Yorke. Regijonas 
apima Boston, Buffalo, Pitts- 
burgh ir New York City par
davimo sritis.

Kaip prekybos administraci
jos vedėjas Mr. Seyffer vado
vaus šioms funkcijoms Mr. 
Smead vadovybėje — biznio 
vedimas, administracija, par
davimų analizė, prekyba su 
vyriausybe ir tarpskyrinis 
pardavimas.

“Mr. Seyffer atneša general 
sales kolektyvui patirties lobį 
Fordo pardavimų operacijų fa
zėse, kuris sustiprins Fordo 
pardavimo pastangas", sako 
Mr. Smead.

Kaip vyriausias prekybos 
tarnautojas pietryčių prekybos 
regijone, Mr. Beacham tvarkė 
Fordo pardavimą ir pardavė
jų santykius 12-koje valstijų 
pagal Atlanto pakraščius, su 
vyr. būstine Chester Kaip 
šiaurės rytų, regioninis sales 
manager, Mr. Beacham tvar
kys Fordo prekybą *New Yor
ke, vakarų Pennsytvanijoj ir 
New England valstijose.

žemčužiną, Molotovo žmoną. 
Red.) mane ir draugą Sierovą 
įtikino, kad jūs esate gabus.” 
Jis žiūrėjo gudriai, lyg įvertin
damas, lyg laukdamas, kokia 
bus mano reakcija. .. Jis ma
nąs ir toliau man duoti pana
šios rūšies uždavinių.

Tuo tarpu bokšte laikrodis 
išmušė dvi. Malenkovas paki
lo, perbraukė savo uniformą 
ir pasakė: “Dabar eisim pie
tų.” Paklausiau, ar galiu atsi
sveikinti. Sierovas taip pat.

“Ne, ne, abudu pasiliksite; 
drauge pietausime”.

Ir Malenkovas parodė mums 
kambarį, i kurį turim eit pietų.

(Bus daugiau)

tai. Per 306 darbo dienas 7 
darbuotojai, jų tarpe 3 mokslo 
bendradarbiai, surinko — 38 
eksponatus... Jų skaičiuje 27 
nuotraukas, 1 kg siūlų, mau
dymosi kostiumą ir kt. Kiek 
ši “mokslo įstaiga” valstybei 
atsieina, pailiustruoja šie skai
čiai: 1949 m. išleista — 62.500 
rublių, 1950 — 70.500, 1951 — 
51.500, 1952—55.500 rublių...”

Taip rašo ne koks .nors “re
akcionierių” laikraštis, bet š. 
m. sausio 11 d. okupantų orga
nas “Sov. Litva”. Geriau sovie
tinės būties, okųp. - Lietuvoje 
negalėtų pavaizduoti nė pats 
Zosčenka.

Kaune esą muzėjai jau se
niai kritikuojami bolševikų. 
Paskiausiai nuspręsta juos per-

POPIEŽIAUS ŽODIS 
DARBININKAMS

Balandžio 27 d. Šv. Tėvas 
bendroje audiencijoj tarp kele
to tūkstančių įvairių kraštų 
maldininkų priėmė ir apie 2000 
Italijos darbininkiųf į kurias 
kreipėsi padrąsinančiu žodžiu. 
Suminėjęs pagrindines darbi
ninkų teises, — į teisingą atly
ginimą, į tinkamą butą, j krik
ščionišką -šeimos gyvenimą, j 
tam tikrą dalį atsakingumo 
tautinėj ekonomijoj, — kurių 
Bažnyčia niekuomet nepaliaus* 
gynusį, popiežius ragino ‘pasi
tikėti šviesesne ateitimi Nors 
gali kilti dar kitos audros, — 
kalbėjo Jo Šventenybė, — bet 
kas nemato, pro juodus debe
sis naujos,ešviesios dienos spin
dulių? Negali būti tušti deja
vimai tų milijonų sielų, kurios

taus Bažnyčią žiūri kaip į vie- 
. nintelį tikrą vadovą.

• Varšnvn, — Varšuvos ra* 
di jo siųstuvas pranešė apie or
ganizuojamas vaikams “sekma
dienio stovyklas”. Jas taiko ne
va privati organizacija, kuri 
tvarko ateistines Lenkijos mo
kyklas. Sekmadienių stovyklos 
yra viena iš priemonių ati
traukti vaikus nuo šeimų sek
madienių rytais - ir sukliudyti 
jiems lankyti bažnyčias. Šei
mos yra spaudžiamos, kad sek
madieniais siųstų savo vaikus į 
šias stovyklas

buotą vadovėlį vykdoma politi
ka. Tokio Bažnyčia neturi ir * 
niekam nesiūlo. Krikščionis po
etikas, vadovaudamasis savo 
asmenišku išmanymu, stengia
si sukurti bendrąją visų krašto 
piliečių gerovę. Ir kiek šis dar
bas yra grynai techniškas, 
krikščionybė jam neduoda jo
kių nurodymų. Jo tik parei
ga atsižvelgti, kad savo darbe 
nepažeistų krikščioniškos mo
ralės dėsnių ir nesistatytų tik
slų, prieštaraujančių krikščio
nybės mokslui apie žmogų, jo 
kilmę ir jo gyvenimo tikslą.

no H. Blazas, kad krikščioniš
kųjų grupių politika privalo 
rūpintis išganymo reikalais ir 
toje srityje darbuotis. Tai nė
ra jos uždavinys, bet Bažny
čios. Politikos uždavinys rūpin
tis laikinaisiais fanonių reika
lais. Amžinajam žmogaus tiks
lui politika gaii pasitarnauti tik 
netiesioginiu būdu — tinkama 
gyvenimo santvarka ir pakan
kamos priemonės padeda žmo
gui siekti visų jo gyvenimo 

tvarkyti “XIX KP suvažiavimo 
direktyvų šviesoje”.

Kariškai istorinis muzėjus 
(buv. Karo Muzėjuje) “įsigijo 
naujų eksponatų: tai — kreise
ris “Potiomkinas”, “Auroros 
šūvis”, “Gatvių kautynės Ber
lyne” ir meninė keramiška 
lėkštė su Stalino Lenino at
vaizdais.”

Čiurlionio vardo muzėjns, 
kaip paskelbė Vilniaus radijas 
balandžio 6 d., taip pat “per
tvarkytas marksizmo leniniz
mo pagrindais. Liaudies meno 
skyrius papildytas neturtingos 
mergaitės ir buožės išnaudoto
jos tautiniais drabužiais. Drg. 
Stravinskas pasakoja lankyto
jams apie tarybinių dailininkų 
Žmudzinavičiaus, Banaičio, Mi
kėno ir kitų kūrinius. Iš nau
jų dailininkų iškabinti Mikėno, 
Stropios, Miknevičiaus, Galva- 
navičiaus ir kt. kūriniai. Vie- 
mme skyriuje akivaizdoje pa
rodoma, kūrybos technologi
ja”, kitaip tarus — kaip pagal 
bolševikinius reikalavimus turi 
būti sukurtas dailės kūrinys.

• 1919 m. įkurta Karo rrjo- 
kykla, kuri išauklėjo tūkstan
čius karininkų. Aukštiesiems 
karo mokslams buvo įsteigtai 
Aukšt Vytauto Didžiojo Kari
ninkų Kursai.
• Aukščiausias Lietuvos kai

Vilniaus į pietryčius. Tai Krė sas—bolševikas, kuris prive- 
vos kainas, iškilęs 320 aukš
čiau jūros lygta.

Display

THE TV SERVICE C0.
The ftat WMI The Finest In TeievHon Service

The Oideet Television Service in Brooklyn 
Dumont Aothorted Service—Phiks Fnctory Superviaed Service 

and Ąotlkortoad Service on all other leading makt*.

HOME SERVICE CALLS $3.50 plūs perta
5724 • 7TK AVENTE, BROOKLYN, N. Y.

Phone HYadnth 2-5000

nymo reikalams. Lygiai , jis 
klysta, tvirtindamas, jog krik
ščionis politikas yra griežtoj 
priklausomybėj nuo Bažyčtas 
ir privalo veikti tik pagal jos 
direktyvas. Iš. tikro jis šioj sri
ty turi labai plačią Veikimo 
laisvę. Tiek plačią, kad gali 
priklausyti net įvairioms vadi- 
namoms dešintasioms, vidurio 
ir kairiosioms partijoms. Iš 

ma jog krikščionis negali da
lyvauti partijoj, kuri yra aiš
kiai antikrikščioniška, kaip, 
pvz., komunistų).”

Dėl Lietuvos aukso
Ęddvis geg. 6 paskelbė Eta-" 

tupos pasiuntinybės Washing- 
’-tone laišką dėl anksčiau “Ke
leivyje” iškelto klausimo apie 
Lietuvos auksą Stockholme ir 
Washingtone.

Pasiuntinybė aiškina, kad 
“Lietuvos auksas Stockholme 
galutinai nėra žuvęs, ir kad 
Lietuvai atsistačius, Lietuvos 
valdžia tą reikalą prideramai 
sutvarkys.”

0 dėl Lietuvos aukso Wa- 
shingtone tepasakoma, kad au
torius “geriau padarytų tylė
damas nei kalbėdamas pik-

Kuo Nau£enos nori laikyti 
ateitininkus

Naujienas geg. 5 rašo, kad 
“ateitininkai nenori kitų akyse 
save laikyti politine jaunimo 
organizacija. “Naujienos” bet
gi sako, kad ateitininkai esą 
politinė organizacija ir kad jie 
“be reikalo nori save laikyti 
nepriklausomais nuo katalikų 
partijos.”

Ateitininkai pasako savo — 
kas jie yra. “Naujienos” pasakė 
savo — kuo jos ateitininkus 
laiko. Valia kiekvienam galvo
ti, kaip jam patinka. Negi dėl 
to ginčysiesi.

Lygiai taip “Naujienos” no
ri save laikyti P. Grigaičio gru
pės organu, o “Laisvė” sako, 
kad “Naujienos” tai L. Simu
čio organas. Negi dėl to gin- 
čysiesi.

Komunistų pasakos, kodėl 
laiškai iš Lietuvos neateina. 
Vitais, kom. laikraštis, geg.

4 aiškina, kodėl iš Lietuvos at
eina tiek nedaug laiškų. Girdi, 
kol “Lietuvoj viešpatavo kapi
talistinė sistema”, laiškai daž
niau ateidavo, nes tuose laiš
kuose būdavo prašoma atsiųsti 
pinigų, senų drabužių ir t.t O 
dabar Lietuvoje taip gera, taip 
nieko netrūksta, kad nėra rei
kalo nieko iš Amerikos prašy
ti Tad kam dar laiškus rašyti. 
Girdi, “nėra daugiau licitadjų, 
išpardavinėjimu, anstolių, var
žytynių ir kitokių biesų, kurie 
smaugė neturtingą Lietuvos 
valstietiją.” Tų visų biesų,tik

tas yra į rytus nuo garsiosios rai nėra, nes juos visus atstoja 
Krėvos pilie*, apie 86 km. nuo biesų biesas ir “Vilnies” bo-

dė prie to, kad nėra no nei iš
pardavinėti nei licituoti.
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Per šimtą dienų persivertus 
' ■ *>

Naujas prezidentas valdžią perėmė sausio 20 d. Kadangi 
dienos greitai bėga, tai jų susibėgo jau visas šimtas ir davė pro
gos laikraščiams ir politikams vertinti, kur nauja valdžia suką ir 
ką ji naujo padarė.

Politiniai stebėtojai maždaug sutaria, kad tas pirmas šim
tas dienų Eisenhovveriui prabėgo ne taip triukšmingai, kaip kita
da* Rooseveltui. Eisenhoweris žadėjo “Washingtoną išvalyti”, 
bet jam atiteko tie patys aparatai, kuriuos paliko demokratai. 
Vienas laikraštis sako, kad jie tikisi naujus šeimininkus p.‘i ja u - 
kinti ir jrodyti, jog gyvenimas reikalauja apsiprasti, o ne valyti.

Tačiau niekas neslepia, kad nauja vyriausybė lėtai ir atsar
giai suka j naują ūkinj kelią. Visose ūkio srityse ji valstybės įta
ką traukia į užpakalį, o į priekį stumia privatinę iniciatyvą ir 
galią. Antai, panaikintos valdinės kontrolės, norima privačioms 
rankoms perleisti valstybės dirbtinės gtnnos gamybą, atsisakyti 
valdinės namų statybos, suprivatinti pastą.

Užsienio politikoje vyriausybė atėjo su naujais šūkiais: vie
toje demokratų stabdomos politikos (contenment) respubliko-

(Tęsinys R praėjusio numerio)

Balandžio 27-28-29 d. Wa- 
shingtone lankėsi su gastrolė
mis Metropolitan Opera. Ji 
sostinei atvežė tris operas: Bo
hema; Rigoletto ir Samsonas 
su Dalia. Geras tonas ska
lauja nepraleisti ■ pragos ir' 
nors kartą metuose, po Velykų, 
aplankyti' operą. Gana tų rė
kiančių kinų ir muzikos už ni
kelį! Ir šioje šalyje nors kartą 
išgirsime švarios muzikos, dai
nų!

Šiaip taip per * pažintis ir 
“sklandų” kalbos mokėjimą su- 
krapščiau bilietą už 4 dol. (stu
dento kišenei ne juokas), ir 
balandžio 27 d. vakare, nusi- 
blizginęs batus (šioje šalyje re
tai juos valau), išdrožiu į ope
rą. Ir ką tu pasakysi —- sosti
nė nors kartą metuose turi o- 
perą!

Prie salės durų laksto pulkai 
policininkų, ūžia motociklai, 
slankinėja civiliai apsirengę 
žmonės (ar tik nebus iš Sau
gumo įstaigos?). Klausiu vie
ną, klausiu kitą — kas čia at
itiko: mažu du automobiliai 
bus ką tik “pasibučiavę”!

— Prez. Ei-enhcweris atva
žiuoja į operą! Bernus varo ša- 
lyn, kelią paruošia, — dailia 
anglų k. paaiškina man sosti
nės žmogus, matyt, po rinki
mų jau priklausąs respubliko
nų partijai (o gyventi reikia’).

Na, broleli, pirmyn’ Prezi- 
dinta tai tikrai turiu pamatyti!

nai iškėlė išlaisvinimo programą. Tačiau pozityvių žygių toje 
politikoje dar nematyti. Kai kas pastebi, kad ant tos naujos 
linijos vyriausybė dar neišlaiko pusiausvyros: metasi į priekį ir 
vėl šoka atgalios. Nacionalinei Kinijai nuėmus draudimą pulti 
raudonąją Kiniją, kilo daug kalbų, bet nedavė dar jokių darbų. 
Išmestas pro langą Jaltos ir Potsdamo sutartis reikėjo vėl pakel
ti. Čia prikišama ir Eisenhower:ui. kad jis lengvai palenkiamas 
į kompromisus. Bet reikia neužmiršti, kad jo užsienio politika 
Europoje sutinkama urzgiant: kas dar nepavergtas, nori stabdo
mos, o ne išlaisvinimo politikos.

Vaduodamas ūkį nuo valstybės varžtų, Eisenhoweris ėmėsi 
naujos politikos santykiuose federalinės valdžios su -sritine. Po 
konferencijos su gubernatoriais kai kurie jų pareiškė, kad fede- 
ra*aė valdžia palieka daugiau laisvės ir savarankiškumo atski
roms valstybėms. Jų reikšmė labiau pabrėžiama.

Tuo tarpu nauja valdžia rodo daugiau pa-tangų vienyti vals
tybę moraliniu dvasiniu atžvilgiu. Iš vienos pušės daromos labai 
aiškios pastangos išvalyti aparatą ir krašto atsakingąsias vietas 
nuo antiamerikoniško elemento ir komunistinės veiklos. Iš kitos 
pusės dėmesio vertas kai kurių įstaigų ir a-menų aiškus pabrė
žimas, kad reikia kovoti už tikrą amerikonizmą. Tai yra užuo
mazga amerikoninio nacionalizmo. Ar jis stiprės ar tils, reikia 
dar palaukti.

Gyventojų masės Eisenhovveriu dar nespėjo nusivilti, bent 
savo kailiu pajusti, ar geriau buvo prie Trumano. ar geriau bus 
prie Eisenhowerio, ar dirbančiam žmogui labiau į naudą ė‘o de
mokratų sukimas į suvalstybinimą. ar geriau bus pasukus į d des- 
nę privatinę laisvę?

Pasiruošimas naujiems atominiams bandymams Las Vejos dykumoje. Aukštai skrenda bepilotiniai. 
bombonešiai, vieno lėktuvo valdomi. Anaėio’e Las ■ Vesas aukštesnioje mokyklose teikiami mokinėms 
paaiškinimai apie bandymus, kuriems panaudojamos hezHiionės ir pelės.

