
McCarthy - armijos byloje tik dūsavimai

KUR VĖL PASIRODYS MASKVOS SLIBINO GALVA?

Šiaurės Korėjoje komunistai 
verčia korėjietes moteris tekėti 
už kolonistų iš Mandžurijos ar 
Mongolijos.

DR. J. H. VAN ROJEN, Olan
dijos naujas ambasadorius Ame
rikai, su savo žmona.

čiai su Prancūzija, norint žūt 
būt, suorganizuoti vokiečių 21 
divizijos armiją, kuri verktų 
bendrai su Amerikos ir Angli
jos armija.

Amerikos politikai darą žy
gių taip pat Ženevoje įtikinti 
prancūzus, kad pavestų Indo
kinijos armiją perorganizuoti 
gen. Van Fleet, kuris savo lai

žą kas kreipia akis, kaip 
viena slibino galva žvilgčioja 

prie Nilo,
hipnotizuodama arabus, E- 

giptą- ‘ t
Atšliaužia Maskva j Egiptą 

labafr laiku: kada Egiptas nori 
atsikratyti kolonistais britais 
ir ieško sąjungininkų. Amerika 
būtų mielesnis sąjungininkas. 
Bet arabai tvirtina, kad Ame
rika labiau remia Britus. Tad 
natūraliai Egiptas neatstumia 
pagalbos, kuri pati siūlosi.

Kitas kelias — prekybiniai 
ryšiai. . ^Kur nepatogu tiesiai 
Maskvai, veikia per satelitus, 
per Rumuniją, ^Čekoslovakiją, 
rytinę Vokietiją.

Prekybos ryšiais tarp Egip
to ir RamuaijM Maskva nori 
rastUmti nuo Eį^Ao Amerftm 
žibalą; prekyba sa Rusija Ba
ri atstoti Anglijos laedvftaia

EUBOPOrt ATŠILO
iki 7(^80 Fahrenhefto laips

nių tuo tarpu, kai Amerikoje 
yra apie 50, o kai kur iškri-

surni- 
buvęs 
stalo

Trečias kelias — politinis— 
konflikte tarp Egipto ir Jon
elio Višinskis saugumo tary
boje atsistojo Egipto pusėje.

Ko tuo nori, Maskvos atsto
vas Egipte priminą šiom die- 
ri6m Egipto užsienių ' re&alų 
ministeriuf: tegu! tas atkreipta 
dėmesio j Maskvos protesto 
notą, peiktą dar 1950. Joje 
kaip tik buvo

INDUOS KOMUNISTAI 
subversyvinei veiklai esą

Sužeistuosius 
: atiduoda

FBI budi
J. t. Heoveris, FBI direkto

rius, jau 30 metų toje tarny
boje. Per tą laiką štai keli FBI

NAUJAUSIAS SPRAl'SMINES LĖKTUVAS F7U-S, skirtas juros ope
racijom*. Ji* skrenda daugiau kaip po 650 mylių j valandų. Jo kon
strukcija neskelbiama. -

1919 susekė pirmą komunis
tų partiją Amerikoje ir įrodė, 
kad ji vadovaujama iš Mask
vos; 1921 ■ FBI pastangom 
buvo susekta, kad pirmas ne- 
ofirialus Sov. S-gos atstovas 
Martens rengė Amerikoje su- 
kUimą, ta buvo išvytas; 1924 
sukliudė valst sekr. C. E 
Hughes išgauti senato pripaži
nimą Sovietų S-gai, pateikda
ma tinkamos medžiagos; 1930 
įspėjo Kongresą dėl komunistų 
diversinės • veiklos Amerikoje. 
Tada teismas rado 67 komu
nistus kaltus kaip “raudonuo
sius fašistus.”

O AMERIKOS PLANAI?
1. Taip pat nepatikrintom ku pastatė ant kojų Ghdki 

ž%ifcsn, Valstybės tiepartarnen- ~ jos ir-Korėjos kariuomenes 
te slaptai ruošiamas planas Prancūzai planą sutinką šal- 
dėt santykių su Europa, ypa- tai.

lis, kuriame susiranda ir “rau
donų dekalių” ir raudonų mok
slininkų - šnipų. ,

Dėl to Maskva ten eina at
sargiausiai, kaip Lietuvoje, kol 
nebuvo įkėlus kojos raudonoji 
armija. -*

Pirmiausia Maskva nori pa
traukti Egipto masių dėmesį į 
save ir sužavėti ją maskvi- 
njais kultūros bei* sporto lai
mėjimais. Iš tarptautinio filmų

CHURCHILL1S • 
NEPATAISOMAS

Londone gegužės 11 Chur- 
chillis pareiškė, kad jis ir da
bar stovįs už Churchillio, E> 
senhovverio susitikimą su So
vietų diktatorių šefu Malenko- 
vų, bet j's žinąs, kad jo planas 
dabar nebus priimtos. Pernai 
jis siūlęs susitikti net šešis 
kartus.

Prancūzija ta Aaaerika at
metė tas sąlygas. -

Tos sąlygos rodo, kad ko-' 
munistai kartoja tas pačias 
sąlygas kaip Vokietijoje ta Ko
rėjoje ir nesitenkina Vietnamo 
padalinimu, norėttami laimėti 
ta Vietnamą ir abidvi kitas val
stybes.

festivalio Maskva .nugabeno 
savo filmą *’Sadko”,ir senesnes 
filmas tiesiai į Kairą.- Nugabe
no Maskvos baletą. Nugabeno 
sunkiojo svorio atletus. Ten 
jie laimėjo naujus pasaulinius 
rekordus. Ten‘juos priėmė 
Egipto prezidentas, . nors ir 
lovoje, sirgdamas. Tris savai
tes žavėjo Kairo futbolo mė
gėjus Vengrijos fųtboiinmkai.
Šiom dienom Leningrado mu
ziejus Ermitažas surengė E-

Sen. McCarthy - armijos 
byloje gegužės 11 buvo svars
tomas šen. Dirkseno, resp., 
siūlymas sutrumpinti svarsty
mą. Regimai tam buvo priva
čiai pritaręs armijos sekreto
riaus Stevėns ' advokatas 
Welch; po ilgesnio delsimo su
tikęs ir McCarthy. Kai komi
sijoje reikėjo pabalsuoti, buvo 
atsiklaustas dar Stevens. Ste- 
vens susirgęs, tad jo advoka
tas paskambino jam telefonu 
ir grįžęs, prieš atsakydamas 
koniisijai atsiduso: esą Ste
vens-mano, kad reiktų ne
trumpinti,

i jau 
upės

Maskva yra kaip pasakos 
slibinas deVyniagalvis. yiena 
galva jau ryja pavargtuosius; 
Kitą tięsta į vakarinę Euro
pą — Italiją, Prancūziją, va
karinę Vokietiją- Trečia staiga 
kyštelėjo prie {Metinės Ameri
kos krantų.

Vakarų riteriai, sodinėdami 
tai prie apskrito, tai prie ke
turkampio stalo, vis suka gal
vas, kokią formulę išgalvoti, 
kurią ištarus, slibno galvos 
susitrauktų atgal.

Šiuo metu, kai Vakarų ri
teriai aiktelėjo, sužiurę į nau
jausią auką — Indokiniją, n»-

Nėra lengvas uždavinys 
Maskvai Egipte., Viena, gy
ventojų masės politika mažai 
domisi. Del to nerodo susiža
vėjimo nė Maskvos propagan
da. Dar svarbesnis* priešas — 
Mahometo sekėjai, nepalankūs 
komunizmui, nes jis kovoįa-su 
religija. Mahometonų dvasi
ninkai atsparesni nei daug kur 
vakarų, krikščioniškas pašau- gjpto faraonų laikų turtų pa-.

rodą; rudenį darys Islamo tur- 
tų parodą.

Plėsti bolševizmui palanku
mą kultūrinėm priemonėm 
Lietuvoje buvo vadinama kul- 
turbolševizmu.

Kartais smulkūs įvykiai at
skiro žmogaus gyvenimą su
krečia giliausiai.

Tedas įvykis nutiko Mem- 
phis, Temt., Roaten šeimai. Tė
vai su trimis vaidais išplaukė 
motorine vąltim po Mississip- 
pi paplaidcyti. Valtis užlėkė 
ant seklumos. Išlipo ant smė
lio tems, motina ta abu jau
nesnieji vaikai, sūnus 8 metų 
ta duktė «10, kad nustumtų 
valtį nuo seklumos. Vandens 
ant smėl'-o buvo tik per 10 
colių. Bestumiant staiga tas 
smėlis subiro po kojom, ir vi
si trys įkrito į vandenį. Tėvas 
puolėsi prie valties, griebė 
plaukiamąją liemenę, sudraskė 
dalimis, , metė saviškem į 
vandenį ir pats -leidosi į, upę 
jų gaudyti. Kai žmona ta 
sūnus jau buvo įsikibę į’gtfbs- 
timus daiktus, duktė dingo

Kardinolas tarp 
ateitininkę

<’ Ch’cagos kardinolas Sa- 
muel Stritch sutiko dalyvauti 
bankiete, įvykstančiam Ateiti
ninkų kongreso uždarymo pro
ga sekmadienį, rugsėjo mėn. 5 
d. Kardinolas mielai priėmė 
kvietuną ta pasidžiaugė gražiu 
ateitininkijos darbu.