JONAS FETRftNAS
J •

Kad ir aš už jį nebalsavau (dar 
ne pilietis!), bet “Darbininke”, 
a t s i we n a t e , juk ra
šiau: “metas .... idant 
dvasios, energijos, atsinaujini
mo”..^

Bet pamėgink prasiveržti 
pro minią! Ir kas pikčiausia— 
prie pat tfidžiųjų salės ; durų 
ne rimti, suaugę žmonės, kokie 
didelių įstaigų valdininkai, bet 
visokie iš visų miestelių suva
žiavę mokiniai ekskursantai. 
Ir jie, matai, įsigeidė preziden
tą pamatyti! Ne vienas nešio
josi atlape ženklelį “I likę

\ Ir ką daryti? Išsitraukiau iš 
kišenės baltą kortelę, užsira
šiau savo pavardę, vardą, dar 
pridėjau kilmės kraštą — Lith- 
uania, užsikabinau ant švarko 
atlapo — ir jau stoviu pirmoj 
eilėj. Policininkas pažiūrėjo, 
matyt, gerai neį kaitė mano 
rašto, palaikė kokiu “Darbi
ninko” specialiu korespondentu 
ir gražiai pro mane praė;o 
prez. Eisenhcweris, kuriam visi 
smarkiai plojome, įėjus salėje 
Opcijos orkestras sugrojo mar
šą ir JAV himną.

Opera praėjo graliai ir sma
giai. Neteko pastebėti, kad 
papkornų ar aiskrimo šlamėji
mas būtų buvęs svarbesnis už 
Puccini muziką..

Lietuviškas “Sveika Marija”
Tik nepagalvokite, kad Wa- 

shingtnne kas sekmadienį vyk
tų lietuviškos pamaldos, kurių 
metu visi lietuviškai kalbėtų 
poterius. Turime lietuvių kuni- 
gi£ turime, Amerikos Lietuvių 
Draugiją, rengiame minėjimus, 
šventes, susirinkimus, tačiau 
tokios prabangos, lietuviškų 
pamaldų, dar neturime. O gal 
jau artėja metas pagalvoti ir 
apie jas’

O tačiau buvo smagu, kai 
Washingtone užtikau lietuviš
ką ‘Sveika Marija”. Nesu dide
lis archeologas ar kokių senų 
pinigą rinkėjas, tačiau užti
kau! Malonus jausmas pakute
no lietuvišką krūtinę — sostinę 
puošia lietuviškas “Sveika Ma
rija”!

O įvyko taip. Washingtone 
viena miesto dalis vadinama 
‘■Mnažoji Roma”. Amerikos Ka
talikų Universitetas, Nekalto 
Marijos Prasidėjimo šventovė, 
po to eina eilė įvairių kolegi
jų, vienuolynų, koplyčių, baž
nyčių, kurios sudaro tarytum 
mažytę Romą, taipgi nužertą 
senais vienuolynais, bažnyčio
mis, kolegijomis...

Nužygiuoju kartą į netoli 
Katalikų Universiteto esantį 
Tėvų Pranciškonų Vienuolyną. 
Tik ne tų, kurie Brooklyne gy
vena ir “Darbininką” leidžia. 
Prie vienuolyno pris slįejud 
graži baižnytėlė, kurios tikslas 
— ugdyti šventosios Žemės 
brangių istorinių vietų atmini
mą, skiepyti žmonėse Kristaus

PREZEDENTAS D. EISENHOWEEIS tavo dovaau koriatteėht Sui
ma. iš V frai. prieš Kristę- Baltuose Rūmuose dovana jam jteikA 
Graikijos ministeris Spyro* Markerinis. * '

gyvenimo ir kančios prasmin
gumą. Po bažnyčia eina ilgokos 
katakombos, požeminiai urvai, 
atkurti pagal Romos katakom
bų pavyzdžius. Koplyčios, alto
rėliai, sienose laidojimo krip
tos (urvai), senieji katakombų 
krikščioniškojo meno piešiniai, 
užrašai, vardai...

Gražųjį vienuolyno kiemą 
puošia Kristaus kančios stotys, 
stogeliu dailiai apsaugotos ir 
apdengtos, gitų stočių tarpuose

Kanadoje statoma lietuvių bažnyčia
Winnipeg, Man. — Gana to

limoje ir nuošalioje Kanados 
srityje, atsidūrę tarp svetimų
jų, lietuviai yra pasiryžę pasi
statydinti savo bažnyčią. Lėšas 
telkia patys ir šaukiasi para
mos iš JAV. Rado jau gražaus* 
atbalsio geraširdžių lietuvių 
tarpe, štai, po $100 yra auko-

KODftL KOMUNIZMAS 
STIPRIS

VV’ashingtonas. — “Jei šian
dien komunizmas pasirodo dar 
stiprus, tai ne dėl savo vidinės 
jėgos, o dėl to, kad mes per 
maža tikėjome krikščioniškais 
socialiniais bendruomenės pa
grindais. kuriuos popiežius Le
onas XIII nurodė savo encikli
koj “Rerum novarum”. Taip 
kalbėjo JAV darbo ministeris 
Martynas Durkin, įteikdamas 
1953 m. “Rerum novarum” 
premiją. “I^eono enciklika — 
tęsė ministeris — rodo žmo
nėms kelią į dvasinį ir sociali
nį Sgelbėjimą, kiti keliai aiš
kiai veda į socialinę netvarką 

kaba lentelės, kuriose 200 įvai
rių kalbų išrašyta “Sveika 
Marija.” čia ir užtikau lietuviš
ką “Sveika Marija”, dailia ir 
taisyklinga lietuvių kalba išra
šytą ant lentelės, kurią čia pa
aukojo lietuviška šeima išBal- 
timorės.

Skaitau ir džiaugiuosi! šalia 
visokiausių ir keisčiausiai 
skambančių kalbų spindi ir 
mūsiškė lietuvių kalba, nešan
ti Marijai garbę!

ję: O. Beržanskienė (Chįcago- 
je), Fr. Lattoz (Scranton), 
M. Petrauskas (Brlstol), $50: 
prel. Pr. Juras (Lawrence), 
$25: A. O. Balčiūnas (Aurora), 
kun. J. Pragulbickas (Bayon- 
ne), $20: St. Stapulionis (Det- 
roit) ir visa'eilė įteikė kiek 
mažesnes aukas. Už jas nuošir
džiai dėkoja kun. J. Bertašius, 
kuris Winnipege rūpinasi Ee- 
tuvių dvasiniais reikalais ir 
bažnyčios statyba. Jis kreipia
si į visus lietuvius tokiu raš
tu:

Nuoširdžiai prašome parem
ti mūsų pasiryžimą vakarų Ka
nados dalyje pastatyti pirmą 
lietuvių katalikų bažnyčią, ku
ri apjungs ir atgaivins čia išsi
blaškiusius lietuvius. Mūsų yra 
nedaug, darbas be galo sunkus, 
todėl kreipiamės su viltimi į 
vizų geras širdis. Ir mažiausia 
auka pr sidėdami, tapsite baž
nyčios statytojais. Aukas pra
šome siųsti: kun. J. Bertašius, 
Lithuanain Mission, Building 
Fund, 191 Austin $t., Winni- 
peg, Man.

VELYKŲ <8* <8> <8> <8* <8> <8> <8* <$> 
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Užsidega šviesos. Jos bėga 
visų veidais, puola į sodą, švie
siais pirštais plėšia naktį. Vi
sur turi būti šviesu. Juk čia 
vestuvės! Muzika taip skamba, 
sukasi valsai, trenkia polkos, o 
aš — išeinu.

Išslenka nepastebėtas, kad. 
vėl manęs neieškotų. Aš tik 
trumpam. Bėgu per sodą. Kiek 
kartų čia skubėta *su plazdan
čia širdim. Buvo gera jausti, 
kad nesi vienas savd rūpestyje. 
Kiškio šuoliu peršoku kelią ir 
— į namus. Pirmiausia užden
giu langus, kad niekas iš ana
pus gatvės nepastebėtų švie
sos. Užsidegu žvakę ir kaip vi
durnakčio vienuolis įžvelgiu į 
biblioteką. Neieškau ten pa
guodos savo mintims, — ieš
kau gyvenimo.

Antroje lentynoje — taip 
sakė ji. Ar nuo viršaus, ar nuo 
apačios? Ištraukiu vieną, per- 
skleidžiu ir nieko nerandu, 
čiumpu gretimą ir vėl nieko. 
Skubu prie kitos lentynos, bet 

ir ten knygose tik išmintis. 
Išverčiu^ iškyloju keletą kny
gų, bet niekur neprasiveria jos 
vasaros aidas. Tada vėl grįžtu 
ir atidžiai vartau. Gal kur už
slėpta, kad niekas taip greit 
nerastų. Ir tikrai — tarp kny
gos siūlų randu užkištą lapelį. 
Ištraukiu. Jis iškirptas — šir
dies formos. Papieštos dvi gėly
tės ir parašyta: “Atidaryk ma
no Širdį, rasi mano mintis.”

M

Kaip vaikiška, kaip papras
ta, visai kaip gimnazijos pir
mose klasėse. Juk t»lp visi mes 
rašėm slaptus laiškus savo die
nos simpatijom. Ir ji, lyg grįž
dama į savo vaikystę, pasirin
ko šią formą pakalbėti su ma
nim. Slapta knygoje įdėti slap
čiausi žodžiai, kurių niekas ne-‘ 
gali žinoti, tačiau kurių tarp 
esi išsiilgęs. Atskleidžiu ir 
vėl papieštos gėlytės ir įrašas: 
“Praverk mano svajones, ra
si, ką aš myliu.”

Praveriu ir šį užlinkimą. 
Prieš mane atsiskleidžia gražus 

apskritimas, lyg didelis žiedas. 
Aplink pripiešta gėlių, supintas 
visas vainikas, taip kruopščiai, 
taip dailiai, kad matai kiekvie
no lapo siūlelį. Jo viduryje 
gražiom dailiom raidėm išsi- 
drėkia laiškas. Galbūt, žiemos 
vakarais rašė ji pasislėpus, ra
šė ilgus vakarus, kad kiekvie
nas brūkšnis būtų gražus, to
bulas* ir kalbėtų tik apie ją. 
Skaitau:

“Aleksi, nors tu mane įžeidi- 
nėjai ne kartą, nors tu mane 
pajuokei prieš savo draugus ir 
namiškius, bet aš tave mylė
jau. Nors štai jau viskas nu- bėga prie manęs, 
spręsta, ir aš turiu ištekėti, bet
as myku tik tave ir amžinai 
mylėsiu. Gal mane vadins net 
laiminga, tačiau mano laimei 
visada trūks tavęs, mano įmyli
masis. ' ■

Gali kaip nori mane minėti. 
Ar aš kalta, kad mano širdis 
dega taip karštai tau, tik tau! 
Už viską man atleisk!

Tavo Kristina.”
Mano rankos virpa, širdis 

blaškosi kaip žvakė. Ji myli 
mane! — kartoja visos mano 
mintys, ir didis džiaugsmas 
liejas manin. Negalvoju, kad 
jos neteksiu amžinai. Džiaugs
mas yra toks didis, kad noriu 
švilpauti, bet šią akimirką iš
girstu žingsnius. Jie jau virtu
vėje, jau skuba prie durų.

Greit užskleidžiu laiškelį. Ne, 
niekas negali jo matyti, nie
kas! Durys prasiveria.Kristina! 
Apsisiautus ilgu tamsiu ap
siaustu, galvą apsigobus ska
ra. Ji panaši j vaiduoklį, ne į 
baltą išpuoštą nuotaką.

Ji žiūri į mane taip tvirtai, 
taip veriančiai, tartum klaustų, 
ar radau jos laišką. Mūsų 
žvilgsniai susitinka ilgam. Jie 
tokie išsiilgę vienas kito. Ir ji 
be žodžių išskaito visa. Pama
žėl, nenuleisdama akrų, ji nusi
ima skarą, apsiaustą.

— Aleksi, — ji sukužda ir 
apsikabina

mano kaklą taip švelniai ir gi
liai.

Nuotaką, šios dienos nuota
ką turiu savo glėby. Ji žydi 
kaip obelis, ji kvepia gardžiau- 

' siais kvepalais, ir jos plaukai 
sriūte sriūva į mano veidą, ir 
akys lyg saulės šviečia man.

— Aš viską žinau... Sakyk, 
ar tai teisybė, ką sakė Onutė?

— Taip, Kristina, taip!
— O kaip gera man, bent 

šią valandą gera. Kokia aš lai
minga, — ji prisiglaudžia ir 
bučiuoja mane. Bučiniai mus 
degina* kaip 1 iepsnos.

Staiga ji atsitraukia, ran
kom įsitveria man į pečius, 
tvirtai suleidžia pirštus ir vi
sa dreba:
’ — Kodėl tu išjuokei mane, 

kodėl tu sakei, kad aš neište
kėsiu ir liksiu....

— Aš? Ne, aš šitaip niekada 
nesakiau, niekada!

Sakyk teisybę, sakyk! 
Nemeluok, man bus lengviau!

— Kristina, tikrai aš šitaip 
niekada nesakiau.

— Tai jie, piktieji žmonės, 
puolė mus. — Ji prisiglaudžia 
ir pravirksta. Baltuose drabu
žiuose, šauni nuotaka, o verkia 
kaip vaikas. — Aš negyvensiu, 
ne! Aš bėgsiu, bėgsiu. Bėkim, 
Aleks^^kim iš čia. Kas mum, 
kas mum žmonės. Bėkim kur 
nors į žemės kraštą, kad tik 
pasiliktume dviese.

— Kristina!
Tuo metu vėl pasigirsta 

žingsniai. Kažkas pastebėjo 
šviesą lange ir ateina. Jau vir
tuvėje, suka tiesiai į duris! Iš
sigąstu; kas bus, kai nuotką 
atras čia, mano kambaryje?! 
Kristina drąsiai įsitveria mano 
ranką, prisiglaudžia, rodos, 
gali čia dangus griūti, — ji ne
pajudės.

Durys prasi veria. Mama!
Ji sustoja duryse. Akys de

ga valandėlę, bet ji tuoj susi
valdo ir ramiu balsu taria:

— Vaikai, būkite protingi. 
Jūsų tuoj ieškos. Kas bus, kai 
pasiges jaunosios?!’

- — Nieko, mama, nebus, nie

ko! — šoka Kristina, visa į- Būk tvirta, pakelk savo varge- 
raudus. — Gelbėkite mane, liūs, kaip kiekvienas pekelia.— 
gelbėkite! — Ji bėga prie ma- Ji apsiaučia ją, uždeda skarą.
mos, apsikabina ją, bet ji ra
miai prakalba:

— Argi tai galima?
— Galima, galima, mama! 

Aš myliu tik Aleksį, tik jį, ir 
jis mane. Mes nueikime ir pa
sakykime visiems, visiems pa
sakykime. Tegu sugriūva ma
no vestuvės. Eikime drąsiai. 
Ten yra ir klebonas, kuris ma
ne sutuokė. Jis viską žino. Te
gu dabar atriša, tegu! Tegu 
atriša, aš žinau, tai galima..

— Vaike, ką tu kalbi, pagal
vok! Koks triukšmas, kokia gė
da visą laiką tave persekios. 
Kas yra matęs šitaip?

Kristina stovi lyg prie degan
čio namo. Staiga ji pasisuka ir 
puola prie manęs, glaudžiasi. 
Motina žiūri tokiu žvilgsniu, 
rodos, čia žemės prasmegs, jei 
aš tik žodį ištarsiu. Sustingstu 
visas kaip druskos stulpas, net 
rankos neuždedu ant jos pečių, 
nė žodžio neištariu. Tik min
tyse kala, lyg gręžte gręžia: 
kokia gėda, kokai gėda! Ne!

—Gelbėkite mane J —ji dar 
šūkteli, bet niekas neatsako. 
Po valandėlės mama ateina 
prie jos, paima paltą, skarą ir 
ramiai deda ant pečių.

— Eime, Kristute, eime. Ir 
kam šiandie neskauda širdies.

Kristina stovi lyg iš medžio iš
drožta. Ji nieko nesako, net 
lūpų nepraveria. Nuleidus gal
vą, įsitveria į motinos ranką, 
lyg būtų maža mergaitė ir ją 
reiktų parvesti siauru takeliu 
pro dideles pelkes. .Netarus nė 
žodžio išeina.

Aš stoviu valandėlę lyg bu
čiau akmeninis. Galėčiau de
ginti pirštą žvakės liepsnoje ir 
man neskaudėtų. Nieko nejau
čiu, kas dedasi manyje. įsikišu 
laiškutį, tą jos vaikišką širdį į 
kišenę, užpučiu žvakę ir pra
veriu langus. -Pavasario nak
tis. Kvapais alsuoja kiekvienas 
pumpurėlis, gyvybė ir džiaugs
mas pripildė visas sodo užuo
lankas. Anapus gatvės dega 
šviesos, trenkia muzika, tren
kia ir tik dabar pabundu.

— Kristina, — šūkteliu nak
tyje!

Bėgu, trenkiu durimis ir vėl 
bėgu, puolu į gatvę, į sodą, gal 
dar pavysiu, gal dar pamatysiu 
ją. Muzika groja, žmonės kle
ga ir dainuoja ir aš sustoju ant 
slenksčio. Prieš mane vestu
vės.

Dairausi, nardau akim, kur 
Kristina, kas su ja atsitiko!

(bus daugiau)
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darbus. Valdyba yra planuojąs 
ir nurodąs organas, o veikti ir 
vykdyti tirti patys nariai. To- 
dėl valdyba leidžia biuletenį. Ji 
stengiasi atgaivinti studentų 
korporacijas. Užsienio reika
lams ir spaudai bei informa-

ritė. Tašau šėkniirigani ir į- 
stangiam darbui kliudo sunki 
finansinė sąjungos padėtis. Pa
stangos ją pagerinti tesusilau
kė nei draugovių, nei atskirų 
riarių reikiamo dėmesio. Vasa
ros pabaigoj organinio jaina 
studentų stovykla. Aškinamas 
konferencijos sušaukimo klau
simas. Taip, sąjunga jau gero
kai išjudėjusi, bet dar bepa
kankamai — ddr pėrtfeug vi
sokių spragų, dar permaža 
ryžto ir darbo. Draugovių pra- 
itešimus padarė: R. Rauchaitė 
(Chicagos), J. Vyšniauskas 
(ČleVęlando) ir Pr. Zaranka 
(Detroito). Del veiklos kaktejo* 
Ir eilė pačių suvažiavimo da
lyvių.

Koks yra bendras visų pra
nešimų ir kalbų vaizdas? Iš 
vienos pusės matomos didelės 
pastangos, aukojamas laikas ir vadovavo visados paslaugi P. 
jėgos. Bet jos susiduria su ne-

' mažesnėmis kliūtimis. Todėl 
abejingumui, nejautrumui ir 
neryžtingumui nugalėti

narių protą, gaivintą ją dva
sią ir uždegtą jausmus.

Organizacija turi sudaryti 
sąlygas pažinti vieniems kitus. 
Tarp narių turi susidaryti ar
timi santykiai ir glaudūs ry
šiai Kiekvienas turi pajusti už 
veiklą asmeninę atsakomybę. 
Tik asmenybės nugalės sunku
mus, parodys iniciatyvos ir 
prasiverš polėkiais. Be jau tu
rimų, ateitininkams dar reikia 
ir iiaūjū jutis glaudžiau šiejan-

Neries Fondas skiria 206 dol. premiją

Neries” Stip. Fondo Stei-" bas rašomas vienojo lapo pusė
je pasirašomas slapyvardžiu, 
kariu pridedant Užklijuotą vo
ką, ant kur O užrašytai tas

. gėjdi: dr. i. Kazickas ir tfr/K. 
Vtriiūnas, bendram posėdyje su 
Fondo globėjais: A Simučiv, 
dr. VI. Viliamu ir P. JUrictim, 
svarstė' studijuojančio lietu
viškojo jaunimo problemas ir, 
norėdami jam pagelbėti bei su

interesuoti studijavimo gali
mybėmis ir dar nestudijuojpn- 
čius, notarė skirti konkursiniu 
keliu 200 dol. premiją už ge
riausiai parašytą darbą tftha: 
“Mokslo siekiančio lietuviškojo 
jaunimo problemos ir jų spren
dimas.” Konkurso dadyviams 
nustatytos tokios sąlygos:

1. kdnkurtė gali dalyvauti

3. A Valstybėse, nariai ir abi
turientai, šį pavasarį bebfilgią 
aukštėSfląsias tttfkykMs, ir už

tuviai studentai it Abiturien
tai.

2. Visas darbas turi sudary
ti tarp 8 ir 15 rašomąja ma
šinėle rašytų (dviguba interli- 
hiJSJ puslapių (2030-4000 žo
di M, kuris ittkihčiūrtiaš ar į- 
teikiaitm Stipendiją Fondui i- 
W rugpiūčio mčn. 15 d. Dar-

moksiei- 

ateitininko tautinio kelio. Ap
linkui vaikščiojanti mirtis re
tina tautines mūsų eiles.- Jos 
dalgis iškeltas ypačiai ties pa
čiais mažaisiais. Ateitininkai 
negali pasukti šituo tautinės 
mirties kėliu. Esminė jų žymė’ 
turi būti lietuvybe.

gyvą (savo lietuvybę, tiek išlai
kys gyvą ir pačią Lietuvą.

Mums be galo džiugu, kai 
šitaip mąsto, jaučia ir 
kalba pats mūsų jaunimas. 
Dieve, padėk jam iki galo iš
tverti!

Nors negausus, šis zoninis 
suvažiavimas buvo darbingas 
ir gyvas. Daug dėmesio ir šir
dies jam parodė studentų atei
tininkų dvasios vadas tėvas J. 
Borevičius SJ» Aktyvus buvo 
pirm. V. Žvirždys ir kiti centro 
valdybos nariai. Jup domėjosi 
ir būrelis vietos sendraugių. 
Pamaldas atlaikė ir ateitinin
kus savo pamoksle prisiminė 
kun. dr. K širvaitis. Pirminin
kavo prezidiumas iš Vyt Gy
lio, L. iešmantaitės ir V. Taut- 
vydaitės. Maitinimo “štabui”

Balčiūnienė. Rengimo naštą 
pakėlė Clevelando draugovė su 
valdybos pirm. J. Vyšniausku 
priešaky. Reikia dar pažymėti 
ir tą nuotaiką, kuria šis suva
žiavimas vyko. Pasidžiaugta, 
kuo buvo galima pasidžiaugti. 
Bet ir į trūkumus atvirai pa
žiūrėta. Dabar reikia tik jėgų 
ir valios jiems pašalinti.

Suvažiavimo proga tai pat 
buvo surengtas
meno ir literatūros vakaras.

Jo programą atliko patys su
važiavimo dalyviai. Arv. Bar- 
žtfukas, reng. komisijos pirm., 
jį atidaręs programai vadovau
ti pakvietė detroitiškį Pr. Za- 
ranką. Jis rte tik Simpatingai 

je tašteliš SU slapyvardžiu ir 
autoriaus tiktąja pavarde bei 
adrtšta. Salia pavardės reikia 
nurodyti, kokius-mokshis ir ko-1 
kiarti universitete ar kolegijoje 
studijuoja.

3; Datbuš Jvėrt'hti. it geriau
sią jtį išrinkti atidaryta jury 
komisija, į Mirtą pakviešti ir 
maldHiat sutikti įtiti dr. Br. 
NeiiifckaSi L Ddrrtbtiūteš ir 
Pi Mkuš, “Nėrteš” stp. Fon
du globėjas.

4. Jury kcm sljai yra reter- 
vuota teisė, reikalui ėsant, pre
miją dalyti pbsiau, taip ir tei
sė skelbti spaudoje premiją 
lairtejušį darbą.

5. Jūry komkijbs nutarimas 
skelbiaihas vieno menesio lai
kotarpyje. skaitant nuo rug
pjūčio mėri. 15 d.

Visi ktinkursO darbai siun- 
čaimi "Neries” Stip. Fondui 
tokiu adresu: Mr. A Simutis,
Neris ScholarsMp Fund, 41 W. skriauda kandidatui liko. Atei- 
82nd St, Ncw York 21, N. Y. tyje to reikėtų vengti.

ftūmdristiniais eilėraščiais. So
lo dainavo viešnia D. Stankai- 
tytė, Prapuolenytės pianinu pa
lydima. Kita čikagiškė D. Va
lančiūtė padeklamavo Aisčio 
eilėraštį, dėtroitiškė Jasaitytė 
paskaitė ištrauką iš Pulgio 
Aridriušio “Sudiev, kvietkeii,” 
klyvlendiečiai studentai pašo
ko porą tautinių šokių, gi ne
ilga programa buvo lietuviškai 
nuoširdi ir šilta.. Džiaugiamės, 
kad mūsų studentai rodo dė
mesio ir šiai sričiai.

Suvažiavimas buvo baigtas

Sugiedojus ateitininkų him
ną, sudarius garbės prezidiu-

naujieji liet, studentu sąjungos rinkimai
Lietuvių Studentų Sąjungos 

centrinių organų rinkimai jau 
pasibaigė. Akademinis jauni
mas, kuris kasihet vis auga sa
vo skaičiumi, vėl aktyviai da
lyvavo rinkimuose, šiai 
korespondentiniu būdu pra

vestų balsavimų rezultatai.
Į Centro Valdybą išrinkti: 
Vyt. Gylys — Chicago, L.

— Cambridge, Mass., K.-J. 
Kudžma — Brboklyn, R. Mie
želis — Urbana, R. Rauchaitė
— Chicago ir G. Zauniūtė — 
Brooklyn.

Malonu pastebėti, kad šį kar
tą Centro Valdybon pateko 
studentų ir iš rytinio Amerikos 
pakraščio. Tuo būdu Rytuose 
gyveną studentai turės tiesiogi
nius savo atstovus centriniame 
organe.

Į Revizijos Komisiją šį kartą 
išrinkti:

V. Germanas-Urbanas, A. 
Kėželis —Chicago ir J. Šmulk
štys — Chicago.

Akademinis jaunimas 'kas
met išsirenka ir Garbės Teis
mą, į kurį šiais metais pateko 
T. Naginionis — Boston/ K. 
Ostrauskas — Philadelphia ir 
V. žvirždys — Madison — Wis- 
conšin.

tš patiektų vietovių galime 
pastebėti, kad išrinktieji stu
dentai lainko įvairius Amerikos 
universitetus. Jeigu kartais dėl 
tolimų atstinnų sunku darniau 
veikti, nes susirašinėjimas ne
atstoja asmeniško ryšio, tai iŠ 
kiįos pusės džiugu, kad į są
jungos veiklą įtraukti ir joje 

gyvai reiškiasi jaunuoliai, jš 
visų Amerikos dalliį.

Rinkimai praėjo sklandžiai, 
bet rinkiminė komisija galėjo 
ir kruopščiau paruošti lapelius. 
Juose buvo klaidų ir netikslu
mų, kas galėjo atsiliepti pa
tiems kandidatams. Pav., kai 
trumpa informacija apie kan
didatą yra netiksli, net klai- 
dihga, nenurodanti paskutinių 
jo laimėjimų, tai rinkėjai yra 
suklaidinami. Mūsų sąlygose 
neturime progos vieni kitų ar
čiau paižinti ašnterriškai, tai 
irtfbrmatija raštu turi būti iš
sami ir tiksli. Kai kas vėliau 
buvo atitkisyta Idikraštyje, bet 
reikalo nepataisė — moralinė

mą ir įnešus vėliavas, studento ir centro valdybos pirm, 
ateitininko pasižadėjimą davė 
13 egzaminus išlaikiusių kan
didatų; Dvasios vado skaitomi 
pasižadėjimo žodžiai, vėliavos 
pabučiavimas ir Salėj įsigalėju
si rimtis — visa tai padvelkė 
tokia nuotaika, kurios taip 
greit neužmirši. Sveikinimo 
kalbas pasakė kunigai J. Bo- 
revičius ir K. širvaitis, buvęs 
Ateit. Federacijos vadas dr. 
Ad. Damušis, LB apyk pirm. 
St. Barzdukas, Ateities klubo 
pirm.- S. Laniauskas, lituan.* 
mokyklos vedėjas A. Tamulio- 
nis, tautinių korp. sambūrio 
pirm. dr. Alg. Nasvytis, akad. 
skaučių vardu R. Braziulevi- 
čiūtė, Studentų Sąjungos sky
riaus vardu Step. Matusevičius

p. ganvytas rinktus kandidatus. Todėl visi 
studentai turėtų stengtis daly
vauti balsavimuose.

Naujai išrinktiems tenka pa
linkėti sėkmingo darbo. Nau- 
joji Centro Valdyba, tikimės, 
atkreips ypatingą dėmesį į tuos 
uždavinius, kurie visiems vie
nodai svarbūs ir ankštai rišasi 
su Studijų sėkmingumu. Taip 
pat laukiama, kad ir visa stu
dentija uoliau parems C. Val
dybos darbas, kuris be visų tal
kos ir jai pačiai nebūtų tiek 
sėkmingas, kaip to dabar rei
kia.

MERGAIČIŲ ŠVENTE PUTNAME

Šiais metais rinkimuose da
lyvavo jau didesnis skaičius 
studentų, tačiau rinkusių pro
centas dar riėra pakankamas. 
Kiekvienas studentas, kuris 
dėl savo neapdairumo ar tingu
mo nedalyvauja rinkimuose, 
savotiškai nusikalsta. Tie ide
alistai, kurie šiandien yra gy
vai įsitraukę į akademinio jau
nimo lietuvišką veiklą, verti 
mūsų pagalbos, kurią kiekvie
nas studentas gali išreikšti, ati
duodamas balsus už jo pasi-

Gegužės 3 d. Putname, N. 
Pr. Seserų pensionate gyvenan
čios mergaitės ateitininkės su
rengė metinę kuopos šventę. į 
kurią pasikvietė svečių iš Wor- 
cesterio, Brocktono, Lawrenco, 
Bostono, Hartfordo, New Yor- 
ko ir kitų aplinkinių miestų. 
Taip-suplaukė nemažas būrys 
gražauš jaunimo, ateitininkų 
sendraugių ir šiaip b čiulių.

Šventė prasidėjo granai iš
puoštoje salėje 3 vai. iškil
mingu^ posėdžiu, kurio metu 
būrelis mergaičių davė moks
leivių ateitininkių ir studenčių 
ateitininkių paižadėjimus. 
Trumpu žodeliu pasveikino 
Vyr. Federacijos Dvasios Va
das T. V. Gidžiūnas, OFM. Il
gesnes kalbas pasakė kun. Dr. 
J. Vaišnora, MIC, ir Federa
cijos Vadas S. Sužedėliš.

Antrojoje dalyje buvo litera
tūros valandėlę, kurią prave
dė “Ateities” z redaktorius P.
Jurkus. Programoje dalyvavo 
pensionato auklėtinės ir sve
čiai, visi uolūs “Ateities” ben
dradarbiai: Vebeliūna:tė, D. 
Nauragytė, E. Marijošiūtė/K. 
Keblinskas, A. Sužiedėlis su sa
vo humoristiniais eilėraščiais. 
Galina Macelytė paskambino 

pianinu.
Po programos kuopos 

gaitės surengė svečiams 
žias vaišes. Tuo pačiu 
prasidėjo ir šokiai, kurių
A. Sužiedėlis ir K. Keblinskas 
Išleido humoristinį laikraštį.

Visiems, ypač kurte rečiau 
užvažiuoja J šią lietuvišką sa
lą. šventė paliko vieną iš ge

mer-

metu 
metu

žvirždys. — Buvo pasakyta 
daug gražių minčių, pareikšta 
daug linkėjimų. Prie kaikurių 
stabtelejąme ir čia: Gražu, kai 
savo tautai dirba atskiras jos 
sūnus ir duktė, bet gražiau, 
kai šio darbo organizuotu bū
du imasi daugelis. Ateitininkai 
teeina tuo keliu, kurį jiems ro
do jų vėliavoj įsirašyti idealai. 
Ten šviečia kryžius, tėn spindi 
tautos reikalai. Tautos atgimi-. pušynėlyje., O lietuvišką d va-’ 
mo dainiaus Maironio studentų 
giesmės žodžiai teskatina šian
dien ir ateitininkus: “Petys gi 
į petį, na, vyrai, kas gali, sus
toję į darbą už mylimą šalį, 
prikelkime Lietuvą mūsų!”

St. Bdrzdukas

riausių įspūdžių. Matėsi, kaip 
gražiai šį jaunimą globoja ir 
auklėja seselės ir su kokiu rū
pestingumu pasirengia šiai 
šventei. Kartais panašiuose pa
rengimuose stinga tvarkos, vi
dinio susiklausimo. Čia viskas 
praėjo labai sklandžiai, planin
gai. Pačios mergaitės ne tik iš
puošė salę, rengėsi programai, 
bet taip pat piaruošė ir puikias 
vaišes. Kuopai sumaniai vado
vauja Dahutė Viėraityte.