MUMS BUVO PARODYTA DIEVO 
'* MALONE ★

Komunistų kinų ministeris 
nesutiko atsakyti, tepažymė- 
damas, kad tie siūlymai esą 
tik Prancūzijos siūlymų atgar
siai

Klausimas įstrigęs. Laukia
ma dabar -kompromisų. O 
Maskva tuo tarini ieško nau
jų plyšių sąjungininkų vieny
bei skaldyti.

MASKVA SIŪLO RAPALLO
# SUTARTI

Nepatikrintom žiniom, Mask
va per eilę asmenų Bonnoje 
teiraujasi, ąr Vokietija nepri
tartų minčiai atgaivinti tarp 
Vokietijos ir Rusijos vadina
mą “Rapallo sutartį.”

Rapallo sutartis tarp Rusi
jos ir Vokietijos buvo sudary
ta 1922. Ji atsisakė nuo tar
pusavio reparacijų ir užmez
gė normalius, diplomatinius ir 
prekybinius santykius tarp 
Rusijos ir Vokietijos.

Vokietijos kancleris Adenau- 
eris kalboje Hamburge pareiš
kė palankumą minčiai atstaty
ti diplomatinius santykius su 
Rusija, kada nesą kitos išei
ties.

Tai būtų naujas Maskvos 
laimėjimas atskeliant Vokieti-

PREZID. EISENHOWERIS 
aštriai pasisakė prieš neži

nomą saugumo pareigūną, ku
ris išdavė McCarthy FBI pra
nešimą .dabar pateiktą senato 
komisijai.
BĖGLIAI Iš JUGOSLAVUOS
- Paryžiaus stotyje buvo pa
stebėti trys keleiviai - “zui
kiai,” vienas bulgaras ir dū ju
goslavai, pabėgę iš Jugosla
vijos. Jie 700 mylių. kelionę 
padarė po vagonu. Atvykę pa-, 
reiškė esą politiniai pabėgę-

klausinėjami taip kaip jis po 
porą savaičių; kitaip būtų ne
teisybė. Tada atsiduso jau ko
misijos pirmininkas Mundt, 
resp. Ir jis manė, kad jūu abi
pusiškai sutarta; bet kai da
bar viena pusė reikalauja 
tęsti, tai jis esąs priverstas 
balsuoti už tęsimą. Tokiu bū
du trim respublikonam pasisa
kius už sutrumpinimą ir trim 
demokratam už tęsimą, pirmi
ninko balsas nusvėrė. Bus 
tęsiama, kaip lig šiol. Tik svar- 

esą Ste- stomą dabar, ar nereiktų tar- 
kad reiktų ne- dyti ir vakarais, kitaip nesi- 

tegul ir kiti bus baigs iki" rudens.

Ženevoje Korėjos konfęrm- doknjjes vtajln w*rikjMi- 
dja, kurioje dalyvauja 19 vai- somas Prsmidjiii arijos ribo^ 
stybių, ta Indokinijos kopto- se; S. leisti rinktoms be jokios 
rencija, kurioje dalyvauja 9 
valstybės, kaitaliojasi be jokios 
tvarkos..

Indokinijos klausimu Bi- 
dault nusitarė su Kinijos mi- 
nisteriu evakuoti sužeistuosius 
iš Dienbienphu.

KOMUNISTŲ SĄLYGOS
Dėl paliaubų Vletmanhas 

atmetė Prancūzijos sąlygas ta 
nurodė savąsias: 1. pašalinti iš 
Indokinijos svetimas kariuome
nes; 2. pripažinti visas tris In-

už pusantro šimto jardų. Tė
vas, sukaupęs visas jėgas, lei
dosi paskui valtį ta tik po dvie
jų valandų ją prisivijo ir sura
do paskiri žmoną ta sūnų. O 
duktė taip ir dingo iš akių. 
Tik prieš sutemas pakefiui e- 
sančio kito laivo įgu>i paste
bėjo kažkokią galvą iš van
dens iškylant ir vėl pradings- 
tant. Išgriebė, ta tai buvo jau
noji Darien, kuri abiem: ran
kom buvo tvirtai įsikibusi |. 
kamštinio medžio gabalą, 
džio kaip pusė cigarų dėžės. Ji 
nemokėjo plaukti, bet instink
tyviai nepaleido kamščio iš 
rankų,' nors ta buvo sušalusi 
iki mėlynuma '

Tėvas pareiškė, kad Jis tai 
laiko dktele Dievo inakme jaųi 
ir jo šeimai; -*ihkėsl,'-*- kad 
pIMąyąMB » įr^

dabar Mkmnmtnivs turai j| • |r aMMn«

MASKVA VĖL SIŪLOSI 
nupirkti Amerikos atlieka

mą sv'estą.

PRANCŪZUOS MIN. 
PIRMININKAS

Laniel pareikalavo antru sy
kiu pareikšti jo vyriausybei 
pasitikėjimą.

SPĖLIOJAMA, 
kad armijos sekretorius Ste

vens dar prieš rinkimus atsi
statydinsiąs. McCarthy drau- ____ . -
gai stengiąsi įkalbėti senato- * visai iš Akių, tbįp pat ta valtis 

boHėv3cų ruoštam! Vokietijoj, „ rių, kad jis atsisakytų 
Drezdene. savo patarėjo Cbbo<

Komunistai 
pirmyn*

Ind<Ainijos komunistai 
įsibrovė į Raudonosios i 
deltos kai gurias vietas ir su
sprogdino geležinkelį 8 my
lios nuo Hanoi.
* Prancūzų karinė valdžia 

Hanoi įspėjo: jei* komunistai 
Raudonosios upės deltą puls, 
tai- j»*ansūaai be svetimos pa
galbos negalėsią gintis.

• Prezidentas Eisenhoweriis 
pasisakė, kad nurašyti Indo
kinijos negalima. Bet svetima 
pagalba gali ginti tik tada, kai 
patys vietos gyventojai to no-

iBdokMfeje komunistų 
das Giap pranešė prancūzam, 
kad j» gati atsiimti helScopter 
riais'sužeistuosius iš Dlenbien- 
piuL Taip, pat paskelbė, kad 
prie sužeistųjų jie pakkę ir sa
nitarus. Prancūzai lėktuvu 
numėto Dienbienphu medika
mentų. — -
• Dienbienphu sužeistųjų 

esą 1300-1400.

• Komunistų radijas 
nėjo, kad de Castries 
paimtas {M*:e jo paties 
pilna uniforma.

Kiny kyšis britam
Ženevoje kom.^Kinijos mi

nisteris Chu En-lai davęs bri
tam suprasti, kad Kinija pasi
keis atstovais su Britanija, jei 
pastaroji pagelbės Kinijai įei
ti į JT.

Britai prieš ketveris metus 
pripažino kom. Kiniją, bet Ki
nija lig šiol nepripažino Britų 
atstovo.

NACIONALISTŲ 
SĄLYGOS

Vietnamo atAovas gegužės 
12 pasisakė prieš betkokį 
Vietnamo padalmūną, už Bao 
Dai pripažinimą vyriausybės 
galva, už laisvus rinkimus JT 
priežiūroje.

Amerika ta Anglija jo sąly
gas įvertino palaikiai.

AR {MANOMI 
KOMPROMISAI?

Anglijos ntirnsteris Edenas, 
pirmininkavęs, sutraukdamas 
kalbas, pariūlė svarstyti tokius 
punktus: atitraukti kariuome
nes į tam tikras Vietnamo sri
tis; atitraukti-, komunistų ka
riuomenę visai iš Laos ta Cam- 
bodia; nereguliarias kariuo
menes (komunistų partiza
nus) nuginkluoti; pasisakyti, 
ar duodama tarptautinė ga
rantija ar'hov’’ '

Vakariniai sąjungininkai pa
sisakė už visus tuos punktus.



SPAUDA

GR. 7-8951

FBEDESSCD CHAVES, Pmgm- 
Jmb preTidtmtu, pergyvenęs ar
inijos BMiluBstafane ji nuversti.

Tuo -tarpu atsidarė vėl stik
linės durys iš jos* kabineto, ir 
išėjo tas pits žmogus, tik jo 
veide rodės-dingęs pirmykštis 
įtempimas, ir jo judėjimas bu
vo ramesnis, lyg butų pajutęs 
tvirtesnę atramą žemėje.

Kai sėdau į tą pačią, rodos, 
dar šiltą kėdę, kurioje jis sė
dėjo, mačiau aplinkui gėles ir 
jaukią atmosferą. Patyrus ma
no atsilankymo priežąstį, pati 
Bonnell pradėjo:

1) Džiaugiuosi, kad “atsira
do” 400 svarų, už kurių “pa
ieškojimą” “Australijos Lietu
vį” ir mane Tautos Fondo At
stovybė Australijos lietuvių 
spaudoje gerokai apibarė už 
“ieškojimus” ir sukėlimus 
‘audrų.” Ačiū už tėvišką paba
rimą, bet reikėjo švelniau, nors 
už 400 svarų pakankamai ma-

LITHUANIĄN AMERI
CAN AITTO'SCKOOL
Užsirašykite i aate mrrbnnan

tautinės Trakti 
nįų Darbininkų 
(FITCRE) kongresas. Šiai fe-
<ETaOj8i -DTK1SUSO
Čekoslovakijos, Estijos,Gudi
jos, ‘ Jugoslavijos, Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, 
Ukrainos ir Vier^rijos tremti
nių krikščionių darbininkų or
ganizacijos. Jos šūkis: “Už fan
tų laisvę ir socialinį triringa-

Paraguay po 5 dienų revo
liucijos valdžią paėmė'kariuo
menė.

pinigai, “kurie yra skirti būdos 
vailst tanu tikslams ? Aukotojai 
aukojo Tautos Fondui, bet ne 
“Mūsų. Pastogės” leafenui ir 
flnansavin^, LaikraSčiąi ir

,Tas gyvenimo nuobodis pa
gauna tik baltąją rasę, Negrai 
ir kiniečiai pasiryžę gyventi, 
ne mirti.