JAUNIME, AR ŽINAI, KAD:

• Mūsų bibliografinė tarny
ba paskutiniųjų ketvertų metų 
laikotarpyje suregistravo tokį 
lietuvišku knygb derlių: 1049 
'm. — 131 leidinys; 1950 m.— 
131; 1951 m. — 162; lfe2 m. 
— 177 leidinys. Nepriklauso
moje Lietuvoje 1938 m. buvo 
išleista 1426 knygos, iš jų 351 
dailiosios litetatūtbs (205 ori
ginali kūryba, 156 — verti
mai).

• Vytauto Didžiojo laikais 
Lietuva buvo didesnės už Vo
kietiją ir Prancūziją, sudėtas 
krūvon.

4 Lietuvoje 1938 m. gim
nazijose ir kitose vidurinėse 
mokyklose mdkėsi 28,000 mo
kinių, pradžios mokyklose — 
338,500 mokinių.

• 1922 m. Kaune įkūrtas 
Lietuvos universitetas, kuris 
paruošė tūkstančius įvairiau
sių rūšių specialistų.

Lietuvių Skautų Brolijos 
Vokietijos rajono vadeiva sktn. 
A Venclauskas rtišd. džjūrio 
skautams bei jų bičiuliams:

“Artėja vasara, o su ją ir 
skautų stovyklos. Mes, Vokie
tijoje palikę skautai ir skau
tės, taip pat norėtume susirink
ti iš įvairių vietoVitj Ir drauge 
pastovyklauti. Juk žinote, kad 

I ' Skautas be stovyklos, kaip ku
nigas be altoriaus. Bet, atvirai 
sakant, neturime lėšų.

Sesės — broliai, jei jūs ga- 
. lėtumėt mums padėti, mes at-I sulygintume Jums nuoširdžiu
| darbu. Noro dirbti ir ehė; gi os 

mums netrūksta. Po pereitų 
metų vasaros stovyklų įsiste’- 

— gė 4 nauji skautų vienetai. Ti
kimės, po šių metų dar įsisteig- 

V. tų. Per stovyklas ne tik mes 
patys su tlprejamo, bot ir su
randame daugiau pritarėjų ir 
entuziastų. Tik padėkite 
mums! Padėkite mums nors 
truputį, bet greitai, nes jau 
laikas artėja, o mes dar ne
žinome, ar savo svajonę — sto
vyklą galėsime įvykdyti. Lai
ką nustatėme: liepos 1 d.', vie
tą pasirinkome tokią, kad pri
mintų Lietuvą — prie upelio,

šią sukursime patys!
Per Kalėdas broliai lapinai iš 

Bostono su vyresn. skįjtn. A. 
Benevičium pryšakyje nudžiu
gino mus savo netikėta para
ma. Dėkojame, Broliai. Parė
mėte mus ne tik materialiai, 
bet ir moraliai. To neužmirši
me!” Aukas galima siųsti ad
resu: Adolfas Venclauskas, 
Hannover, Hegelstr. 6, Ger
many, Brit. Zone. (—sks—)

APIE SRAUTŲ DVASINI 
AUKLĖJIMU

Prieš Velykas Liet. Skautų 
Brolijos dvasios vadovas sktn. 
kun. J. Vaišnys, S.J., lankėsi 
Toronte, kur Brolijos Vadi jos 
posėdyje buvo aptarti skautų 
religinio auklėjimo reikalai. Su
tarta šiais klausimais:

1. Dvasios vadovai turėtų 
matyti visus skautus ir praves
ti jiems religinį pašnekesį nors 
kartą į du mėnesius. Ar tai at
likti draugovėmis ar skiltimis, 
susitariama su vienetų vado
vais.

2. Dvasios vadovai, kaip pil
nateisiai atitinkamų vadijų na
riai, turi teisę ir pareigą daly
vauti atitinkamų vadijų posė
džiuose.

3. Įžodį duodantieji arba į 
aukštesnį patyrimo laipsnį ke
liami skautai privalo išlaikyti 
religinio ugdymo programos 

dcatv (fW*aMt«), kari Mmi varstau. pinnejl tttrita. 
t

egzaminus arba gauti dvasios 
vadovo liudijimą, kad jis žino 
religinę programą.

Šias programos tekstas yra 
“Tau, Skiltininke” knygoje 67-

Niagaros stovykloje (birže
lio 30 — liepos 5 d.) bus ir. 
liet, skatitū katalikų 'dvasios 

vadovų suvažiavimas. Visi* < 
dvasios vadovai yra prašomi 
tas dienas rezervuoti šiam 
svarbiam pasimatymui Būtų 
gera, kad jie kaip galima 
greičiau apie savo1 dalyvavimą 
praneštų sktn. kun. J. Vaišniui, 
S. J. 5541 S. Paulina St, Chi
cago 36, UI. (—«ks—)

ROCHESTERIO SKAUTŲ 
VAKARAS

tės draugovės skautės, talki- 7 
ninkaujamos vyrų skautų, ge
ras 3 valandas žiūrovus išlai
kė salėje. Pradžioje mažuosius 
žiūrovus nukėlė į nuostabųjį 
pasakų pasaulį. Miške visados 
jauku it miela, bet ypač šiuo 
kartu ten buvo gražu, nęs ir 
gražiai šoko drugeliai (mažo
sios skautės) ir visi didieji miš
ko žvėreliai sutilpo mažame 
miško namelyje, tik tas meški
nas išvaikė visus žvėrelius iš 
jaukaus miško namelio. Vaiz
delį — “Miške namelis”, pa
rengė ir pastatė R. Viliūnaitė 
ir Stasys Ilgūnas.

Į tėvynės laukus ir pievas, 
į puikiuosius vasaros jaunimo 
sekmadienius nukėlė Vytautas 
Zmuidžinas dainos, tautinių šo
kių ir deklamacijų pynėje; pa
vadintoje “Prie malūno.” čia 
tautiniuose drabužiuose jauni
mas parodė kaikurių lietuviš
kų papročių. Tautinius šokius 
parengė Stasys Ilgūnas, deko
racijas — Juozas Sodys, švie
sas — R. Bliūdninkas. Akorde
onu tautiniams šokiams griežė 
malūno Vincas — Petras Ar
mėnas.

Svarbesnes roles gerai atli
ko: EI. Gerdauskaitė, V. Sa
dauskaitė, Br. Velminskas.

Darniai ir pakiliai kelias liet, 
dainas padainavo svečiai iš 
Clevelando — jūrų skautai.

Šiuo metu DLK Birutės 
draugovė skautėms vadovauja 
draugimpkė Dalė Podelytė.

Dr. Vllitts Storasta - Vydū
nas — portretas. Išleido Bri
tanijos Lietuvis, norėdamas pa
gerbti Vydūno atmintį. Pa
veikslų kaina Did. Britanijoje 
ir Europoje 1 šil. 6 d., kitur 50 
amer. centų.
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ruoti fintą tada telkti lėšos,

karte

Kuri. X V&laUtiejui parūpo pa
statyti nauja ir erdvesnę mo
kyklą, tačiau parapiją Spaudė

kitokius parengimus. Iš jų pel
no pagrasinta bažnyčia ir įgyti 
20.000 dolerių vertės altoriai 
Kasoje liko ddr apie 25.000 do-

zauskas, E. Kripaitis ir V. PetT 
rauskas, S. Sgt., J. Bene-evi-

, J. Kalesky, PFC., Ch. 
Adomaitis, PFC., V. Lubinsky, 
S. Skt., E. Mitchell, J. Brid- 
giūs, PVT., C. Balanda, Lieut.,

kun. Kemfežis
kun. K. Kungrys 
Tėvas Gaidelis 

Tasmanijos saloje

«?e.1“0 11 teriat bfeia vi y paftipiįos istorijos <2>ataokkneiil vaiko, kūne tu-, —————... o X .

Mokykla UteUto 3,000 jaunuolių

klebonas kun. J. Valantiejus 
uoliai imasi darbo ir parapija 
finansiškai stiprėja, sutiko, 
kad mokykla būtų statoma. 
Tam reikalui buvo pirkti septy
ni sklypai žemės prie bažny-

Baltrušk) (dabar Milton,. 
Mass.) vardu, nes katalikams 
nenorėta parduoti. J. Baltrušis 
tuojau perleido ją parapijai 
bet mokyklos reikėjo dar lauk
ti kelerius metus. Vyskupas 
sudarytą mokyklos projektą 
patvirtino 1924 m. ir be pro- 

' centų paskolino 113.000 dole
rių. . '

Statant naują mokyklą buvo 
nugriauta senoji, perdaryta iš*. 
medinės bažnyčios, ir- keletas 

. gretimų namų. Jų vietoje kilo 
naujas modemus mokyklos pa
statas, kuriam kertinis akmuo 
buvo pašventintas šv. Teresės 
Kūdikėlio Jėzaus kanonizaci
jos dieną (1925 m.) Pąti mo
kykla baigta statyti 1925 m. 
prieš Kalėdas. Gruodžio 15 d. 
įvyko pašventinimo iškilmės, 
kuriose dalyvavo pats vysk. J. 
J. Nilan, visa eilė miesto val
dybos narių, profesionalų ir 
didelė minia žmonių. Mokyk
loje įrengta erdvi salė ir spor
tui patalpos (10 takų “Bovvling 
Alleys”). Kleb. J. J. Valantie
jus mokyklą rengė taip, kad ji 
vieną dieną virstų aukštąją 
mokykla (High School).

Mokykla yra viena iš ge
riausių, kokias tik turi lietu
viai, o mokslas joje taip pat 
aukštai pastatytas. Tiktai prieš 
mėnesį federaliniai ir diecezi
niai mokyklos inspektoriai iš 
septyniolikos \Vaterburio mo
kyklų išrinko ir vietiniame 
dienraštyje aprašė šv. Juozapo 
parapijos mokyklą, kaip vieną 
iš pavyzdingiausių. Taip pat 
mokyklos “Fife and Drum 
Corps” skina gražius laimėji
mus, apie kuriuos kitą kartą 
plačiau užsiminsiu.

Mokykloje dhžnai daromi į- 
vairūs parengimai, rodomi kino 
paveikslai, suseina čia jauni
mas savo laisvą laiką gražiai 
praleisti. įįgi šiol mokykla yra 
išleidusi apie 3000 jaunuolių, 
tarp kurių daug žymių asmenį/ 
— kunigų, misionierių, vienuo- 

> lių,'t fcprofcsotiy. profesionalų, 
* visuomenės.. veikėjų, mokslo 

(ononių. Visi jie -u džiaugsmu 
ir pasididžiavimu prisimena 
save pirmąją mokslo šventovę, 
kuries nuopelnai šiam kraštui 
ir lietuviu tautai yra labai di

li defi. Tai yra taip pat nuopel
nas kleb. k'ūn. J. Valantiejaus. 
kuris tą šventovę pastatė ir per 
ši gus metus su dideliu rūpes- 

■ čiu'ją globoja.
Parapijos vaikų prieglauda
Kaip jau žinome, ji buvo į- 

- 1 steigta dar 1918 metais. Mi- 
nint jai 25 metų sukaktį, buvo 
padaryta daug pagerinimų. Iš 
lauko ir vidaus pataisytas na
rna pertvarkytas kiemas ir į- 
gyta daug naujų baldų vai- 
kams bei žaismui priemonių. 

' Prieglaudai* vadovauja seserys, 
kurios globoja apie 200 vaiku. 
Parap ja labai džiaugiasi šiuo 
artimo meilės darbu, kuriam 
klebonas kun. J. Valantiejus 
negaili savo triūso nei išlaidų. 
Parapijiečiai čia jį nuoširdž ai 
remia.

Parapijos choras
Parapijos chorui davė pra

džią vargonininkas Grajauskas, 
1891 m. lapkričio 29 d. sušau
kęs dainos ir scenos mėgėjų 
susirinkimą? Tuojau buvo da- 
rtmioš reįfctiHjbs ir gfedartta

, kilti buto šti- 
ėw tarautai

!

zapo parapijos mokyklą 
(1932), kurią su dėkingu
mu visada prisimena. Lie-

kosi pirmiausiai išmokusi

pasireiškęs kooperatyvi- 
lėjimas, labai greitai pa- 

1900

Petronėlės (Norkūnaitės) 
Lušųi Tėvas yra miręs 
prieš šešiolika metę, o prieš 
dvejus metus pasimirė ir 
jos dėdė Mykolas A. Nor
kūnas, Lietuvos Vyčių stei
gėjas. Iš jo taip pat lietu
viškos dvasios sėmėsi. 
Daug dar padėjęs kun. J. 
Bakšys ir kleb. kun. J. Va 
laatie jus, kuriems reiškian
ti nuoširdžią padėką.

radiją. Turėjo ir savo šokėjų 
trupę.

Be didžiojo choro, kuris ir 
dabar gana dažnai kviečiamas 
dainuoti lietuvių susibūrimuo
se bei minėjimuose ne vien 
Waterbury, bet ir tolimesnėse 
lietuvių kolonijose, yra dar ir 
moterų choras. Jis kas sekma
dienis 10 vai. gieda bažnyčioje 
ir įvairiuose parapijos paren
gimuose.

Tautinė ir kultūrinė 
" veikla

Nuo pat parapijos įsisteigi- 
mo Waterburio lietuviai visada 
veikliai reiškėsi tautiniame bei 
kultūriniame darbe. Antai, vos 
tikta 
nis ji
sirodo ir Waterburyje,: 
m. jau buvo įsteigta pirmoji 
kooperatyv’.ne bendrovė, čia 
taip pat buvo įkurtas laikraštis 
“Rytas”, redaguojamas kun. 
J. Žebrio. ir paskui kun. Pr. 
Saurusaičio “Bažnyčios tar
nas”. Paskutiniais metais yra 
išleidžiamas mėnesinis laikraš
tis “Soly Name Bulletin.”

Tėvynės Lietuvos reikalai 
vvaterburiečiams visada buvo 
prie širdies. Dėl to čia mielai 
lankėsi bei svečiavosi ir įvai
rūs žymieji mūsų tautos vyrai, 
0 taip pat. ir tie. kurie ieškojo 
Lietuvai arba šiaip lietuviškie
siems reikalams pagalbos. Dar 
1913 m. šią koloniją aplankė 
žymieji mūsų tautos vyrai Dr.

vičius ir M. Yčas,
čia svečiavosi J. Gab-

Gustaitis.
Vėha 
rys fr kuri. Dr. M. 
Kai atėjo reikalas organizuoti 
Lietuvos Laisvės Paskolą, wa- 
terburiečiai ir čia buvo pirmie
ji. Atvažiavus M. Yčui ir kųn. 
J. žiliui, vietos lietusiai juos la-

bai šiltai sutiko ir vėliau nu
pirko daugiau kaip už pusę mi
lijono dolerių paskolos bonų. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, WaterbUrio lietuviai vėl 
skubėjo pagalbon. Trumpu lai
ku lietuviai katalikai Tautos 
Fondui surinko $109,000. Pa
našiu, nors ir lėtesniu, tempu 
Lietuvos arba jos įstaigų šel
pimo darbas buvo' tęsiamas ir 
vėliau. Tuo reikalu kartas nuo 
karto lankė įvairūs svečiai iš 
Lietuvos — kun. Olšauskas, 
rinkęs aukas “Saulės” na
mams, prof. M. Biržiška — 
Vilniui Vaduoti Sąjungai bei 
lietuviškajai enciklopedijai ir 
kiti.

įsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, waterburiečiai panoro 
arčiau susipažinti su žymes
niais jos'atstovais bei veikė
jais. Tad čia svečiavosi pirma
sis Lietuvos RešpubHkos at
stovas Washingtone P. Vilei
šis, 1922 m. muz. J. Naujelis, 
didžiausiame Poli’s teatre ta

proga suruošęs lietuviškos mu
zikos koncertą, kuriame daly
vavo 3,500 žmonių, vėliau prof. 
S. Šimkus, muz. A. Vanagaitis, 
Metropolitan operos solistė 
Anna Kaskas ir kiti pasižymė
ję visuomenės bei meno veikė
jai. 1926 m., j Waterburį atvy
ko ir dvi savaites viešėjo ’ar- 
kiv. J. Matulevičius, MIC. Ta 
proga jis suteikė 1009 asme
nims sutvirtinimo sakramentą 
ir dalyvavo visoj eilėj tuo me
tu čia įvykusių seimų — Ku
nigų Vienybės, A.L.R? Katali
kų Sus.vienijimo, Vyčių —ku
riuose jis kalbėjo , domėjosi šių 
draugijų veikla ir teikė joms 
patarimų, bei kėlė įvairių ^su
manymų. Vėliau mūsų koloni
ją taip pat aplankė vysk. T. 
Matulionis, arkiv. M. Reinys, įr 
vysk. P. Būčys, MIC.