Dažniausiai tai dedas pava
sarį. Ne be reįkak> sako, kad 
gegužės mėnuo — tai meilės, 
pasiutimo ir sdvižudybės mė
nuo. f.

Karo metais mažiau buvo 
savižudžių. Buvo rfipresnis in
stinktas išlikti gyvam. Tai tik 
rodo, kad ne duonos nepritek
lius, ne neturtas yra svarbiau
sias haltminkasį bet daugiau 
dvasins pusiausviros neteki
mas, dvasinės paguodos stoka.

Ją įsteigti ėmėsi Dr. War- 
ren, paskui jo sūnus įstaigą iš
plėtė iš "New Yorko po visą 
Ameriką. Dabar gabiausiai jo 
įstaigoje reiškiasi su tokia pa
galba minėja Mrs. Bonnell.

Mielas Redaktoriau,
Prašau patalpinti artimiau

siame “Darbinmko” maneryje 
šitą trumpą pataisymą.

& m. kovo mėn. 12 d; “Dar
bininke”. (nr. 19), Tautos Fon
do Atstovybė Australijoje tei
gia, kad mano ' straipsnyje 
(“Darbininkas” Nr. 89, 1§53) 
“Netvarka su Tautos Fondo a- 
pyskafta” prasilenkta su tie
sa. Prie T. F. A-bės paaiški
nimo turėčiau pridėti sekan-

, Nesusipratimui išaiškėjus, 
sekretorė papasakojo, kol lau
kiau, šios įstaigos istoriją. Ji 
prisideda nuo 1905. Po vienos 
nakties tais metais Penktosios 
Avenue viešbuty viena dama 
telefonu paprašė portjė: “Tu
riu skubiai pamatyti 'dvasinin
ką.” Kol portjė susirado, kol 
iškvietė baptistų dvasininką 
Warren, praėjo gerokai Jaiko. 
Kai tas atvyko ir įžengė į mo
ters kambarį, toji tegalėjo jam 
pašnibždėti, kad nebegalėjusi 
ištverti ir nusinuodijusi.. Bu
vo per vėlu. Dvasininkas War- 
ren paskelbė karšini šią isto
riją spaudoje ir paskatino su
kurti organizaciją, kurios na
riai dieną ir naktį būtų pasi
ruošę pagelbėti tokiem pagal- 
bos dvasinio sustiprinimo rei
kalingiem žmonėm.

Atgarsis buvo didelis, ir 
Warren virto ištisos įstaigos 
vedėjui Paskui jaisvadovauti. 
ėmė josūnus, kai 1940 mirė 
jos įsteigėjas.

Ir da^ar įstaiga turinti be
gales darbo, nes mėterir.liai 
labiausiai aprūpinti kraštai, 
turtingiausi kraštai —Jungti
nės Valstybės ir. Šveicarija— 
yin pirmose eilėse savižudžių 
skaičiaus atžvilgiu. Apie 100,- 
000 kasmet mėgina Jungt.- 
Valstybėse nusižudyti, ir apie 
20,000 ją tai pavyksta.

Dar keisčiau, kad patogia u- 
siime klimato atžvilgiu kyaš-

AMERIKIECIAI APIE 
ANGLUS

Anglijoj? privati orgnnizaci- 
zacija apklausinėje ' amerikie
čius karius, ar jie įsitikinę, 
kad Anglijoje jie skriaudžia
mi, palyginti su anglais. 80% 
atsakė taip. Kaino.:amerikie
čiam esą 4-5 kartus .didesnės 
nei iventiniam anglam. “Kai 
tik pastebės, kad ašį amerikie
tis, baigta.”- Skundėsi, kad 
britų spauda rmža rašo ap:e 
amerikiečius, kad anglų radijas 
nuobodus.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės kuusimąs sujudina mū
sų spaudą protarpiais. Pasku
tinis akstinas apie ją sušnekti 
buvo bendruomenės . suvažia
vimas New Yorke. Pasisaky
mai pasirodė prieš pat suva
žiavimą; jie tęsiasi ir po jo.

Clevelando bendruomenės 
raginamas, kad Lokas paga
liau šauktų visu»tiiM verdan
čią bendruomenės padalinių 
suvažiavimą, išrinktų nuolati
nę, nabe laikinę, tarybą ir im
tu darbus organizuoti bei de
rinti visoje Amerikoje, rado 
te'giamo atgarsio Darbininke; 
Darbininko pasisakymą kriti
kavo Naujienos; Draugas pasi
sakė, kad bendruomenės ne
reikia steigti, nes ji jau dešim- 
ts metų'veikianti; tas balsas 
buvo vėl palankiai sutiktas 
Naujienų; įokau pačiame suva
žiavime buvo karštai priimta 
prel. J. Ehlkūno kalba, kurio
je jis nurodė, kad bendruome
nę kurtibūtina ir kai jai dau
giausia kliudo; jo kalba rado 
palankaus atgarsio ir tarp 
nebuvusių tame suvažiavime, 
kai ji buvo paskelbta Darbi
ninke. į ją vėl atsil epė Nau
jienos.

Bedarbių skaičius Ameriko
je iš 3,725,000 kovo mėn. nu
krito iki 3,465,000 balandžio 
mėn. Pirmąsyk pradėjo mažė
ti po šešių -> mėnesių. Darbų 
davė prasidėjęs pavasaris. Ta
čiau pažymima, kad fabrikuo
se bedarbių skaičius vis dar 
auga — per baiindžio mėn. * 
padidėjo 250,000. Palyginti su 
pereitais metais darbininkų 
skaičius fabrikuose šiemet su
mažėjo 1,356,000. Nusiskun
džia jau daug ir lietuvių nete
kę darbo. /.

4) Neaišku, kas T. F. A-bei 
suteikė įgaliojimus ir teisę sko
linti Tautos Fondo sutaupąs 
skautams ir Krašto valdybai7' 
1953 nu Tautos Fondo Valdy
tojas paskelbė, kad yra paste
bėta, jog Tautos Fondo sutau
pęs yra naudojamos kitiems, 
negu tautos vadavimo tiks
lams. Tautos Fondo Valdyto
jas įspėja, kad .pinigai .būtų 
naudojami tiems tikslams, ku
rie -yra aukotojų suaukoti.

5) Australijoš Krašto Val
dyba Tautos Fondo paskolin- 
tis» pinigus, kiek yra žinoma,' 
naudoja “Mūsų Pastogės” lei
dimui ir finansavimui. Trem
tyje męs turime visą eflę lie
tuviškų laikraščių ir periodi
kos, tačiau, atrodo , nei vienas

reigą, kuriai, jis ir buvo sukur
tas. O ši pareiga— ne ^toli
mesnis Bendruomsnes gyvo
sios idėjos konservavjmas po
sėdžiuose ar kokiuose ginče- 
liuose, o parengimas kelio Ben
druomenės idėjai paversti tik
rove.”

^Laukti nėra ko daugiau: 
visa jau yra pakankamai pa
aiškėję... Jei negalima visų tie
siog sutelkti į Bendruomenės 
organizaciją, tenka ribotis tais, 
kurių lietuviškoji sąmonė dar 
išlikusi blaivi, 
vienokiu ar kitokiu oportuniz
mu bei šiokiomis ar tokiomis 
ambicijomis. Pagaliau ir tuos 
pačius, . kurie bendruomenės 
mnčiai yra priešiškai ar bent 
skeptiškai nusiteikę, bus gali
ma įtikinti pačiu darbu, o ne 
‘laikiniais4 komitetais, ‘organi
zacijos ruoša’, amžinu statutų 
rengimu.”

Pasisakęs už tai, kad busi
majame suvažiavime vadovybė 
būtų sudaryta tinkama darbui, 
o ne reprezentavimui, auto
rius nurodo, kad tos vadovy
bės pirmasis uždavinys būtų—

NUMATYTI IR PASKIRSTY
TI KONKREČIUS DARBUS

“Mano minčiai ’ iliustruoti 
tebūnie leista č a pat tokio 
‘plano’ linijas nurodyti. Bosto
nui ir* apylinkei skiriama už- 
davinys įvykdyti . literatūros 
premijos skyrimą, Coimecticut 
valstybės lietuviams paimti 
globon jaunimo primiją. O 
New Yorko bei New Jersey 
valstybių apylinkės, be . muzi
kos, prefriijos, dar* "pasiima 
globoti stovyklą, sk'rtą ryti
nių pakraščių moksleivinei jau
nuomenei. Taip premijų, klausa- 

• mas ir galėtų būti išspręstas, 
visai dar nepajud'nant didžių-

jsnud^’ vidutini teęjK^ririĮtįoje, 
■ atrodė Htf 

^ biznierius, /suspėjęs mesti j
baikštų Ir sykiu piktą

A- .žvilgsnį. Fb kebų minučių a- 
r.- ';bkM biu*o sekretorės persi- 

; jaaetė . žvilgsniais, ir mes visi
<.;‘-"trys nutilom., Išgirdom lyg ke- 

pb kalkinamą šauksmą: “ma
no gyvenimas man priklauso, 
man vienam; niekas negali

t. man sukliudyti baigti su vis
kuo..,” Paskui panašūs garsai

> aptilo, ir buvo girdėti vis daž- 
niau ir dažniau raminantis 
moteriškas balsas tarp nervin
gų ano vyro prasiveržimų.
v. “Nežinau, kaip ilgai tai 
truks?” atsakė viena iš sek-

\ rotorių į mano klausimą. Kar- 
tids Mrs. Bonnell kalbasi pus- 
vadandį. kartais ir porą valan
dų ar daugiau. Jei žmogus 
savo desperacijos valandoje čia 
atvyko, negali jo paleisti be 
nieko ir žiūrėti, kad jau pus- 
vulandisąr valanda praėjo. Tk

’ kiuosi, tamsta .taip labai ne
skobi, galėsi palaukti. s 
jeigu tamsta tikrai labai 
laimingas, tai aš...”

‘Ne, visai ne pagalbos 
kodamas čia atėjau. Bet pa
mačiau prie durų užrašą: 
“Save a Life Leaguė, Office

’ 1105” ir užėjau. Iš smalsumo. 
Ar čia skenduolių ar kitokia

a gelbėjimo draugija”.../

Nebetraukia 
dėmesio

Sen.,McCariby-annijos 4>y- 
la pereitą savaitę sukosi apie 
laišką, kurį senatorius prista
tė komisijai kaų> įrodymą, jog 
FBI 1951 įspėjo apie šnipų pi- 
vojų Fort Monmouth labora
torijose. Senatorius fcaltmo, 
kad armija nieko nepadarė 
tam pavojui pašalta#. Kai iš
aiškinta, jog laiškas tikrai* yra 
paremtas FBI raportu, buvo 
svarstoma, ar jo * davinius 
galima skelbti. Atsiklaustas 
teisingumo sekretorius Brow- 
neH paraškė, kad laiško 
skelbimas gali pakenkti vals
tybės saugumut

■Padėsime jums egzaminuose Ę- 
rūpinti vairuotoju leidięm. Mūsų 
mokiniai išmokė gauna diplomus. 
Padedame gauti darbu. Pamokos 
dienomis, vakarais ir sekmadie
niai. Instruktoriai patyrę savo 
srities žinovai. Mokykla veikia 

nuo 1916 m.
X>. ,T1KNEVTCXU)S^ Direktorius 

MefrBpsli»nn Aoto Schoel 
1SS tnd AVĖJUS

Tarp »-l» gntvta, New't»rk City

Su darbu vis dar 
blogai

2)’ Neaišku, kaip ir k?dč'i 
1953 m. iapkr. 2 d. kontrolės 
komisija paskelbė nepilną ir,i 
kas būdinga, Tautos Fondo 
Atstovybei Australijoje aežL 
■Mt apyskaitinj pranešimą* 
lotb palyginus su vėtesuuoju, 
pasigesta tų 400 svarų. Negi iš ją negauna subsidijų Tau- 
apyrietatos skeRrfamąp žmo- tos Fondo sūtaupų paskolos 
nėms klaidinti, kad paskui pa- , pavidale? Kokią išimtį sudaro 
stebėjusius atsirastų proga . “Mūsų Pastogė”, kad jos leidi- 

nnfi naudojami Tautas Fondo

Po suvažiavimo tarp kitų 
atsiliepimųC^asirodė plačiau^ 

šiai ir konkrečiausiai pil etęs 
bendruomenės reikalą Juozo 
Alaušiaus straipsnis Aiduose, 
pavadintas “Atviras laiškas 
bendruomenės Lokui.” Dėme
sio vertos jo kontstruktyvūs 
sūlymai:

ŠAUKTI SUVAŽIAVIM4 IR 
IŠRINKTI TARYBĄ

“Laikome šį paąiūlymą be 
galo pagrįstu ir be rezervų 
pasisakome už jį. Tikime, kad 
ir pats Lokas šį siūlymą išgirs 
ir pagaliau ryšis atlikti tą pa-

jjūbe jiem, 
einančią tas 
ties ąukos. Jie taip sus'pina 
savo mintyse ir įsivaizdavi
muose^ kad nebejaučia šalta 
savęs pasaulio ir nejaučia su 
pasaulių savų ryšių. Tik juos 
išklausydamas ir kiekvieno 
nelaimę individualiai suprasda
mas, gali pamėginti juos iš
vesti iš tas painiavos.” * 

“ifa&nas, t išvesti iš vienat
vės ir parodyti, kad yra šalta 
tavęs dar kiti žmonės, arti
mas ” stengiausi jos mintis 
klausimu suprasti. v

“Ne tik kiti žmonės, — nu
traukė Mrs Bonnell ir parodė 
pirštu į šūkį jos kambary: 
“MaMa viską pakeičia”. Pas
kui kalbėjo:

■ •
“Tai kai žmogus pasijunta 

įsukdavęs | vis* tikrovę, ’ps 
gali būti išgelbėtas. O giltau- 
sibjl tikrove yra Dievas, ir 
malda yra kekes Jam paatatL 
Ponas, kuris tik ką buvo, yra 
iš PhJadelphijos. Piniginėse 
bėdose. Gėdinas pasisakyti tai 
šeimai ir dinugam. Pasiryžęs 
dingti be jokio pėdsako; paša- 
I no ir iš drabužių visokius 
ženklus, iš kurių jį galėtų pa
žinti.”

Kiek Mrs. Bonnell metų, ne
drįsau ją klausti — sako ko
respondentas, — iš alpes —a- 
pie aštuoniasdešimt.

Kongresas kviečia laisvąjį 
•pasaulį padėti “mūsų „ drau
gams darbininkams, kuriuos 
persekioja rusų komunistinis 
režimas, atgauti tautinę /bei 
socialinę laisvę”, kviečia lais-; 
vojo pasaulio ‘darbo žmones 
kovoti “prieš visokios spalvos 
kapitalistinį darbininkų išnau
dojimą, bet labiausiai prieš 

\-aktjiHBj komanteh?
kapita&zmą.”

Kongresas išrinko federaci
jos pirmininku Rudowskį (len
ką), 1939 m. Lenkijos katas
trofos dienomis buvusi Kaune 
ir maloniai prisimenantį Lietu
vą. Federacijos generaliniu se
kretorium perrinktas Popovi- 
čius. ,

Kongrese taip pat dalyvavo 
Europos Tarybos, , Aukštojo 
Tremtinių Komisaro atstovai 
jr Krikščionių Darbininkų 
Profesinių Sąjungų Internacio
nalo (CISC) prezidentas Gas- 
ton Tessier ir generalinis sek
retorius A. VajUstendael.

Lietuvos krikščionims darbi
ninkams tremtiniams kongrese 
atstovavo dr. J» Grinius, K. 
Čeginskas ir dr. Z. Brinkis. 
Lietuviai gyvai reiškėsi disku
sijose. X Federacijos vadovy
bę nuo Lietuvos kriRšSomų 
darbininkų įeina Pukteris (pre
zidiumo nariu pavaduotoju) ir 
dr. Grinius (kontrolės komisi
jos nariu).

Kongreso proga dr. Grinius 
per Amerikos Balsą tarė žodį 
pavergtosios tėvynės darbo 
žmonėms.

3) “Mūsų Pastogės’ ’ 1954. 
3. 31 d. T. F. Atstovybės pa
tikslinime kalbama, kad 1953 
m. ALB krašto valdyba ir 
skautai grąžino 85.6.6. svarus, 
o 1954 m. lieka dar paskolos periotSka turi kitų būdų finan- 
395.00' svarai. Pagal šitą pa- sams surasti, ne Tautos 
tikslinimą pasirodo buvo “din- Fondo sutaupąs.
gę” netoli paketo šimtų sva- ' T p Atstovybė

Australijoje yra gafrusi atatin
kamus įgaliojimus ir leidimus^ 
skolinti Tautos Fondo sutampąs 
kitiems reikalams, tai tada bu
tų tikslu tgkius įgaliojimus ar- ' 
ba taisykles, paskelbti visuo
menės žiniai, Ičad atpidtų sa
vavališka Tautos Fondo sū
taupų naudojimo tendencija. 
Tautos Fondo lėšos yra auko
tojų lėšos ir jie turi teisę žino
ti, kad pinigai eina tautos va
davimo darbui tęsti, o ne skau
tų ar savaitraščio “Mūsų Pa
stogės” finansavimui.

7) Noriu tikėti, kad už šių 
patikslinimų paskelbimą mane 
Tautos Fondo A-bė nebars ka
zokiškais “epitetais” Australi
jos lietuvių spaudoje ir nesa
kys, kad aš Amerikos lietuvių 
spaudoje sukėliau “audrą".