1930 m. lietuviams minint 
didžiojo Lietuvos-kunigaikščio 
Vytauto 500 metų sukaktį, 
waterburiečiai taip pat ją su 
dideliu iškilmingumu paminėjo. 
Rugsėjo minėjimas buvo su
rengtas vadovaujant kleb. kun. 
J. J. Valantiejui ir kitiems vie
tos veikėjams. Panašiai 1951 
m. gruodžio 9 d., irgi mūsų 
klebonui vadovaujant, buvo pa
minėta 700 metų karaliaus 
Mindaugo krikšto ir Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos įkūri
mo sukaktys. Šių sukakčių mi
nėjimas įvyko Hartforde šv. 
Juozapo katedroje. Minėjimo 
komiteto garbės pirmininkai 
buvo J-. E. vysk. H. O’Brįen ir 
prel. J. Ambotas, o vykdomąjį 
komitetą sudarė kleb. kun. B. 
Gauronskas, kun. J. Kazlaus
kas, kuri. E. Gradeckas ir kun. 
V. Karkauskas. Chorai daly
vavo iš New Britaift, Hartfor
do, Ansonijos, Bridgeporto ir 
Waterbūrio, kuriems vadovavo 
prof. V. Marijošius iš New Bri
tam, A. Stanišauskas iš Bridge
porto, J. Petkaitis iš Hartfor
do. A. J. Aleksis iš Waterburio 
vadovavo jungtiniam chorui. 
Procesiją atlydėjo garsusis 
Waterburio šv. Juozapo Fife 
and Drum Corps ir šventojoj 
Valandoj dalyvavo apie 6,000 
asmenų, nors lijo labai smar
kus lietus. Kun. J. J. Valantie- 
jaus rūpesčiu net Aetna Insu
rance, Co. atidarė savo kiemą, 
kad dalyviai turėtų kur pasi
statyti savo mašinas.

1943 m. buvo įkurta Lietu
vių Taryba, kuri pravedė kelis 
kraujo Raudonajama Kryžiui 
aukojimo vajus. Be to, vietos 
lietuviai išmirko daugiau ka'p 
už pusantro milijono dolerių 
karo bonų ir apie tūkstantis 
lietuvių jaunuolių tarnavo Dė
dės Šamo kariuomenėj, iš ku
rią žuvusius karo lauke gal’ma 
paminėti S. Miklinevich, S2c., 
J. Tėnis, S. Sgt., C. Stanevich,

1944 m .spalio 29 d. šv. Juo-' 
zapo parapija šventė savo auk
sinį. jubilėjų. Sumą atlaikė 
Nartfordo vysk. F. McAuliffe, 
DD. Vakare šv. Juozapo para
pijos salėje įvyko šaunus ban
ketas, kuriame dalyvavo lietu
viai iš visos Connecticut vals
tybės.

Lietuvių draugijos
Veiklūs Waterburio lietuviai • 

yra susitelkę ir į visą eilę 
draugijų, kurios gražiai vei

kia.
Viena iš seniausių bažnyti

nių vietos lietuvių organizacijų 
yra Tretininkų kongregacija, 
įsteigta dar 1898 m. kun. P. 
Saurusaičio. 1943 m. Tėvams 
Pranciškonams J. Vaškiui ir 
J. Liaubai su vietos dvasiškiais 
vadovaujant, čia įvyko pirma
sis Hartfordo vyskupijos lietu
vių tretininkų suvažiavimas ir 

I spaudos kursai, kurie praėjo 
\su dideliu pasisekimu ir paliko 

gražių įspūdžių.
Svarbų vaidmenį šv. Juozapo 

parapijos gyvenime vaidina 
Švč. Jėzaus Vardo Draugija. 
Šios draugijos steigiamasis su
sirinkimas įvyko 1902 m . Ji 
buvo pašalpinio pobūdžio. 
1935 m. tačiau buvo perorga
nizuota grynai religiniais pa
grindais. Jai veikti labai daug 
padėjo kun. J. Bružikas, S.J., 
ir kun. B. Gauronskas, kuris 
buvo redaktorius ir leidėjas 
“Holy Name Bulletin”, api
mančio ne tik Šv. Vardo Drau
gijos, bet ir visos parapijos rei
kalus. Draugija turėjo 
skyrius — vyresniųjų 
jaunesniųjų ir moterų,
nesnieji sudarė gana , stiprią 
basketbolo komandą ir turėjo 
švilpukų beną, kuris 1940 m. 
rugsėjo 10 d. Pasaulinėje paro
doje vadovavo visai lietuvių 
grupei didžiajame parade ir 
taip pat yra pasižymėjęs įvai
riuose konkursuose bei para
duose.

Švč. P. Marijos Vaikelių So- 
dalicija, kuri gyvuoja jau 42 
metus, rūpinasi ne tik savo na
rių religiniu bei kultūriniu 
auklėjimu, bet taip-pat susiren
ka kiekvieną pirmadienį moky
tis rankdarbių ir žiemos metu 
turi sayo Bowling League.

Maldos Apaštalavimo Drau
gija įsteigta 19003 m. Ji buvo 
pradėjusi silpnėti, tačiau 1943 
m. 
vėl 
su 
ja-

Gyvojo Rbžahčidus Draugija 
įsteigta 1906 m. ir šv. Juozapo 
Maldos Draugija — 1924 m. A- 
bi šios draugijos įneša gražios 
religinės dvasios į parapijos 
gyvenimą.

tris 
vyrų, 
Jau-

kun. J. Kidykas, S.J., ją 
atgaivino ir ji veikia kartu 
Pilnųjų Blaivininkų Broli-

I
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Taip pat turime ir visą eilęzMHH"0>MNMttiaMai^^ 
kultūrinių draugijų — Lietu- i A tlfrl I
vos Vyčius, A.L.R. Katalikų! iMt i
Susiviehijimo 11 ir 91 skyrius, 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
5 kuopą, Moterų Sąjungos 43 
kuopą, šv. Onos Draugiją, Rū
tos Draugiją, Labdarybės, A- 
teitininkų, kurios visos yra su
sijungusios į Katalikų Federa
cijos skyrių.

Iš kitų Waterburio lietuvių 
draugijų paminėtino Motetų 
Apšvietos Klubas, Balfas, A- 
merikds Lietuvių Legionierių ir 
Aužiliary Silvestro Stbkes Pos
tas, Bažnyčios Tvarkdariai. 
Eilė draugijų dėl įvairių aplin
kybių nustojo veikti ir įsijungė 
į Lietuvių Neprigulmingą Po
litišką Klubą — tai šv. Kazi
miero, šv. Juozapo ir šv. Sta
nislovo draugijos. Kitos, kaip 
Lithuanlan Little Symphony 
Orchestra, Dramos ir Dainos 
Draugija, Aidaš, Blaivybė, šv. 
Jurgio Gvardija, šv. Jono 
Krikštytojo, šv. Agotos, švč. 
Panelės Neperstojančios Pa
galbos, Studentų bei Profesio
nalų Sąjunga, atlikę savo misi
ją, buvo likviduotos.

Apie šv. Juozapo parapiją 
dar daug reikėtų parašyti. Bet 
tai išeitų jau iš straipsnio rė
mų. Be to, šiuo reikalu dar 
teikia susisiekti su keletu as
menų, kaip, pvz., Chicagoje 
gyvenančiu K. Matusevičium. 
Šį kartą teko parašyti tik ben
drais bruožais, bet renku me
džiagą ir, gal būt, ilgainiui bus 
galima duoti pilną šios parapi
jos gyvavimo ir įvykių vaizdą.

Teta iš Amerikos'
Kai tirščiausiai lietuvių gy

venamoje Waterburio dalyje, 
vadinam Brooklyne, prie sales 
pasirodo gražus dailininko 
pieštas plakatas “Waterburio 
Scenos Mėgėjų Teatro premje
ra”, tik tada dauguma lietuvių 
susidomi ir prisimena, kad to
kio esama ir jau treji metai 
kaip laikas nuo laiko jis išeina 
į sceną su naujais veikalais bei 
įvairiomis progomis pasirodo 
radijo ir scenos programose. 
Nedaug kam žinoma trupės 
veikla ir jų darbo sąlygos. Kai 
jie ištisus mėnesius kiekvieną 
šeštadienį ir sekmadienį ren
kasi repeticijoms ir čia pralei
džia beveik visą savo atliekamą 
nuo fabriko darbų laiką, daug 
kam atrodytų, jog tai neįma
noma. Tačiau taip yra.

Ryžtingi scenos meno entu
ziastai su meile lietuviškam 
žodžiui ir pasiaukojimu lietu
vių visuomenės labui, negailė
dami laiko, o kartais ir lėšų, 

.dirba lietuvybės išlaikymui. 
Kad ir ne per ilgą savo amžių 
jie jau spėjo gana gražiai už
sirekomenduoti, jų indėlis lie-

(Nukelta į 6 psl.)

• Lietuvių 
šventė Putnam, Conn., šiemet 
bus liepos 26 d. Apylinkės ko
lonijos iš anksto prašomos jai 
rengtis.

• Australijoje 8 lietuviai ku- 
! nigai patarnauja lietuviams

dvasiniuose reikaluose: Kun. 
P. Vaseris, Melboume, kun. 
P. Butkus Sydnėjuje, kun. J. 
Jatulis Adelaidėje, ktin. Bačiri- 
škas Canberoje, kun. Balčiūnas 
Brisbaneje, 
Rushvorte, 
Geelonge ir 
Sydnėjuje.
gyvenantieji lietuviai kunigo 
neturi, šiais ir praėjusiais me
tais Tasmanijos lietuvius lankė 
kun. J. Kungys ir kun. P. Va
seris.

• Lietuvių kunigą Vokieti jo
je suvažiavimas, įvykęs balan
džio 19-26 d. Bad Kreuznache, 
svarstė įvairius pasilikusių lie
tuvių pastoracijos reikalus ir 
jų padėtį. Ta proga išreiškė 
nuoširdžią padėką Baltui ir jos 
pirmininkui kan. J. Končiui už 
rūpinimąsi vargstančiais lietu
viais Vokietijoje.

• Ahsonia, Conn. Praeitą sa
vaitę atvyko spaudos platinimo 
reikalais T. J. Dyburys — “Ai
dų žurnalo 
Klebonui kun. B. 
kiui pritariant, 
vietos lietuvius, 
“Aidus”, “Darbininką” ir “šv. 
Pr. Varpelį.”

• Linden, N. J. T. Benvenu- 
tas Ramanauskas O.F.M., pra
ėjusią savaitę sėkmingai plati
nęs spaudą Elizabėthe. šį dar
bą toliau tęsia Lindene, kur y- 
ra nemaža lietuvių kolonija.

• Pranas Mikulčius, boksi
ninkas, Sydnėjuje, turėjo bok
so rungtynes su Australijos 
bokso meisteriu ir jį nugalėjo. 
Gaila, kad rungtynės vyko ne 
už titulą.

• Dr. A. Aviža, dirbąs State 
Hospital Manteno, III., rengia
si artimiausiu laiku egzami
nams.

administratorius.
F. Gaūrons- 
jis aplankė 
platindamas

NUOŠIRDŽI4 PADEKI 
reiškiame Elizabeth, N. J. Kle
bonui, Dr. J. Starkui už didį 
prielankumą ir pagalbą, plati
nant T. Benvenutui, O.F.M. 
katalikišką spaudą. Per trum
pą laiką susilauktas nemažas 
skaičius naujų “Darbininko”, 
“Aidų”, “Varpelio” ir kitų laik
raščių prenumeratų.

Tėvai Pranciškonai

DARBININKO

naudai piknikai bus rengia
mi birželio 14 d. ir rugpjūčio 
16 d., Linden, N. <1., — Lithua- 
nian Liberty Park, o liepos 12 
d. Brockton, Mass. — Brockton 
Fair Ground.

U

Malonūs mūsa Bičiuliai,

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti N. Pr. švč. M. Ma
rijos Seserų Kongregacijos rėmėjų suvažiavime — seime, 
kuris įvyks

GEGUŽES 17 DIEN4, NEKALTO PRASlDfcJtMO
vienuolyne, putnam, conn.

Šiame seime bus padarytas pirmasis žingsnis naujajai 
koplyčiai statyti: bus atlikta žemės prakasimo ceremonija.

Seimo darbų tvarka:
11:00 vai. Pamaldos: Šv. Mišias laiko Prel. J. Ambo- 

tas, pamokslą sako — Kun. V. Martinkus.
12:00 vai. Svečių ir dalyvių pietūs.
1:00 vai. N. Koplyčiai žemės prakasimas ir koplyčios 

komiteto pirmininko, Prel. P. Juro žodis.
2:00 vai. Seimo posėdis.
5:00 vai. Procesija prie Fatimos Marijos ir palaimi

nimas švč. Sakramentu.
Maloniai prašome Gerbiamą Dvasiškiją, visus Kongre

gacijos bičiulius ir geradarius atvykti į šį seimą. Labai 
lauksime visų, kurie yra aukovę N. Koplyčios statybai: Am
žinųjų ir Garbės Narių, rėmėjų, gildiečių ir visų šiam re> 
kalui pritariančių.

-*• Iki malonaus pasimatymo!
N. Pr. Švč. M. Marijos Seserys

ir
Nauj. Anglijos Nekalto Prtsidiljmo Seserų

Gildos Centro Valdyba
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KOKO?

Didis ir mažas pradėjo šne
kėti apie toleranoją. Maniau, 
tai bus siuvėjų išgalvota pava- 
sarinė mada. Sakau, gal siuva 
švarkus su atlapais nugaroje.

Dariaus - Girėno komitete negerai
f TALKĄ PAKVIESTAS “LAISVAS” ATSTOVAS. TUO ĮŽEI STAS DARIAUS-GIRĖNO A> 
MINIMAS IR LIETUVIŠKOJI VISUOMENE. VĖLIAVOS STIEBAS PAMINKLO* NEAT-

STOJA.

Pasirodo, kad suklydau. Išsi
aiškinau, kad tai ne kriaučiška, 
bet šįaučiška mada. Toleranci
ja yra batai — šiušiai, gamina
mi tik vienos unijos žmonių. 
Jie patys uoliai juos nešioja, 
bet kitiems neparduoda. Ta
čiau reikalauja, kad viri juos 
dėvėtų.

Susipažinęs su jais, pasiklau- , 
sęs jų apgarsinimų, kur kas 

’ antras žodis buvo tolerancija, 
galų gale ištyriau ir nustačiau, 
ką reiškia pasiženkiinti šituo 
ženklu.

Tolerancijos batais tegali ne
šioti tik išrinktieji. O šis išrin
kimas prasideda tik tada, kaj 
nutrauki ryšius su katalikais. 
Kai užsimauni' tolerancijos ba
tus, jauties kur kas gudresnis, 
išmintingesnis, gali kitus mui
linti: aš tolerantas, pirmas 
frantas, o tu — intrigantas.

Tolerancija prasideda tada, 
kai pradedi gerbti tik savo nuo
monę ir savo vienaminčio iš 
kairės, o jei pagerbsi per vi
durį ar iš dešinės, jau nebus 
tolerancijos. Pilna tolerancija 
yra tik tada, kai draugas ger
bia tavo nuomonę, o tu jo ne
gerbi. Jei darysi priešingai, 
būsi ne tolerantas, o obsku- 
rantas.

Jei į katalikų draugiją pa
teles tik vienas toks tolerantas, 
tolerancija bus tada, kai penki 
katalikai prisitaikys prie to 
vieno, o ne atvirkščiai. (Pa
bandykite tik šio negerbti, tuoj 
jis atkiš tolerancijos batus!). 
Jei valgykloje, kur sėdi visi ka
talikai, anas vienas pamatys, 
kaip jie persižegnoja, tai bus 
skandalingas tolerancijos įžei
dimas.

Pasisavinta tolerancija duo
da kai kurias privilegijas. Vi
sur gali sakyti, kad aš toleran
tas, labai geras ir tinkamas vi
soms partijoms, vsiems komi
tetams, visoms grupėms ir — 

. daugtaškis. Geresnių už mane 
tikrai nėra, nes aš dėviu tik 
tolerancijos batus. Ar aš kal
tas, kad jie paskui suka į kai
rę.

Taip užtrtukšmavę toleran
cijos vardu, tie išrinkt’eji su
geba visur įeiti ir iš nepartinio 
dalyko padaryti tikrai partinį, 
iš nepasaulėžiūrinio t krai pa
saulėžiūrinį. Kai tolerantai 
šaukia: mes visus priimame be 
pažiūrų skirtumo, tai reiškia: 
tu padėk savo pažiūras ir 
pri.siimk mūsų, tada būsi pasie
kęs aukščiausią žmonijos lai
mėjimą — toleranciją.