Jūsų ,

Kongresas priėmė eilę nuta
rimų ir atsišaukimą į,viso pa
saulio darbininkus.

jų betisvių kolonijų' krašto vi-' 
duryje. . . •

‘'Premijos, dar nėra visa, 
nors kartais tik jos ir teturi- 
moš prieš akis... Tegu gau
sioji Chicagos visuomenė įga
lina jos tarpe įsikūrusio Litu- 
aništikps Instituto veiklą, kas 
metei laiduodama lėšas viena i 
ar porai mokslinių studijų iš
leisti. Trūkstame vadovėlių: 
tegu Detroitas su Glevelandu 
sutelkia lėšas kas metai po 
vieną parengti. O visas tri
kampis (Chicaga, Clevelandas- 
Detroitas) drauge dar turi pa- 

neužtėmdyta sirūpinti stovykla moksleivinei 
jaunuomenei. Kitiems metams 
gali būti duoti nauji uždavi
niai. Kiek tai būtų galima at
siekti... Kai bus tokie konkre
tūs uždaviniai, tai savaime ir 
pats įsipareigojimas giliau by
los — į sąžnes ir kišenes. 
Kiekviaiu atvejtf: entuziazmu 
gali pagauti tik konkretus 
darbas. '
, “Buvau bepamirštąs Los 
Angeles koloniją. Ji yra dvigu
boje tremtyje savo uždarumu 
nuo kitų mūsų kolonijų, ku- 
rr>se vis šiaip ar taip susile
kiame. Norėčiau tikėti joje 

dietuvybės jausmą labiausiai 
persunktą nostalgijos. Tegu ji 
imasi premijos žurnalistui, gy
viausiai žadinusiam tautinę 
nuota ką. Vienu dalyku negaliu 
atsistebėti: kiek mažai vis dėl
to mūsų spaudoje < kovota ir 
kovojama dėl bendruomę- 
nės! Kap tautinius rūpesčius 
nustelbę. visokį partiniai gin
čai! O argi bendruomenės i- 
dėja neverta nepavargstančios 
kovos?”

^.1
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pąkan.prof. J. B. Končius 
mirtai laiHfcft papasakoti spau? 
dos skaitytojams.

B dvidešimt automobilių, 
kurie buvo iškrauti Sočiuose 
tą dieną, tfc penktos buvo per
vestos peę buhalteriją. Kitos 
ėja pro vaitus be popierių. 
“Savom jėgom”.

Taip, toks yra. Bet jo nevyk
dome. Dar daugiau: ir nesiren
giame jo vykdyti. ‘

Veltui mes aiškinome, kad 
automobilis mūsų šalyje nus
tojo buvęs prabangos dalykas. 
Į mus žiūrėjo pusiau su užuo
jauta, puriau su įtarimu: “Lyg 
būtų suaugę žmonės,- o kalba 
dievai žln ką. Kasgi iškekBnės 
visuomenės įstaigų mašinas dėl 
asmenininkų interesų.

Ispolkomo pie nininko pava
duotojas dr. životovac pažiū
rėjo į mus kaip į įkyrias rude
nines muses.

toto 
S&50 
S&5S 
$050

— Plovykla neveikia, tech
nikai pietauja, duobė užimta... 
Ar paduoti jtsns skundų kny-

/ Amerika dabar reikalinga daugelio tokių ambasadorių ko
respondentų, kad jie galėtų atremti neteisingas apie ją skleidžia
mas žinias. Tokiem ambasadoriam surasti ir paskatinti, kad

— Lank'ausi Advisory Com- 
mittee on Voluntary Foreign 
Aid. Turėjau ilgą pasikalbėji
mą su direktorium Mr. William 
H. McCahon ir prašiau mūsų 
pabėgėliams suteikti gėrybių. 
Vėl pažadėjo duoti sviesto, sū-

nori būti Amerikos ambasadorium?

— O jau seniai laukiate?
— Tai jau pusė metelių, 
žmonės čia susitinka eilėje 

kaip seni pažįstanti. Ir nenuo
stabu. Juk kiekvieną mėnesį 
reikia čia atvykti registruotis 
“eilinHticam”, tai yra lattician- 
tiem eilės. B pradžių kas mė
nuo, o paskiau jau kas savai-

Goodr ch. Turėjau ilgą pasita
rimą, kuris lietė pavergtos 
Lietuvos vieną iš problemų. 
Pateikiau jiems savo sumany
mus ir konkrečius pianus, ku
rių, kol kas, neatidengsiu. Jie 
buvo labai nuoširdūs, pasiža
dėjo šimtu procentų su manim 
kooperuoti ir man padaryti 
pranešimus. .

garantijų. Kaip pavyzdį nuro
dė KansM<^ U.-S. Emptoy- 
ment Service įstaigą. gi staiga 
negalėdama gauti vietoje siu
vėjų, pasiuntė į Europą 45 
dafbo užtikrinimus naujiems 
imigrantams, Be to, esą; toks 
reikalavimas duos galimumą 
geriau paskirstyti įvairius 
specialistus ir ūkio darbinin
kus.

— Ir už tai čiū.
— Už ačiū namų neįsigysi. 

O -jūs, kai Maus, kaip iškrau
site savo mašiną, ar brigados 
pasiautom, ar savo jėgos, pa
rašykite: ‘savom jėgom”. Pk 
nigtts sumokėkite tiesiog bri-

Balfą visada gantai parėmė 
Įvairiomis gėrybėmis Europoje 
gyvenančius jpabSgHfas. Ar 
ateityje ta šalpa bus tęsda
ma? '

kė?
Pro “Pobedos” taigą kyšte

lėjo gudrus ir beeštypsantte 
veidas, klausdamas: “O jūs ar 
tepėt?” Ir jis pajudėjo 80 ®vo 
"Pobeda” ,tik pamojavęs 
mums ranka Mum pasirodė, 
kad tarp jo pirštų buvo 25 
rublių banknotas.

- Amerikoje kas trečia-ketvįr- 
ta galva turi po automobilį, 
kefiaujti amerikiečių daugiau
sia automobiliais, ypač vasarą, 
kai prasideda atostogų. sezo
nas. Tegul tas amerikietis į- 
sivaiaduoja esąs Sovietų Są
jungos pilietis ir tegul nori pa- 
kcKsuti IDtsaDbSta. Prieš 
imdamasis tokias kelionės, te
pti pasiskaito Maskvoje lei- 
džiamą juokų laikraštį “Kro- 
kodT, kuriame tokią^automo- 
bOtejo laimę aprašo juokais H. 
14BMEOVSKU.

Paėmėme skimdų knygą, 
kurią mums paslaugiai pasiūlė 
mechanikas boženfco vietoj — Padarysim atsargiai, kad 
savo techninės pagalbos., Per ko nesulamdytų. 
porą metų .joje prisirinko ne
suskaitoma daugybė standų, 
bet nė į vieną iš jų jokio at
sakymo.

B “žaliojo šilo” dvykome 
neplauta, netepta, nepatikrinta 
mašina. Pakeliui stovėjo bliz
ganti, išpustyta, nuvalyta taip gadai. 
pat *Tobeda”.

— ES, drauge, kur gi jūs 
mažiną nustpJovėt?

— O gi fla, stotyje.
— Ir suvaržė ir patepė 

jums?
— O kaip gis—viskas kaip 

reikiant.
—Tai kodS gi mums atsfea- pridėta instrukcija su tatai 

nauffingate patarimais, kaip 
užlaikyti automdbOt, kad jis

toje kalba-■

darbo garantiją duoda pats 
darbdavys, ar juo būtų korpo
racija ar atskiras asmuo, nes 
U. S. Etaployment Service daž
nai atssako darbo garantijas 
tvirtinti tuo pagrindu, jog 
vietoje >gali atsirasti tos rū
šies darbininkų.

Mr. McLeod atsakė,1 jog to
kiais atvejais, kada darbo ga
rantijos davėjas yra darbda
vys ir jei U. S. Employment 
Service atsisakytų tvirtinti, tai 
siųsti garantijas be U. S. Em
ployment Service tvirtinimo ir 
jo įstaiga mėgins reikalingus 

-formulumus sutvarkyti.

Visi žinomą kad šuo metu kovojama ne vien ginklu, bet 
ir propaganda. Ypač aštrią ir piktą propagandą veda bolševikai, 
ketindami Ameriką, kad ji ir karą kursto, ir kitus spaudžia, ir 
nedemokratiška, ir kapitalistinė, ir savanaudė ir t.t. žinia, joks 
kraštas nėra be vienų ar kitų silpnybių, bet ne tokių tamsių, 
kaip bolševikai prasimano. Jų mdą parodo >.u tai, kad jie iš 
savo krašto ir pavergtų šalių laisvos korespondencijos neleidžia, 
nes žmonės dar daugiau patartų, koks baisus ten gyvenimas. ,

Bolševikų melui atremti, be kitų priemonių, mudotini ir 
taškai, rašomi į užsienius. Kas tikrai myk šį laisvės ir gerbūvio 
kraštą, turi pasidaryta jo gynėju — geni ambasadorium ir pa
rašyti bent vieną nuoširdų laišką savo p-ižįstamam į užsienį. Pa
rašyti tiktą tiesą—ir to jau užteks.

— Toliau, — pareiškė fcan. |£|
prof. J. B. Končius, — pasttei- B
ravau apie taūgradjos eigą. to
Mr. Scott McLeod pavedė Mr. ■
Aferander, sppriribm imigra
cijos reikalų padėjėjui, kuris 
dalyvavo bendrame paskalbė- 
jtae, parodyti davinius, kurie 
susidarė po 1953 m..spalio 7 
d., kada pradėjo veikti stalė
tas įstatymas. Pastebėjau, kad tų Europos skyriaus direkto- 
'italai yra sudarę apie 5,000 K rium Mr. Haroid Wedder,'jo 
migracinių garantijų, iš j; pa- -patarėju Mr. Johnson ir Mr. 
tvirtinta ne daugiau 200, o vi
zų išduota 27. Kitų šalių skai
čiai, ypač karo pabėgėlių, yra 
dar liūdnesni. Kai paklausiau, 
kiek pagal naująjį įstatymą 
atvyko į Ameriką, paaiškėjo, 
kad tik šeši asmens. Padariau 
pastabą, jog reikėtų datg me
tų visiems 231,000 imigran
tams atvežti, jei per pusę 
metų teatvyko 6 žmonės. Mr. 
Alexander paaiškino, kad daug 
laiko buvo sugaišta, sudarant 
imigracijos planą ir konsulatų 
tinklą Europos ir Azijos kraš
tams. Dabar gi, tai atlikus, i- 
migrarija vyks greičiau ir 
sklandžiau.

ir nukėlė į laivo denį. Soči 
uosto brigados' sandėlininkas 
Mžšsres priėjęs kalbėjo:

— Jūsų automobiliuką iš
krista anksčiau už kitus.