Kitokių šaižų jie nepr no' ■ - 
ta. ir.net nemėgsta, ka.l kiti 
kitaip avi ir kitaip trypia.

Taip šie tolerancijos batai 
neša į nusipelniusius veikėjus, 
tautos pirmūnus, vadeivas ir 
— daugtaškis.

I tyręs šią modernią nuomo
nę, nutariau pas*likti prie sa
vo nuomonės. Nenoriu,’ kad 
koks nor- t pas karpytų pagal 
savo kurpalių mano sparnus.

Ž. BePa«togis

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo komitete Brooldyne 
vyksta tyli, bet dramatiškai 
atkakli idėjų kova, apie kurią 
visuomenė mažai žino. Prieš 
pusmetį man teko kalbėtis su 
vienu senu veikėju, tauriu pa
trioto apie šio komiteto nega
lavimus. Jisai patarė' man šiuo 
klausimu nesidomėti ir prie jo 
nagų nekišti, jeigu nenoriu bū-

1
Paminklo komitetas, p. šal

čio pirmininkaujamas, už turi
mus $5,500 — nutarė pastaty
ti metalinį vėliavai stiebą . su 
atatinkamu įrašu jo akmeni
niame pagrinde. Tai ir būtų

> Dariaus - Girėno paminklas. 
Kadangi ir šiam projektui gy
vendinti dar trūksta apie 
$3000, tai jiems surinkti nu
matyta kreiptis į visuomenę. 
Tačiau visa eilė draugijų ir 
pavienių asmenų pasisakė 
prieš tokio pobūdžio paminklą, 
nes laikoma, kad* stiebas vė
liavai nėra joks paminklas, tuo 
labiau, kad jame nenumatoma 
vietos ir progos iškilti lietuviš
kai trispalvei, kurios garbei 
didvyriai įvykdė nepamirštamą 
žygį. Komitetas, viso to nepai
sydamas, ’ užsispyrusiai gina 
savo projektą ir ruošiasi jį į- 
gyvendinti. Dėl to, kai kurių 
draugijų atstovai, dalyvaują 
Komiteto pasitarimuose, pa
siūlė sukviesti draugijų atsto
vų konferencija, kurioje būtų 
patiektas diskutuoti paminklo 
projektas, o po to galutinai 
priimtas. Tokia prasme jau pa
sisakė šios draugijos: 1) A- 
merikos Lietuvių Legiono Da
riaus-Girėno vardo postas Nr.
1, 2) Lietuvių Karių S-ga “Ra
movė”, 3) Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės I-ji Apylinkė, 
4) Tremtinių Draugija, 5) A. 
L. B. Apygardos Valdyba, 6) 
Scenos Darbuotojų Kolekty
vas, 7) Tautininkų Klubas ir 
8) Inžinierių - Architektų 
Draugija. (Pastaroji, protes
tuodama dėl paminklo netin
kamumo ir Komiteto nesukal- 
bamumo, iš patariamosios ta
rybos savo atstovus atšaukė). 
Draugijų atstovų konferencija 
būtų pats geriausis kelias pa
tirti visuomenės nuomonei ir. 
gauti jos pritarimą. Tuo pačiu 
būtų paruoštas ir visuomenės 
palankumas lėšoms sutelkti. 
Vengimas viešosios nuomonės 
suteikia pagrindą nemalonioms 
išvadoms.

Viena iš jų yra ta, kad K- 
tas yra nukrypęs nuo tikro lie-

dami tai užprotokoluoti. Pir
mininkas p. šaltys protestuo
jančių kalbą stengėsi trukdyti 
ir savo elgesį teisinti, moty
vuodamas esą K tas apjungiąs 
visas lietuviškas sroves ir jo 
darbo ribose srovinių politinių 
skirtumų kelti negalima. Jam 
buvo atsakyta, kad “Laisvė” 
neatstovauja lietuviškosios s<ro- 

^rės, nes yra Lietuvos oku
panto - bolševikinės Maskvos į- 
takoje. Lietuviškų srovių jungi
niuose ALTe ir BALFe jos pa
sekėjų nėra.

Antra išvada yra ta, kad 
“Laisvės” atstovą pakviesda
mas talkininkauti p. šaltys iš
niekino Dariaus - Girėno atmi
nimą, įžeidė liet visuomenės 
patriotinius jausmus ir su
kompromitavo visą komitetą, 
kuris šiam garbingam darbui 
toliau vadovauti nebegali. Bū
simoje konferencijoje, be pa
minklo formos svarstymo, turi 
būti dar vienas darbotvarkės 
punktas, ir būtent — naujo ko
miteto rinkimas.

Trečias dalykas prisimena iš 
pereitų metų, kai Dariaus-Gi
rėno paminėjime Brooklyno 
Piliečių klube pirm. p. šalčio 
pakviestas vienas kalbėtojas 
mėgino suniekinti lietuvius ir 
Lietuvą. Neigiamai nušvietęs 
jos senove ir naujų laikų praei
tį, nuvertinęs jos sugebėjimus, 
paneigęs jos kultūrą ir davęs 
pavyzdžių, kaip galima išveng
ti pažeminimo išsižadant sa
vos ir pasisakant už kitos 
tautos kilmę. Auditorija, pra
džioje, klausė šio vapaliojimo

nustebusi, 
Lietuvos okupacija tapo pavs 
dinta , išlaisvinimu bei 
su, staiga susivokusi, kad 
išgamos kalba, nušvilįjė 
toją ir net po kelių bandymų 
kalbą tęsti, daugiau kalbėti'ne-J 
beleido. Nors vėliau sekusi inž.' 

'A. Noviekio patriotinė kalba) 
praskaidrino nuotaiką, tačiau 
kartumas liko. Liko taipogi ir 
klaustukas: kodėl p. Šaltys to
kį kalbėtoją pakvietė? Šį nuo
tykį mėginta laikyti nesusipra
timu bei kalbėtojo išsišokimu, 
nors jo Lietuvą įžeidžiantieji, 
teigimai p. šalčio nebuvo pa
neigti nei papeikti Tačiau pas
tarųjų įvykių šviesoje, minėtas 
epizodas gauna naują prasmę.

Matyti, p. šaltys žino, kur 
veda. Jo veiksmai yra nuosek
lūs, logiški, išplaukiantieji iš jo 
nusistatymo. Bet nuostabą ke
lia kaikurių komiteto narių 
laikysena. Kodėl jie leidžiasi 
jo mulkinami? Už jųjų šviesų 
ilgametį lietuvybės darbą 
jiems priklauso pagarba. Ir jei
gu tos pagarbos aureolė čia 
ima temti, tai tik dėl jųjų pa
syvumo minėtų įvykių akivaiz
doje. Kodėl jie neprotestuoja, 
kodėl tyli? Juk tylėjimas ne vi
suomet reiškia nekaltą neutra
lumą. Kartais tai reiškia nusi
žengimą principams, šiuo atve
ju nusikalstama su “Laisvės” 
atstovu dedantis.

Gi pačiai “Laisvei” nėra ko 
veržtis į lietuviškus reikalus. 
Juo labiau į Dariaus-Girėno pa
gerbimą. šiedu didvyriai nieko 
bendra neturėjo su “L.” atsto
vaujama probolševikine linija. 
Darius buvo Lietuvos kariuo
menei savanoris - kūrėjas. Jis 
kovojo ginklu rankoje, rizi
kuodamas gyvybe, ir ne “Lais
vės” įkvėpėjų,* Lietuvos oku
pantų pusėje, bet laisvos Lie
tuvos pusėje — prieš jos prie
šus. Darius Lietuvoje savo jė
gas skyrė ne komscmolcams 
organizuoti, bet Lietuvos jau
nimui sportinio veržlumo ir

veiklumo dvasioje apjungti. A- 
biejų didvyrių epochinis skri
dimas, jų pačių testamentu, 
buvo skirtas ne Kremliaus sa
trapams palinksminti, bet Lais
vos Lietuvos kūrybiniam geni
jui iškelti. Jiįjų veikla buvo 
perdėm lietuviška — taigi 
“Laisvei” svetima. Argi tai ne
žinoma ?

Iš to, kas pasakyta, savaime 
išplaukia šie pageidavimai: 1) 
kad Komiteto pirmininkas p. 
Žaltys parėdytų tikrą savo vei
dą,—jis daugiau lietuviškas ar 
daugiau raudonas; 2) kad kai 
kurie Komiteto nariai, lietu
viškai visuomenei žinomi savo 
patriotiniu nusistatymu, pat
riotiškai ir pasielgtų: atsistaty
dintų nieko nelaukdami; 3) 
kad būtų sušaukta draugijų at
stovų konferencija ir naujo 
Komiteto rinkimų keliu būtų

patikrintas jais pasitikėjimas;
4) kad visos lietuviškos orga
nizacijos, sąjungos, draugijos, 
sambūriai, klubai ir kiti orga
nizuoti vienetai įsijungtų į Ko
miteto darbus ir prisiųstų po 2 
atstovus su raštiškais įgalioji
mais.

(atkelta iš 5 pst) 
tuvybei išlaikyti' 'vi$ ’ didėja. 
Džiugu, kad vietos jaunimo 
tarpe atsiranda kaskart vis 
daugiau bes’dominčių scenos
menu, kurie įvairiais būdai ;
talkina kolektyvui pastatymuo
se, o taip pat noriai studijuotu 
scenos meną. Teatro vadovybė 
turėtų susirūpinti vaidybos stu
dijos įstrigimu, kur būtų pa
ruošiamos ir jaunosios artistų 
pajėgos.

Šiuo kartu trupė išeina, į 
sceną su Audronio trijų veiks
mų komedija “Teta iš Ameri
kos”. Veikalas nėra nau’as lie- 

> tuv’škoje scenoje. Ir Lietuvoje 
daug kur mėgėjų scenoje buvo 
vaidinamas. Dėl turinio lengvu
mo bei gražaus sąmojaus pub
likos buvo mėgiamas. Reikia 
tikėtis, jog turės pasisekimo ir 
Waterbury. Veikalą režisuoja 
patyręs vaidinimų organizato
rius ir režisierius J. Brazaus
kas. Scenovaizdį ruošia dail. 
K. Jatužis. Vaidinant pamaty
sime vvaterburiečiam.? jau pa
žįstamus scenoje S. Jankaus
kaitę, R. Valtcrytę. J. Puodžių- 
kaitienę (tetos vaidmeny), J. 
Gelumbauską ii* kitus gana 
stipriai besireiškiančius sceno
je. Premjera įvyks gegužės 17 
d. lietuvių parapijos salėje. 
Trupė yra pakviesta tuoj po 
premjeros gastrolėms į T r- 
rington, Čonn., ir rudenio-) 
numato aplankyti visą eilę ki
tų kaimyninių kolonijų.

V. A. V.

Nepamiršk užsisakyti 
AIDŲ žurnalo

Telephone: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS 
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A T T E N T I ON
DIE SINKERS
DIE MAKERS 

DIE REPAIRMEN

KREPŠINIO IR TINKLINIO PIRMENYBĖS CLEVELANDE

ATITAISYMAS
Elizabeth, N. J. — Gegužės 

1 d. “Darbininke” patalpinta 
korespondencija, kurioje buvo 
aprašoma 40 valandų iškilmių 
eiga, tarp kita ko pažymėta... 
“Ypačiai įspūdingai ir naujai 
iparskambėjo giesmė Garbė ir 
Šovė, komponuota K. Kavec- 
ko.” Turiu pasakyti, jog ši 
giesmė nėra jokia kompozicija, 
bet Žemaitijoje giedama liau
dies meliodija. Užrašyta Plun
gės parapijoje. Atvykęs į Eli- 
zafoethą 1929 m. ją liaudiškai 
harmonizavau ir iki šiol minėtų 
iškilmių metu giedama. Vaikai 
gieda mel'.odiją žemai, eidami 
procesijoje ,o choras kitą pos
mą keturiais balsais prie var
gonų. Su K. Kavecku ši gies
mė nieko bendro neturi.

Juozas Žilevičius, I- M.

Skambinti teL HYacint 7-4677

i I

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS

Bal. 25 - 26 d. įvykusiose 
Vidurinių Rytų Sporto Apy
gardos 1952-53 m. sezono ka
muolio žaidynių pirmenybėse 
tedalyvavo tik 4 klubai: Chi
cagos Perkūnas ir Gintaras, 
Cleve] ando šv. Jurgio parapi
jos Veteranai ir žaibas. Neat
vyko Chicagos Lituanica ir De
troito Kovas, taip pat nepasi
rodė ir kaikurie kiti iš anksto 
garsinti klubai.

Tdžaistas tik krepšinis ir 
tinklinis; bet dėl mažo dalyvių 
skaičiaus ir moterų krepšinis 
turėjo būti iš programos išim
tas (teįsiregistravo tik viena 
Žaibo komanda).

Vyrų krepšinio duomenys y- 
ra tokie: Perkūnas: Žaibas 61: 
54, Gintaras: Veteranai 36:32, 
Žaibas: Veteranai 40:32, Per
kūnas: Gintaras 59:4$, Ginta
ras: Žaibas 55:34, Perkūno— 
Veteranų rungtynės, pastarie
siems neatvykus'(kodėl?), ne
įvyko,. ir laimėjimas be žaidi
mo atiteko Perkūnui.

Vyrų tinklinyje Gintaras su
sitiko su Žaibu ir laimėjo 2:0 
(15:10, 15:9), moterų'tinkliny 
tap pat Gintaras~Wmėjoprieš' gietės gintarietės —sporto klu- 
Žaibą 2:1 (15:12, 14:16, 15:5).

Tai ir viskas. Bet reikia 
džiaugtis, kad bent dalis mūsų 
jaunimo sportuoja. Be naudos 
savo kūnui ir dvasiai, savo 
klubuose jie atlieka ir tautinius - Didfiaus a 
uždavinius susitikdami bei 
bendraudami ar lietuvio vardą 
svetimiesiems primindami. Ta- 
čau pirmenybės parodė ir 
stambius mūsų sportinio gyve
nimo trūkumus: mažą dalyvių 
skaičių, silpną, dažnai mažesnį 
už vidutinį, koęnandų sportinį tobulėti ir siekti didesnių vai- 
lygį, didelę stoką sportinės ”*sių. Bet jie neįmanomi be tam

dvasios ir drausmės (pvz. kai- 
kurių brutalumo pasireiškimą 
ar nuolatinį barimąsi bei niurz- 
gimą žaidimo metu, vėlavimąsi 
ir net pabėgimą iš rungtynių 
ir kt.). Dar kas krinta mūsų 
sportiniame gyvenime į akis— 
tai beveik visuotinis išsijungi
mas vyresniųjų — buv. kūno 
kultūros mokytojų, įvairių 
sporto instruktorių, Kūno Kul
tūros Rūmų pareigūnų ir kt. 
Kurgi jie visi yra dingę? Kur 
•tos viltys, kadaise į juos dė
tos? Negi jie tremty taip visi 
jau ir išgaravo, kaip atkimš
tas kamparas?

Šiaipjau organizuotoji mūsų 
visuomenė pirmenybėms paro
dė reikiamo dėmesio: jas glo
bojo Liet. Bendruomenės apy
linkė, jų laimėtojams atžymėti 
parūpino dovanų ir t.t. Antai 
vyrų krepšinio laimėtojui Chi
cagos Pericūnui buvo paskirta 
LB apylinkės dovana — trofė- 

• jas, vyrų tinklinio nugalėtojas
Chicagos ■ Gintaras išsivežė 
Lietuvių Kultūros Fondo sky
riaus dovaną — taurę ir mote

rų tinklinio nugalėtojos cka-

tikrų dvas'nių nusiteikimų bei 
polinkių. Kaip kitados romėnai 
formavo savo tautos būdą, rei
kalaudami iš kiekvieno parei
gos atlikimo ir garbės pajauti
mo, ir toks būdas juos padare 
galingus, taip šiandien mums 
reikia savo, lietuviško, būdo, 
kuris ir mus padarytų stiprius. 
Sti prūs būsime, kai išmoksime 
galingai norėti, siekti, savo žo
dį tesėti ir pareigą atlikti, ši
tuo keliu turi eiti ir mūsų spor
tininkai!

St. Papartis

Andrius Kuprevičius, pianis
tas, davęs viešą koncertą Mu- 
sic School Settlement salėj ir 
kelis uždarus koncertus pnva- 
čiuose butuose, po ilgesnio vie
šėjimo grįžo į ChicAgą, iš kur 

.. -vyks, konoartuoti LLps Ange
les. Gorima surengti dar vieną 
viešą šio didelio mūsų meninin
ko koncertą ypačiai mūsų jau- 

. nuomenei. Liet Bendruomenės 
iniciatyva keli paskambinti M. 
K. Čiurlionio kūriniai buvo įra
šyti į juostą.