— Ačiū. '

Garantijos iš darbo įstaigos
Toliau nurodžiau, jog darbo 

garantijoje yra vienas reikala
vimas, kurio nenumato pats 
imigracijos įstatymas. Tai 
reikalavimas, kad U. S. Emp
loyment Service patvirtintų 
garantuojamą imigrantui dar
bą. Mr. Scott McLeod atsakė, 
jog tai padaręs visai sąmonin-

Vieną rytą mano pažįstamas 
iš ‘eilininko” pavirto “auto
transporto priemonių, skirtų 
asmeniniam reikalam, indivi
dualiniu savininku”, jo sutrum
pintai autoinspekcijoje tai va
dina “individualistu” arba “as- 
menininku.”

Reikėjo dabar gauti auto
mobiliui numerį. Bet kad nu
merį gautum, reikėjo duoti au
tomobilį patikrinti rajone au- n 
toinspekdjai. Kad galėtum 
duoti autoinspekcijai tikrinti, 
reikėjo turėti garažą. Kad pa
sistatytom garažą, rėkia turėti 
rajono vykdomojo komiteto 
leidimą. Kad gautum leidimą, 
reikia: a) rasti toisvą rietą 
garažui, h) šauti rajoninio ar-

• BALFAS šiuo metu rūpi
nasi 10.000 Keturių tremtinių, 
kurių didžioji dafis yra vakarų 
Vokietijoj. Sumažėjus Balto 
ištridramą sianažinta ir šalpa 
AngBjos, Belgijos, Svefcarfjos 
ir Švedijos lietuviam. Iriose * 
kraštuose pragyvenimo sąly
gos. palyginus su vaterų Vo- 
ktetija, *Prancūzija ir Italija, 
yra kiek genesnės. Ten šehp*a- 
mos *tik atskiros šeimos.

Tuojau po karo Batfo para
ma Švedijos Uetuvkun buvo 
labai Žymi ir tani i-rifcataga. 
Bet ir dabar Švedijoje Batas 
tebetari 'savo įgašotin} V. 
Blažį. Jo darbas ir tarpininka
vimas yęa reikalingas atskirais 
atvejais. Jis dirba be jokio at
lygintai

yTeapmoksmų įgaKotaių 
Batas tari Ir kituose kraštuo
se, kurie atskirais atvejais 
larptnmKauja tarp tauro ir

Ambasadmium paprastai vadinamas aukšto rango diploma
tes, kuris užsienyje atstovauja savo kraštą. Takiau, ambasado
rium dažnai pavadinamas ir ne (fipkHnatas, o efl nis žmogus, iš
vykęs į užsienį savo asmeniškais reikalais, bet sugebąs apie savo 
šalį gražiai atsiliepti ir savo elgsena parodyti, jog jis priklauso 
kultūringai, tautai arba valstybei. Tokie žmonės savo kraštui ga
li labai daug pasitarnauti: išsklaldmti neteisingas žinias, papasa
koti tai, taas nrimvo Žinoma, ūžmegsti. draugiškus ryšius, įgyti 
simpatijų. Tuo būdu pasitarnaujama net ir bendram žmon'jos 
labui, nes kai du kraštai vienas antrą geriau pažįsta ir suartėja, 
užsimezga tarp jų ir draugiškesni santykiai.

Geru savo krašto ambasadorium dar galima būti ir namie, 
niekur nevažiuojant, o tik susirašinėjant su užsieniu—savo pa
žįstamais arba giminėm. Iš laiško, kuriuo išreiškiamos savo 
nuotaikos ir aprašomas gyvenimas, kitifl* sprendžiama, ar laiškas 
atėjo iš tokio krašto, kuriame gera gyventi. Taigi ir korespon
dencijos priemone galima pasidaryti savo šalies ambasadorium.

rlo, pieno ir kiaušinių miltelių^ 
bei kitokių gėrybių. Neabejoti
na, kad pagalba bus teikiama.

Bet man rūpv išgauti pa
sprukusiems nuo komunistų 
pastovesnę valdžias paramą. 
Todėl atsilankiau ‘ Foręign O- 
perations Adminlstration, ir 
pabėgėlių bei šalpos sekcijoj, 
kur dabar direktoriaus parei
gas eina Mr. Ugo CarusL Da- 
jjau žygių, kad į US. Escapee 
. Program būtų įtraukti ir lietu
viai, latviai bei estai, kurie 
paspruko iš Pabaltijo 1944 
arba 1945 metais. Pagal da
bartinę U. S. Escapse Progra
mą teikiama pastovi pašalpa ir 
globa tik tiems pabėgėliams, 
•kurie š anapus geležinės už
dangos į Vakarų Europą atbė
go po 1948 m. sausio 1 d. Pa
žadėjo mano siūlomą pastribą 
svarstyti. Tą klausimą jau kė
liau ir praeitą rudenį. Dabar 
man pavedė tuo reikalu ir ki
tais U. S. Escapee Program 
klausimais padaryti studiją, to
dėl, būdamas Europoje, rinksiu 
žinias ir tyrinėsiu ILS. Esca- , 
pee Program veiklą.

— Kada žadate vykti į Eu
ropą ir kaip ilgai ten numato
te išbūti ir kurtas reikalate 
lankyritės?

— Išvyksiu į Europą dar šį 
mėnesį , grįšiu tiktai rudenį į 
Balto jubilėj nį seimą. Be mi
nėtos misijos dar vykstu CA
RE. reikalais, kaip vienas tos 
organizacijos direktorių. Lan
kysiuos Madride, * Paryžiuje, 
Romoje, Vakarų Vokietijoje ir 
kituose Europos centruose.

riiitefata leidimą, c) įtikuti 
rajoninę tarpžinybinę koHfs*- 
ją; d,eXg,h-..) gauti seno ga
ražo dalis arba plytas, cemen
tą, skardą, o taip pat gaisri
ninkų komandos sutikimą....

Paaiškėjo, kad gaisraūnkų 
komanda nepritaria; rajoninė 
tarpžinybinė komisija neįtiki
nama; rajonhns architektas 
išvykęs atostogų; laisvos vietos 
garažui artimiausiuose kie
muose visai nėra; rajono vyk
domasis komitetas neduoda 
lektimo automobifita stovėti be 
garažo; autohi^etecija be vyk
domojo komiteto lefcSmo tfuto- 
motafio nesutaiką tikrinti ir 
numerio neišduoda^. z

—Tai ne bėda,—pasakė ma
no pažįstamasis, — Mūsų-kie
me ir gretimuosiuose yra ga
ražų, kurie priklauso šių namų 
valdytojom. O juose yra lai
komos mašinos įstabų, kurios 
prie tų namų nepriklauso. Tai 
prieš įstatymus. Ministerių ta
ryba prieš keleris metus nu
statė, kad tokie garažai turi 
būti perduoti ' “asmeninin- 
kam.” Einam į Kuityiševo ra
jono ispolkomą (vykdomąjį 
komitetą); ir viskas bus ge-

BMMMtal lI. Y, 
u BrttyMT y...-'

y——

— Gal numatote aptaškyti ir 
lietuvių kolonijas Europoje ir 
atlikti ten kai kūrinos BMfo 
uždavinius?

— Ka p minėjau, į Europą 
vykstu ne Balto reikalais. To
dėl pirmoje eilėje turėsiu at
likti reikalus tų įstaigų, ku
rios apmoka romo kelionės iš
laidas. Bet būdamas Eknopoje, 
be abejonės, kiek sveikata 
laikas leis, nepamiršiu nei 
mūsų tautiečių reikalų.

— Gal teko dar dangiaa sn 
kuo susitiksi W3snn^(MeT

— Aplankiau §v. Tėvo dde- 
gatą arkivyskupą Andeto ’G. 
CicognanL Jis domėjosi dabar
tine Lietuvos padėtimi, SBdro 
tremtaiiais ir pab^ėfials gy
venančiais Europoje. Irrforma- 
vau žodžiu, bet teis visais Mau
simais paruošta jam platesnį 
memorandumą.

AR DUOTI JUMS 
SKUNDŲ KNYGĄ

Mano pažįstamasis ne iš tų 
Žmonių, kuriuos ištiks kas iš 
nėty&ų. Elgdamasis pagal pa
tarlę “Roges taisytas- vasarą”, 
kad gautų automobilį pirkti, 
jis utarašė | eilę ankstyvą pa
vasarį. Artimiausią sekmadie
nį, tik prakritus, su juo nuė
jom į pardavimo punktą. Du
rų užuolaidos dar nebuvo pa
tektos, bet kieme jau grūdosi 

' ---HllUJa*
' Atsiprašau, pilieti, ką 

šiandien duoda?
,mmm* Jlktttouiobiliiis Juočki*

* > .?<

— Ar neteko Valstybės De
partamente paliesti ir Lietuvos 
bylos?

— Atlikau ir tuo reikalu 
vieną misiją. Mačiausi su Ry-

Kas tūkstantis kilometrų 
liepiama automobilį nuplauti, 
patepti, patikrinti. Maskvos— 
Simferopolio kebo statytojai 
tatai numatė. Prie Zaporož- 
jės, 1088 kilometre nuo Mask
vos pastatyta stotis automobi
liam patarnauti: "žaliasis ši
las” su viešbuflu, restoranu, 
benzinine ir remontine baze. 
B tolo mus jau viliojo gražūs 
narna’, betonuoti takeliai ir 
gėlynat Elegantiškai prisukęs 
prie stoties mano pažįstamasis 
iššoko S mašinos.

— Tai va, ir atvažiavome, 
— draugiškai jis kreipėsi į 
draugą, su. purvinu ktHnbine- 
zonu sėdintį ant laiptelių.
— Gero kelio, — atsako 

tas, išspiaudamas apčiulptą pa
piroso nuorūką.
y Ačiū už linkėffmus, bet Pastokime Jaltą, ir reikto 

pi^eš tai norėtum mašiną nu- pesfloauti f teteta nyfat I»* 
plauti, patepti, varžtus suverž-

Vyriautybės potvarkis? U

ma, tad “Pobeda” reikalauja 
gerfamto benzino. Trtau as- 
mentafadcMn duoda t& antros 
rūšies benriną. Nurodyta, ko> 
Mate tepalais tepti,'teBau a»> 
menininkam duoda tik semkve* 
w __ą— 4-------

Viena instndDdja, kita gy- 
vonknaa, Ttagį, matam pM»-

laiškuose, yra skiriimtm kita savaitė — gegužės 17-23. Tai vadina
ma “Laiškų iš Amerikos savaitė”.. Ji skelbiama “Common COun- 
ril for American Ikiity”, o palaikoma ir remiama JAV vyriau
sybės, kuri. susirūpinusi, kad Amerika užsieniuose sąmoningai 
peikiama ir juodinama.

tataitatetašrata ramiMMšmaty Batfoptaahtatas kan. prof. . d
rJ___ Br,-iįy , J> B Končhis šionds dienomis

. 'FRANOSCAN FATHERS , ¥1 < x lankėsi Valstybės Departa- •
■ ĮtatetatotataCtam tatae «t Brooidyn. N X Mty A Mta. AMtatai-

IMitat'at Mteta k itaL.WMi"y munfl m neort dra mafter siais pareigūnais kaB^osi tau-
•» Bortoa, Mm, Sejte«ber 1Z 1915. /

PRENUMERATOS KAINA
rara 
rašo
rara 
rara

—- Man labai rūpt naujojo 
imigracijos įstatymo vykdy
mas,— pradėjo
Balto pmnininkas. — Manau, žinoma, jų planą pagyriau, 
kad daug kas bus pastebėję, ta&au tikinau, kad U. S. Em- 
jog jis vykdomas gana lėtai, ptoyment Service patvirtfoimo 
nes atsirado kliūčių ir komph- nereikalautų tais atvpjaigį kai 
karijų. Todėl kreųteusi į Mr. 
8cott MoLeod, JAV konsulatų 
viršininką, vyriausią šio įsta
tymo. vykdytoją ir atkreipiau 
jo dėmesį į minėto įsta
tymo straipsnį i(67 Stat 404 
S2C. 7, a), kuriuo reikalauja- 
'ma, kad sponsorius prie darbo 
garantijos pridėtų specialų pa
žymėjimą apie skiriamą būsi
mam imigrantui atlyginimą. 
Pasakiau, kad toks reikalavi
mas sudaro keblumų kvietė
jams, nes jie, nepamatę kvie
čiamojo asmens, kuris dar yra 
Europoje ir nežinia kada dar 
atvyks, nesutinka nustatyti 
atlyginimo ir jį iš anksto ga
rantuoti; tai fantastiškas da
lykas. Be to, pareiškiau, kad 
praktikoje tokia garantija gali 
būti apeita, nes Amerikos kon
stitucija ir pati praktika ga
rantuoja asmens laisvę ir pa
gal ją kiekvienas, legaliai at- 

kšekrienas JAV gyventojas teisingiau į užsienius rašytų savo7 vykęs- į šią šalį, laisvai gali 
pasirinkti gyvenamą vietą ir 
darbą, kurį jis sugeba ir gali 
atlikti. Todėl prašiau Mr. 
Scotti McLeod daryti žygių, 
kad Kongresas pakeistų imig
racijos įstatynyj minėtą straip
snį. Su tokia mano nuomone 
Mr. Scott McLeod sutiko,, bet 
kd įstatymas to reikalauja, 
nieko pakeisti negalįs.
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Iš vokiečių gyvenimo vakarinėje zonoje

motiniš-

Vokieti-

Vaikų ir jaunuolių skai-

nas ramygatietis vieno kunigo 
primicijose ir savo kalba pra
lenkė visus mokytus kalbėto-

• “Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją, 

Išgelbėk nuo priešo baisaus’

Nekalto Prasidėjimo seserys kviečia i 
nepaprastą rėmėjų seimą Pntnam, Conn,

Knygos autorius prel. , L. 
Tulaba ir leidėjas prel. P. Ju
ras, įduodami šią knygą lietu
viams i rankas, padės tikintie
siems prasmingiau keliauti per 
bažnytinių metų sekmadienius, 
atkartojančius brangias tikė
jimo tiesas, pinančius gražiąją 
atpirkimo istoriją.

$1,000
500
100

— Geležinkelio Valdyba da
vė įsakymą, kad,’įvykus gele
žinkelio katastrofai, būtų apie 
tai tuojau pranešta katalikų 
ir protestantų dvasiškiams, jei 
tik sužeistieji to pageidautų, 
arba, jei keleiviai būtų sunkiai 
suže'sti ir jei sužeistųjų išlais
vinimas užtruktų ilgesnį lai-’

Yra bendras visų troškimas, 
kad H Marijos garbei skirta 
šventovė būtų šiais Marijos 
metais pabaigta. Statybos Fon
das dar neturi tiek pinigų, kiek 
reikia koplyčiai pilnai baigti. 
Taigi, didžiausias šio sesno 
uždavinys — numatyti prie
mones, kaip dar šiemet surink
ti trūkstamą sumą.
_ Kviesdami Juš į seimą, kar
tu reiškiame gilią pddeką už 
Jūsų ikišiolinį pridanktnną ir 
laukiame su gerais sumany
mais ir visokia parama.

Iki pasimatymo!

delegacija , siūlo vokiečiam 
pirkti 3OO.O0O knygų, kurios 
yra komunistų pavogtos iš 
vienuolynų bibliotekų. Knygos 
parduodamos tik keliautojams 
ir firmų atstovams, atvyks
tantiems iš Vakarų ir mokan
tiems už jas svetima valiuta. 
Komunistinė valdžia paaiški
na, jog šie veikalai Čekoslova
kijai neįdomūs ir neturį jokios 
vertės.

baus dievdirbio drožinio ir me
dulių lietuviškųjų -, Madonų, 
Marijos meilė' išsiliejo ligi 
puošnių giesmių, taip gražiai 
aidėjusių mūsų bažnyčiose.
"Marijos šventės lietuviuose 

surado gražiausią atgarsį. Di
džiosios metinės šventės, — 
Kalėdos, Velykos, Sekm'nės,— 
o po jų šviesiosios Marijos 
šventės išrašė lietuvio veidą 
dangiška šviesa ir kėlė jo šir
dį aukštyn. Nuo Grabnyčių 
žvakės, pašventintos Marijos 
Įvedimo šventėje vasario 2 d,, 
ligi gurgždančio žiemos, sniego, 
atnešančio Nekaltąjį Prasidėji
mą, sunkiuosius darbus leng
vindavo ir poilsio širdžiai įlie
davo Marijos šventės!

O kiek atminimų atneša 
gražieji gegužės vakarai, pas- 
dandindavę Marijos paveikslą 
tarp žydinčių ievų ir purienų, 
kurias atnešdavo ir. įmerkdavo 
vaikai, pajutę pavasrio džiaug-

ŽYDAS NUKALĖ MARUOS 
STATULĄ

į vairiomis formomis ir lietuvio viškoje seklyčioje nuo grū- 
sielai artimu būdu. .
< Rebgnū) gyvenimo /tyrinė
tojai yra pastebėję , kad Ma
rijos garbinimas gražiausiai 
tarpsta ten, kur apskritai kas
dieniniame gyvenimu- rodoma 
kilni pagarba moteriai, ypač 
motinai. Lietuvių tautoje mo

nteris visada užmodavo pagar
bią vietą. Moteris mūsų tauto
je gaubiama kilnia meile ir 
pagarba, nešančia šviesų ir 
skaidrų gyvenimo žiburį. Mo
ters didvyriškumas ir karžy- 
giškumas minimas mūsų’ dai
nose, padavimuose, karo žy
giuose.

k Krikščionybė, atėjusi į lie
tuvių (tautą ir atradusi čia to-

• kią kilnią pagarbą ir meilę 
moteriai, ją dar labiau sukilni
no, iškėlė ir perkeitė dieviško
sios Motinos Marijos gyveni-, 
mu ir dorybėmis. Be to, isto
rinis lietuvių tautos likimas, 
nekartą paženklintas kalvari jo-

Į mis ir skausmo kalavijais, su
rado Marijos asmenyje bruo-

I žus, tokius artimus lietuvio 

širdžiai, ir juos įrašė į lietu
viškąjį Marijos garbinimo ke-

I lią. Sopulingoji Dievo Mųtina, 
kurios širdį varsto septyni 
skausmo kalavijai, o ant mo-

I, tiniškų rankų ilsisi nuo kry- 
I ž’aus nuimtasis Sūnus, tapo 
I lietuvių tautos simboliu. Ma

rija verkia savo Sūnaus Kal
varijoje, o lietuvė motina ap
rauda savo sūnų, kritusį suki-

Noriu, kad ši knyga prisidėtų 
prie šios ugnies platesnio pas
kleidimo. Trokštu, kad mano 
dėstomos mintys kristų į skai- Ffamagaa. 
tytojų sielas ir liepsnotų jose, 
kaip dangiškoji liepsna, jas 
apšviesdama tikėjimo šviesa* ir 
šildydama šv. Dvasios malonių 
šiluma.”