KELLER MACHINE OPERATORS
ALL SHIFTS - NEW PLANT — NEW EQUIPMENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY WITHIN 
lz2 HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF

’ 700.000/POPULATION .
Good Wages — Overtime — Ali employee benefits — 
Assistance given in securing suitable housing -— Enjoy

Country Living with all City conveniences.
WRITE FOR INFORMATION OR COME OUT TO

KĮEKHAEFER CORP.
Cedarhurjj, Wisc.

Help Wanted Female

Patyrimas nereikalingas

MERGINOS — MOTERYS

bo žaibo dovaną — taip pat 
taurę.

Šias pirmenybes, sporto apy
gardos vadovybė- pavestas, su
organizavo Clevelando Žaibas.

našta čia atiteko 
Alg. Bielskui.
.Pirmenybių uždaromąją kal
bą pasakė LB apylinkės pirm. 
St Barzdukas. Jis pasveikino 
sportininkus Bendruomenės 
vardu, pasidž'augė jų darbu ir 
pastangomis, palinkėjo nuolat

gracijos lietuvis, ilgametis 
Alto skyriaus iždininkas, litu
anistinei vysk. Valančius mo- 

- kyklai paaukojo $5. | Gražus 
pavyzdys kitiems.

Ateitininkų ir skautą vaidin
tojų grupė (apie 40 asmenų) 
geg. 2 d. išvyko į Chicagą, kur 
geg, 3 d. Lietuvių Auditorijo
je suvaidino K. Binkio ‘Atža
lyną". Režisorius — akt. P. 
Maželis. Palydėjo P. Balčiūnas, 
P. Gruodis. Z. Dučmanas 
Uit.

ir
• F»Hx

• Putlios pradinis atlyginimas

• Knygrišybos darbas
• Lengvas, švarus dirbtuvės darbas
• Pradedama anksti — baigiama anksti
• Oriau dirbai — danginu uždirbsi
• Galima dirbti viršvalandžius
• Pastovus darbas — nratleidinėiama

310 W. POLK ST
12 aukštas

i

ir.net


"Pirmiausia užeik pa» Adoma" 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS

Adam Realty Co.
1140 EAST JERSEY ST.

Adam Stankūnas EL. 4-1570

Telefonas: EVergreen 4*8934

PARAMOUNT BAR & GRILI
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS ĘDWARD MISIŪNAS 

Savininkai

Anglį os hard

Ponta Deigada, futbole khi-

Display
FTNGEBVAVER 8IJGHTLY USED MEBPS WEAR

SUHS BCOATS, *lm**t nev, origiaal-
tioa. Pastovas tarta*. Kreiptis:

TUDOB Cm, NEW YORK

WILLIAM J. DRAKE

Lietuvis Advokatas
Tb*. Jamaiea 6-7271 EMPL. AGENCY

r

šiais metai* laimėjo mėgėjų 
futbolo pirmenybes. Finale jis

2:0. Tai 6 kartas kai minėtas 
įdubas yra laimėjęs Amerikos

S7OBKAB PASAULY
• Į Prancūri.ą nuvykus! Angli-

dėjut Tuo pačiu Worsley lai
mėjo ir 1000 dolerių.

Už Detroit Red Wings ledo

nonris laimėjo Pan American 
turnyrą, kuris buvo pravestas

MERGINOS AB MOTERYS 
prie dėžių pamutetų Pastovus darbas,

deaux automobittų lenktynes..
Anglas G. Mudriem laimėjo 

Anglijo* mėgėjų golfo pirine-

COUPLE FOB COOKING
And all round kitchen help; expe- 
rienced, Engjish speaking; references. 
Good wages. Also HANDYMAN, mid- 
dle aged, sotjer, *125 monthly, Room 
and board.

For Childrea’s Camp
Call wrrfctiayw saly. ME 5-7236

PARDAVĖJA KEPYKLOJE 
Ankštos kokybė* jatenė, 5 darbo dieno* 
savaitėje, pasts it* darbas, geras at
lyginimas. Kreiptis:

56—5* MYSTLE AVĖ. 
RIDGEWOOB, OUEENS

Modemiška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

“DARBININKĄ”

Kampas E St ir W. 5th, South Bostone

OGEAN CASKET 
ies Str. Brooklyn

TeL HY 74774 10%-30%
Redoction on *11 

FISHING EQUIPMENT 
DANIELSEN’S 

FISHING TACKLE 
<82—72. Street, Brooklyn 

Ne*r 5. Avenue 
Open Sundays»til 3 p.m. 

Daily 8 a. m. til 10 p.m. 
TE. 6-4582

1:0. burgo rinktiną 5A Iš pavienių
Žymusis amerikietis golfi- turnyrų pastattniu metu pažy-

Mttie M *1*. ExeeptionaHy polite 
and friendly aervfee.

DOUIB 8ANDE58
1541 Fint Avė. 86-81 St N.Y.C.
Whlte Skirt GRATIS with purchase 

of Suit

Varžybos dėl Davis taurės 
jau vyksta sparčiu tempu. Ju
goslavijos rinktinė nugalėjo 
Šveicarijos ri 'ktinę 5:0, Ispa
nijos atstovai nugan o Izraelio 
rinktinę 5:0. Olandijos rinktinė 
nugalėjo Ceyiono atstovus 5:0.

joj .
P. Amerikos futbolo pirme-

P, J. BAGD ANAVICIUS, M-D.

Priėmimo valandos: tik iš anksto susitarus.

T«L MAIN 4-2329

Ofiso tek GLenmore 5-3094

Praertpi* metais meisteriu bu
vo St Loulš Raiders.

1009 myku automobilių lenk
tynes, kurio* jvyfco Italijoje, 
laimėjo italas GŪntad Mar- 
octto. Italas A. Ascari laimėjo

R. White rezultatu 2:1.
Populiariausios arklių lenk

tynės Amerikoje jau praėjo. 
Šiafe mėtis Kentucky Derby vi
siškai nelauktai laimėjo Dark 
Star, netikėtai nugalėjęs favo
ritą Native Dancer.

Hart 
eourt 
Įėjusi savo 
setus. Amerikietė Knode laimė
jo Florencijos teniso turnyro 
motorų grupės varžybas, nuga
lėdama Breu’er ir Bermudos 
per 3 setus. San Antonio teni
so turnyre G. MuRoy laimėjo 
pirmą vietą nugalėdamas Lar- 
sen per 4 setus. Bermūdo je
ĮMravestą Cwal Beach turnyrą 
SaismHais laimėjo amerikietis 
D. McNefil nugalėjęs kanadie
tį L. Main per 3 setus. Arsenai, 
nugalėjęs Burnftey 3:2, laimėjo 
Anglijos futbolo pirmenybes 
^Arsenai, kuris jau 7-tą kartą 
laimi pirmenybes, surinko po 
lygiai taškų su Preston North 
End, tačiau įvarčių santykis 
nulėmė pirmenybes Arsenai 
naudai. Blactapool laimėjo šių 
metų varžybas dėl AngHjos 
futbolo sąjungos taurės, finale 
nugalėjęs Bei ton 4:3. Rungty
nes stebėjo virš 100.000 žiūro
vų, jų tarpe ir karalienė Elz
bieta n.

ftvedijos laimėjo švedai rezulta
tu 5žl

L. WorsJey, kuris žaidžia le
do rutuli už New York Ran- 
gers, šiais metais laimėjo Cal- 
der Memorial trofėjų, kuris 
kasmet skiriamas geriausiam 
pirmus metus aukštoje lygoje

Howe šiais metais laimėjo Kart 
trofėjų, kuris kasmet skiria
mas geriausiam lygos žaidė
jui. Howe minėtą trofėjų laimi 
antrą- kartą iš. eilė*. Kartu su 
taure jie gauna ir 1000 dole-

* Futbolo žaidimą* kartai* ga
li būti gan pavojinga*, gtai 
neseniai švedas G. Gren, kuris 
žakfida už Milano futbolo klu
bą, rungtynių metu buvo sun
kiai sužeistas fir jam reikėjo

■

DAYTONDRE8S

PARDUODA SMULKIŲ PREKIŲ “GROCERY

Krautuvė gerame stovy je. -Taip pat namas su 11 kamba
rių. Pardavimo priežastis senatvė.

Kreiptis nurodytu adresu.

TeL SO 8-9803.

Lietuvių Radio Draugijos Programos
J. ». GINKUS. Direktorius

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 

naujienos, muzika. 
TeL EV. 4-9298 
AD JEZAVITAS 
Mutikoa Dir.

48* OKANB STL, 
J. P. GINKUS

BROOKLYN 11. N. Y.
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

Vasarotoją ir vasaros pramogą 
rengėją žiniai

Stony Brook Lodge, Pr. La
pienės vasarvietė, kuri randa
si gražiausioj Long Island da
lyje prie Atlanto įlankos, Sto-

MARUS EMPLOYMENT 
AGENCY

1307 Atlantic Avė., BTdyn 
Cooks; geni houseworkers — 
with&without cooking; couples; 
bųfclers; 'waitresses; Ist rate

Namų t*L VIrginia 9-0478

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CBUSKOAS

1357 Bushwiek Av., Brooidyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 Ir 0-8 p.p^ teštad. 10 iki 3 p.p 
ižskynis ketvirtadienius ir šventadieniu*.

JOHN DERUHA, M. D
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 far 4-R 

Mokslus baigės Europoje
123 E. 8eth STREET NEW YORK OTT

Virt Lexington Avė. poleminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyram* Ir moterims.

Pavieniai ir su seimam, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Teleririja - Marika - Sportas 

502 GRANU ST., kampa* Union Avė. BROOKLYN* N. Y.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis I
(Ąrmakauskas)

r į s 
iABRAMS DRESS SHOP

228 Broadway, Brooklyn, N. Y., 
telef. EV 8-6656 

Priešvelykinis išpardavhr^-?
Paltai, eilutės, “toppers”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir “pood- 
le” didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

TeL EV 8-6656

Help Wanled Malė VL 7—5640 — VL 7-2381 
situations wantęd

lio 6. Atidarymo dieną įvyks 
mūsų žymiausiųjų menininkų 
kūrybinė demonstracija, lietu
vių dailės paroda, kurios pa
matyti kviečiami visi. Tai bus 
nepaprasta diena vasarvietės 
gyvenime.

Kartu pranešame, kad prie 
šios vasarvietės šiemet yra pri
jungtos dvi gražios vilos, ku
riose kambariai bus išnuomo
jami svečiams, norintiems pa
tiems šeimininkauti ir apsirū
pinti maistu. Tokių kambarių 
kainos vienam asmeniui savai
tei nuo $15., dviem į kambarį 
nuo $20. Su visu išlaikymu 
nuo $45. asmeniui savaitei. 
Grupėms ar nuomojant ilges
niam laikui atitinkamos nuo
laidos.

Kviečiame suinteresuotus 
asmenis jau dabar rezervuoti 
kambarius atostogoms, c orga-

FACTOBY HELPER 
Unskilled, strung, bealthy men (18- 
45) wanted; exc^Dent vrork condi- 
tions. Ask for Mr. ZUCKER, 
JAMAICA SASH t DOCHt OO., 

1*55 Jericho Terapike, 
New Hyde Part

Call in person — speak English

MEN WANTED
Experienced on Surgical 

Instruments
Metro Surgical bstrament Co.
761 Metropolitan Are. BTdyn

EV. 8-7384

Invest, hourly part-fuŲ time, 
rieep in-out.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

M. P. Balta* — Direktorių*

Skaitykite ir platinkite “Šv.
Reikalų Vedėjas 

660 Gnmi Street 
BROOKLYN, N. T. 

NOTARY PUBLIC
i

Vasarvietė randasi Už 50 
mailių nuo New Yorko, šiauri
nėj Long Island dalyje, ir pa
siekiama automobiliais 25A 

keliu ir
niais į Stony Brook.

Iki atidarymo tfienos visais 
reikalais kreipkitės raštu, ad-

Brookfya 8, N. Y.
TeL APplegate 7-7083

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

82J56 per hoor. High preettian ma
rtine werk. Cemmeretel Predoct Ex-

Mount Verno* 7-6610

MAN WANTK) 
Machtae Haaės A Worfcers 

for Woodw<»idng Plast
Citatos G. Bn*h Laaaber Cerperation 

2nd Street it Lenox Rd.
HUNTINGT0N STATION, L. L

Good coodltions, good pay for the

AVINGS

Latest 
Interest

NTS CORBiALLY 
INVUED

21/ M Cre<fitedaad 
/Z /O Compounded

Ate
On Regular Savin** Accdvnts

Interest atarto the fint of the month

SAVINGSBANK
______________ . ________  _ Avenue

Your Dapostts to Thte Bank Are Fully Inaured 
Up to *10,000.

Long Island trauki-man-
LYNN MARGARET BAKE SHOP 

ro Post Avė., Westimry. L L 
Can VVestbury 7-2272 Wednesday 

and ręst of weck.

CIRCULAR T. A MACHINES 
wariled. Good pay. Steady Potition

- V. Lukas — Vedėjas

TeL EVergreen 4-8802
Lietuviška duona — geriausia 

duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms ^kilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
tiat Išvežtajame i krautuves ir 
privačius namus.

Stephen B rėdės J r

TeL: EV 6-2267

KITCHEN HELP
City or Country, Fine, Best Jote 

Through MR. ALBERT, Room 309.
RADIO AGENCY,

Where you can be *ure of mo*t 
Honest, Courteou* Service

IŠNUOMOJAMAS VASAR
NAMIS 4 arba 9 kambarių 
gražioje vietoje prie ežeriuko 
(Ronkonkoma apylinkėse) 'su 
visais patogumais ir prieina
ma kaina. Kreiptis vakarai*

Nerimt, 104-23 Leffert* Blvd.
Richmohd Ilill 19, N. Y.

TeL EV 8-9794

M. nd L AUTO COLUSSION WORKS 
lietuvių specalictų collidon ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atitekanti vfti rrilteirt dažymo ir meeh. taisymo darimL

SHALINS
FUNERAL HOME
AIR CONDITIONED

W Graad Street
Z ŽALIAUSKAS 

Brooklyn, N. Y.
Koplyčias sutriktam nemokamai 

visose miesto dalyse

Tęl. EVergreen 6-5181
KARL EHMER—PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

h* kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

TeL Virtinis 7-4499

•8-38 Myrtie Avė.
Glendale, N. Y.

196-59 Boosevelt Avenne

*8-33 Fereat Avenue 
Ridgewood, N. Y.

to-*4 Woodride Avenue 
W«edcide, N. Y.

185-24 Horace Harding Bivd 
Freslr Meadotr*, Llnstiing

219-17 Jamaiea Avenne
Ooeens Viliame. N. Y.

176 Rockavvay Avenue 
Valley Stream, N. Y.

4380 IVhite Plains Road
Bronx, N. Y.

19 West Post Romi
White Ptains, N. Y.

Joseph Garszva

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MAIN STORE 
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y. POLAKAS GARANTUOJA, tart 

jūs gaEte mokėti beaugtas, bet

a

WINTER GARDEN TAVERN. Ine

KABARETAS
BARAS, SALE susirinkimams, 

vestuvėms etc.
VYT. BELECKAS, savininkas

C Prabangus ąžuolinis
▼ fcVv karstas, laidotuvh* 
vežimas ir vienas limuzinas I 
bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotu $495 tokios laidotuvės. 

Bet Polako kaina—*395.
Su audeklu 

apmuštu 
kantu pi
giau kaip 

*185.

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties 

Pelėdą* orkestrui
1883 MADDttN RT. BROOKLYN 27. N. Y.

TeL EV 2-9586 (Prie.Forest Avė. tiotie*^ Ridgewood

Vis tiek, kur JO* gyvenate, 
Polakas Jums gali patarnauti.

ANTANAS POLAKAS
laidotuvių eoplyoa

BtmMu. n. t

i



J. E. Vysk. V. Padolskis j
JAV

Oro pavojaus bandymas bu-

■Kristaus Dangun žengimo 
šventė yra ketvirtadienį, gegu
žės 14 d. Katalikams privalo-

d. 2 v. p.p. laivu Queen EJiza- 
bęth. Nuolatinė apsistojimo 
vieta bus pas Kunigų Vienybės 
Centro Valdybos pirmininką

Ccunty, Luzema County para
pijos; 21 čL Scranton, Pa., šv. 
Mykolo parapija; 28 d.— Law- 
rence, Mass.

B 0 S T 0 N 0 žinios truko tik fb minučių. Buvo su
stabdytas judėjimas ir gyven
tojai turėjo eiti j slėptuves. 
Bandymas laikomus. pasiseku- 
siu. '

Bostono Lietuvių Dramos 
kolektyvas, vadovaujamas ak* 
torės Aleksandros Gustaitie-

jau kelintas mėnuo ruošiasi 
parodyti Bostono lietuviams R. 
Blaumanio 5 v. dramą “Indra- 
nus”. Vaidinimas įvyks gegu-

pagamino Lietuvos Laisvės 
Statulos bareljefą, kurį ‘Tal
ka” atliedibd. Ss kūrinys, pir
masis tAkio žanro emanacijoje, 
jau galima gauti "Darbininko” 
ačbniništrarijpj. Jis, priminda
mas Uėtuvnri. jo brangią tėvy- 

, nę Lietuvą, Vra labai tinkamas 
1 įstaigoms ir butams papuošti. 
Reikia tad tikėtis, jog mūsų vi
suomenėje turės nemažo pasi
sekimo.

Balto vicepirm. A Devenienė
savo Kanadoje lankymosi 

proga tarėsi su PLB Kanados

Šiuo adresu visuomet galima 
rašyti, norint susirišti su vys
kupu.

J. E Vysk. V. Padolskis ap
lankys lietuviškas parapijas 
tvarka:

12 d.df Pittsburgh, Pa., ir a- 
pylinkės; 13-19 d.d. Ohio val
stybės liet, kolonijos; 20-26 
Michigan valstybės Bet. kolo
nijos; 27 ir rugpjūčio 8 d-d. In
dianos, Illinois ir Wiscon-in 
valst

Šeštadienį, gegužės 16 d., 8 
vaL vak. parapijos salėje po 
bažnyčia kviečiamas labai 
svarbus nrakykios mokinių tė
vų susirinkimas mokslo metų 
baigimo klausimams aptarti? 
Visi tėvai prašomi dalyvauti.

Mokyklos vedėjas ir 
Tėvų Komitetas

OKA

vadovaujamos A Kaeižio.

yonne, N. J., 40 vai. atlaidų 
Užbaigimas; 24 d. — So. Bos
ton, Mass.; 26 d. Newark, N. 
J.; 30-31 d. Philadelphia, Pa.

Birželio mėn.: 2-4 d.d. Mas- 
peth, N. Y.; 6-9 d.d. —Wor- 
cester, Mass., Aušros Vartų pa- . 
rapija ir apylinkės kolonijos

do valdybomis dėl jų šalpos 
dajbo koordinavimo su Baltu. 
Kanados šalpos Fondas tikisi 
surinkti pinigų 30,000 svarų 
cukraus nupirkti, kuri Baltas 
pasirūpins pristatyti i Vokieti
ją. Kanados lietuviai yra susi
rūpinę apsijungti i vieną šal
pos organizaciją ir darbą cent
ralizuoti. Ligi šiol aukas šalpai 
renka įvairios organizacijos bei

dė nepraktiška, nes vieni šel
piamieji gauna iš įvairių vietų 
pašalpos, o kiti lieka visai ne
aprūpinti.

Brąoklyiio pašto virš.
E. J. Quigiey

paskelbė, jog praplečiafna 
pašto tarnyba, priiminėjant vi
sų rūšių pilnai apmokėtą paš
tą, išskyrus tik registruotą, ir
po 6 vai. p.p., kada ligi šiol parai su pamokslu 7:30 vai.

Gegužės mė. 19 d. laukiam at
vykstant Jo Ekscelencijos Vys
kupo V. Patįolskio. kuris tą die
ną atvyksta iš Europos ilges
niam laikui pas Amerikos lie
tuvius.

Kuriamas Vilniaus S-gos 
skyrius

Vilniaus S-gos skyriui New 
Yori'e įsteigti, gegužės 16 d., 7 
vai. v. šaukiamas steig. susirin
kimas, kuris įvyks Vyt. Belec
ko svetainėje. 1883 Madison 
St., Brooklyn. Vilniečiams ir 
Sąjungai prijaučiantiems, ku
rių adresai komitetui buvo ži
nomi, pasiųsti kvietimai. Visus 
kitus komitetas kviečia atsilan
kyti. Programoje bus paskaita 
apie Vilnių, diskusijos, valdy
bos rinkimai.

Org. Komitetas

at-

BAYONNE, N. J. 
40 vai atlaidai

Šiais metais 40 valandų 
laidai mūsų parapijoje įvyks
ta gegužės mėn. 17, 18 ir 19' 
dienomis. Rytais pamaldos nuo 
9 v., o vakarais iškilmingi miš-

buvo priimamas tik pirmos 
klasės paštas, ši paštą priimi
nės pašto ofisai Washington ir 
Johnson St, o taip pat Parcel 
Post Building 2nd Avė., ir 
lOth Str.

nebunk Port, Me., 10-23 dd... 
Connecticut, Rhode Islamj, 
New Hatppshire valst. liet.dco- 
lonijos. 24-30 d.d. Liet Vyčių 
Seimas Bostone ir apylinkėse.

Rugsėjo mėn. 1-5 d. At-kų 
Studentų stovykloje Kenne- 
bunk Ęort, Me.; 6-15 d. Kana
dos liet, kolonijos; 16-17 d. d. 
Kunigų Vienybės Seime Chica- 
goje; 20 d. Philadelphijoje, Pa.

Šis Jo Ekscelencijos vizito 
planas yra nepilnas, detalės 
bus aptartos pačiam J. E. at
vykus. Lietuvių kolonijos bei 
parapijos, derindamosi prie 
čia paskelbtų vizito rėmų, gali 
planuoti savo parengimus ir J. 
E. Vyskupo pakvietimą juose 
dalyvatui. *New Yorko ir New 
Jersey valstybių liet, kolonijas 
Jo Ekscelencija galės aplanky
ki, būdamas artimiausioje vie
toje ir turėdamas laisvo laiko. 
Jo Ekscelenc. vizitas yra pri
vataus pobūdžio, vienok J. E. 
norėtų šia proga pamatyti ga
limai daugiau lietuvių kolonijų, 
juo labiau didesnius kunigų 
susibūrimus. Savo pageidavi
mus J. E. Vyskupą turėti savo 
tarpe prašom siųsti nurodytu 
adresu iki gegužės 19 d.

K. V. Centro Valdyba

to Ip. Nauraglo Worcesterio 
choro, dar dalyvaus soliste Ona 
Sabaliauskaitė - Olšauskienė ir 
smuikiumkė Elena Pievokaitė. 
Lietuvių vfeuc.nenei abi jos y- 
ra gerai žinomos, bet jau kiek 
seiliau girdėtos. Taigi nepra- 
letskune progos ;as išgirsti tik
rai šauniame koncerte

min. So. Bostono High School 
(Thomas Park) salėje. Tiki
masi, kad Bostono ir plačių a- 
pylinkių lietuviai, prieš pradė
dami piknikų sezoną, susirinks 
i “Indranų” vaidinimą taip 
gausiai, kaip buvo susirinkę i 
K. Binkio “Atžalyną”.

Jėzaus Nukryžiuotojo Sese
lių Rėmėjų Pirmininkė Bosto
ne yra Barbora Gailiūnienė. 
Darb. 33 Nr. padarytą klaidą 
šiuo atitaisome.

Išnuomodamas kambarys su 
baldais ir patogumais 105-56- 
89 St., Ozone Park, N. Y.

(kairėje) ir dirigentu nmx, P. Saku (dešinėje). Choras gegužės 17 ir 24 Apreiškimo parapijos

(Apie kaimo gyvenimą senoj Lietuvoj)

LINKSMOS DAINOS, ŠOKIAI IR DAUG JUOKŲ
RENGIA

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS
(vad. POVILAS SAKAS)

Sekmadienį, Gegužės 17, 1953 
1 R

* Sekmadienį, Gegužės 24, 1953
5 VAL. P. P.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
North 5th ir Havemeyer Streets, Brooklya, New York

PO, QFBKEnS ŠOKIAI Įžanga $1.50

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
minėtinas

LSS 19 kuopa su LDD 7 kuo
pa ruošia Lietuvos Steigiamojo 
Seimo minėjimą, kuris įvyks 
š.m. gegužės 16 d. (šeštadienį) 
6 vai. v. Atletų Klube, 168 
Marcy Avė., Brooklyne.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas yra ir bus nepamirštamas 
didžiausiais savo darbais: de
mokratine Lietuvos Respubli-. 
kos konstitucija, žemės refor
mos įstatymu ir kit. Minėjime 
dalyvaus ir kalbės Steigiamojo 
Seimo buvę nariai. Kviečiami 
minėjime dalyvauti visi demo
kratinio nusistatymo lietuviai.

įėjimas nemokamas. Aukų 
rinkimo nebus.

----------- LSS 19 kuopos valdyba

ALRK Moterų Sąjungos New 
Yorko ir N- J- apskrities 

suvažiavimas
įvyko šių metų gegužės 3 d. 

Kearny, N. J. šis suvažiavimas 
išrinko atstovę į būsimą Są
jungos Seimą ir padarė svar
bių nutarimų organizaciniais 
reikalais.

Vakare suvažiavimo atstovės 
buvo pakviestos i pobūvi, ku
ri surengė Kearny kuopa, šia
me pobūvy7 dalyvavo vietos 
visuomenės moterų bei vyrų 
gausus būrys 7r kleb. kun. Voi- 
siekaukas, kuris primygtinai 
nurodė reikalą organizuotis ir 
pats pasižadėjo globoti savo 
parapijos Moterų Sąjungos 
kuopą. Apskr. pirm. A. Liud- 
vinaitienė padėkojo Kearny 
sąjungietėms už gražų suvažia
vimo priėmimą ir vaišes. Vili- 
maitienė pasidžiaugė 5 naujai 
įstojusiomis narėmis — tremti
nėmis, kurios jaunatvišku užsi
degimu žada padėti kuopai dar
buotis. M. Galdikienė pasidali
no savo įspūdžiais apie moterų 
veikimą Amerikoj ir nurodė 
būdus, kaip galima pagyvinti 
kuopų veiklą. Didelis 63 kuo
pos talkininkas Nekrašius at
kreipė moterų dėmesį į vaikų 
auklėjimą. Jis nupasakojo apie 
buvusius papročius Amerikoje 
prieš 40 metų, kurie dabar žy
miai pasikeitė moterų nenau
dai, būtent, sumažėjo moteriai 
pagarba. Kalbėtojas pakaltino 
moteris, kad tinkamai neišauk
lėto savo vaikų. Dar kalbėjo 
kuopos pirm. Baltrukonienė, 
Butkienė, Gerulaitienė ir k.

ELENA PLEVOKAITfi

Visiems tremtiniams Bostone
Visi lietuviai tremtiniai Bos

tone ir apylinkėse yra kviečia
mi j susirinkimą š. m. gegutės 
16 d. šeštadieni, 7 vai. vak. pa
rapijos salėje po bažnyčia. Bus 
sprendžiamas ratelio tolimes
nio likimo klausimas. Susirin
kimas bus laikomas teisėtu ne
atsižvelgiant j dalyvių skai
čių. Visi tremtiniai raginami. 
dalyvauti

Taip pat visi tremtiniu pra
šomi kartotekos reikalams 
pranešti savo dabartini adre
są AL Bendruomenės Bostono 
apylinkės sekretoriui K. Moc
kui, 649 E. 4th St., Bo. Boston, 
Tel. SO 8-8251.

Tremt. Ratelio Valdyba

Tėvai Pranciškonai išvyko į 
Cambridge

Sėkmingai išdirbę So. Bosto- 
_no lietuvių parapijoje daugiau 
kaip savaitę T. Gediminas Jo
čys ir T. Eugenijus Jurgutis šią 
savaitę apsigyveno pas Cam
bridge lietuvių parapijos kle
boną kun. Pr. Juškaitį ir vykdo 
spaudos vajų.

LietuviŲ Radijo Valandos, 
ved. A. Kneižio

DIDYSIS KONCERTAS

įvyksta s. m. gegužės 17 d.,
(SEKMADIENĮ) 3 VAL. P. P.

So. Boston High School salėje,
THOMAS PARK

Programą atliks garsusis dainos menininkas solistas 
Ipolitas NAURAGIS, patiekdamas šiame koncerte ypatin
gą naujieną — Boriso mirties sceną, iš operos Boris 
Godunof, "

Solistė Ona SABALIAUSKAITE-OLšAUSKAS (lyri
nis sopranas) padainuos opąrų arįjas bei lietuviškų dainų.

Muzikos instruktorė EJena PLEVOKAlTE — smuiku 
solo atliks įžymius muzikos kūrinius,’

L.M.M.R. Choras iš Worcester, Mass. ved. Z. SNARS- 
KIO, pasirodys su turtingu lietuvių kompozitorių repertu
aru. Bilietų kaina $1.20 ir $2.00.

RENGIMO KOMITETAS

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: LTTHUANIAN BADIO 
HOUR, M Cottage 8L, Narvaod, Mato.

Skyrius: LTTHUANIAN FURNITUBE CO„ 32C W. Breadway, 
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Lietuviu Radijo Korporacija
542 E. BrMdw»y,* S»- B«<*tMi 27. M«nm. TeL SO »^4M

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutčs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU, Baltic PloristsNSėlių ir Dovanų krautuve, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas.”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovano*.

Lietuvos Duktery Draugija
MINĖDAMA 50 METŲ GYVAVIMO SUKAKTI 

rengia

BENDRUS PRIEŠPIEČIUS (Communion Breakfast)

Sekmadienį, gegužės 17, po 10 valandos Misiy
*V. PEISO LIETUVIŲ PARAP. SALftJE, SOUTH BOSTON. MASS.

San. Jenner vadovaujama se
nato grupė vėl pradėjo komu
nistuojančių tyrinėjimą Bosto
ne. Daugiausia domisi kolegijų 
ir kitų mokyklų mokytojais.

LRK Susivienijimo piknikas 
įvyksta geidės 31 d. Brock- 

tone, Romuvos parke. Kadangi 
tai pirmas šio pavasario pikni
kas, -reikia manyti, kad bus y- 
pač daug žmonių.

F ATLIEKAME ĮVAIRIUS 
! SPAUDOS DARBUS.

JŲ FORUM' PRESS 
/T M yra lieumfka, 

Modemiška spans- 
■ tave, kurioa «m- 

ninka* yra A. 
Peldžiua, 3gua 
metu* bnrcavar- 
hininta** adtaisia-

V tratorina. Sieja
* •pauatavėja yra 

ittiekaml jvairi* ipaudoa darbai; kaip

laiškams antraštė*, • vokai * reatarių 
pakvietimai — Vedding lavitationt ir 
IX

FOTOGRAFUOS būdu — Oftacta 
aerspemdiname: maldaknyges, * ma> 
rykl» vadovėliu* ir Lt. Viaala apaudoa 
reikalais kreipkitės:

KFORDMPRESSJ) 
p.a>oxas 

auanra SB.M1S&
Ofiso adresas: 82 Wikier St. 

TeL Brockton 4964-M

TeL SO 8-21M
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Stecke 
Dengtam Stogus ir Sienas 

Geriausiais "Bird” Kompanijas 
šingeHais

Ąpkaimrtma* Dykai 
(Free Estfmate)

S. Baracevičins ir Sukus 
FUNERAL HOME 

254 W. Brnacfrvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČHJS 
Laidotuvin Direktorins

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FITNERAL HOME

19? WEBSTEB AVĖ.
Cumbridge, Mm*.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir BateamuotojM 
NOTARY PUBLIC 

PatarnavfauM diena ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
BeOotie Jaukite: TeL TB 8-S4S4

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 KAST BROADWAY 

Sm* Bsston, Mane.
D. A. ZaJetocM. F. E. ZaJetakm 

Oratoriai ir BaMamestojai 
Patamavimks diena ir naktj.

Koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel SO 8-481$ 

SOuth Boston 8-2M9
n...

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Kvepiančio Dringelio 
I šaknis turi padavimu 

Buo s*”0'**. k*d Dzin- 
Ja ' Jju gelis ' buvo vartojamas 

ĮĮnvL*/ nuo iiputimu. dusinimo, 
Jy* troškulio. neatgavimo 
** kvapo, nuomario, para- 

ę*’ lyžiaus, diegliu Ir skaus
mingų mėnesiniu: uždegus kvepian
čio Dzingelio taknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus šaknis darylis arbata ir 
gerti, sutrynu* Šaknis maišyti j tabo
ka — rūkyu ir džiaugsiaei maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dringelio $3.00; 
kvoteris svaro SI .00.U

f ALEXANDER*S CO