Tai bus tikrai nepaprastas sei
mas, ne£ bus

Šventinamas koplyčios 
kertinis akmuo

'Jau eilė metų, kai kalbama 
apie vienuolyno koplyčios rei
kalą, kai prašoma jai paramos. 
Štai, dabar savo akimis pama
tysite, kad šis gražus užsimo
jimas jau pildos. Per šį seimą 
būsime būdmmkais džiaugs
mingo momento — koplyčios 
kertinio akmens' šventinimo. 
Tas apeigas atliks naujai į- 
steigtos vyskupijos, Nonvich, 
Conn. vyskupas Bernaiti J.

dama pasiekia Betliejaus pra- 
kartėlę, kančios kryžių, Prisi
kėlimo aleliują ir Jš dangaus 
nužengiančią Sekminių ugnį, 
yra {glausta į civilinių-kalen- 
dorinių metų dienas*” Tokiu 
būdu bažnytiniai ir civiliniai 
metai susipina į vieną sutarti
nę, palydinčią žmogaus. dienas 
žemėje. Bažnytiniai metai su
kilnina ir įprasmina visas me
tų dienas, pašventina kiekvie
ną žmogaus darbą, mintį, pa
siryžimą ir visa .nukreipia į 
amžnybę, kurioje, it didžiu
liame vandenyne, pasibaigia ir 
ištirpsta smulkieji žmonių rū
pesčiai ir siekimai.

Bažnyčia, tvarkydama baž
nytinių metų šventimą, leis
dama tikintiesiems diena iš 
dienos žygiuoti su besimel
džiančia tikinčiųjų bendruo
mene; kekvienam ( sekmadie
niui yra paskyrusi skirsnelį E- 
vangelijos, kinis skaitomas per 
šv. Misas ir aiškinamas tikin
tiesiems prieinamu būchi. šis 
Evangelijos skaitymas ir pa- 
'aiškinimas parodo tikrąjį sek
madienio veidą, įpintą į baž
nytinių metų grandinę.

Neseniai išėjo iš spaudos 
prel. L. Tulabos parašyta kny
ga "Kad kūrentųsi”, prel. P. 
Juro lėšomis išleista Italijoje 
ir dabar platinama šiame kraš
te. Šitoji knyga ir yra tary
tum kokia bažnytinių metų va
dovė, kuri lydi tikintuosius 
nuo pirmojo Advento sekma
dienio ligi paskutinio sekma
dienio po Sekminių: nuo 
gurgždančio Advento sniego li
gi žaliųjų Sekminių berželių.

Knygas autorius, leisdamas 
ją į žmones, pastebi: "Ne savo 
išmintį šios knygos puslapiuo- 
se dėstau, bet Evangelijos tie
są atskleidžiu ir skelbta Ji y- 
ra ugnis, kurios Kristus atėjo 
siųsti j pasaiflį (Lk. 12, 49).

tovės Vilniuje, Trakuose Ši
luvoje, Žemaičių Kalvarijoje,

Javoje ir k. liko didieji liudi
ninkai, kad' Lietuva neveltui 
vadinama Marijos žemė. čia 
susate&ė lietuvių tautos teigi
niai jausmai, čia augo ir bren*' 
.do tautos pasiryžimas ‘dirbti, 
gyventi ir mirti už savąjį 

’ kraštą. ?
Tremtyje esą Lietuvos vys

kupai, ganytojiniu laišku 
kreipdamiesi į lietuvius, kvie
čia Marijos metais nors dvasio
je nukeliauti į pamiltąsias mū
sų Marijos šventoves, ir čia 
melsti Dievą gražesnių laikų 
Tėvynei, šeimoms, kaliniams, 
išvežtiesiems... Kaip svetur gy
veną ir dirbą vaikai dažhai. 
nors mintyse, susirenka prie 
tėvų namų žiburėlio, taip Ma
rijos metais lietuviai, išblašky
ti po svetimas šalis, gyvoje 
maldoje aplanko Marijos šven
toves ir čia iškeja meilę, pa
garbą kilniosios meiles ‘Moti
nai:

• Italijos žydas Arrigo Mi- 
nerbi, kurį vokiečių nacių lai
kais Milane vienuolyne pri
glaudė ir nuo mirties išsaugo
jo Don Oriono vienuoliai, 
jiems dėkodamas iš akmens 
nukalė Marijos statulą (12.- 
000 svarų), šiomis dienomis ta 
Marijos statula, išlydėta Mila
no kardinolo Schusterio, bu
vo atgabenta į Bostoną, į Don 
Orione vienuolių poilsio na
mus. Ji vėliau bus pastatyta 
aukščiausiam Bostono kalnely
je, kaip ženklas italų dėkingu
mo Bostono miestui, kur yra 
radę prieglaudą nemaža italų. 
Be to, ši Marijos statula bus 
vežama laivą kai rugpjūčio 
mėn. įvyks Charles , upėje iš
kilminga Marijos garbei pro
cesija.

— Fuldcs mieste rugsėjo 3-5 
dienomis rengiama 76-toji vo
kiečių katalikų diena. Progra
mos rėrnUs užbrėžia trys pa
grindinės temos:' “Mūsų išpa
žinimas — Viešpaties Bažny
čia”, “Mūsų liūdijimąs —krik
ščioniškas gyvenimas” ir “Jūs 
tpr?t man būti liudininkais iki 
žemės pakraščių.” Į šį suva
žiavimą laukiama atvykstant 
250,000 katalikų.

Malonūs mūsų Bičiuliai,
Šiemet, Nek. Pr. seserų rė

mėjų seimas - suvažiavimas 
šaukiamas gegužės 23 d., sek
madienį, Nek. Pr. seserų mo
tiniškajam name, Putnam, 
Conn. Kviečame ir prašome vi
sus lietuvius jame dalyvauti.

žmogaus gyvenimas yra į- Prel. L. Tulabos knygą "Kad 
pintas į dienų, mėnesių, metų kūrentųsi...” perskaičius 
įvairitJs įvykius, kurie veda jį

Čekoslovakijos prekybos’ per laiko tėkmę. Vieni iš tų į- 
vykių yra malonūs, džiugūs, 
kiti gi atneša graudžių ir liūd
nų prisiminimų. Taip ir rieda 
žmonių gyvenimas it pievų li
pe, čia sveikindama gražiąsias 
lankų gėtes, čia nešdama į 
vandenyną sūrias žmonių a- 
šaras.

Atlikti gražų, gailestingą 
darbą,

Būsi nuolat prisimenamas
Seserų maldose,

Įamžinsi save, arba artatous 
mirusius,

Paremsi lietuvišką, katali
kišką įstaigą.

Šįmet vienas v toks žymus 
ramygaliėtis, kun. Kazimieras 
Barauskas, švenčia savo am
žiaus auksinę ir kunigystės si
dabrinę sukaktį. Jis kad ir iš 
"prastos” žemės kilęs, bet pa
siekė didelių dvasinių ir kul
tūrinių aukštybių ir išvarė 
svarbų barą Lietuvos dvasinio 
atgimimo laukuose. Gal neat
sitiktinai jis ir Baru vadinasi.

kos * kovoje už kryžiuojamą 
Lietuvą. Jis įsijungia ir j vie
nintelio lietuvių tautinės ir tį- 
kybines minties dienraščio pa
saulyje “Draugo” redakciją, 
kurioje ir šiandieną tebedirba.

0 pastoracinį darbą su pa
sisekimu jis dirba garsaus ku
nigų tremtinių globėjo kun. A. 
Lankaus vedamo j parapijoj 
Chicagoje.

Ir spaudoj ir parapijos dar
be Barauskas tebėra ugningos 
šv. Povilo dvasios kunigas.

Sidabrinę to veiklaus apaš
talo sukaktį minėdami, trokš
tame, kad laimingai sulauktų 
Tėvynėn grįžimo dienos ir ten 

barbaras galėtų tęsti savo kilnaus pasi
aukojimo barą. '

Panašiais įvykiais yra iš
marginti ir bažnytiniai - litur
giniai metai, «kurie žmonėms 
primena ir atkartoja- tikėjimo 
tiesas, įvairius įvykius, įterp
tus į žmonijos dvasinį gyveni
mą.

Bažnytinių metų centre sto
vi žmonijos atpirkimo istori
ja, kurios pagrindinis asmuo— 
žmonių giminės Atpirkėjas 
Kristus. Prof. K. Adam, šią 
atpirkimo istoriją svarstyda

mas, pastebi: “Visa atpirkimo 
istorija, kuri prasideda pdtri- 
jarkų ir pranašų viltingu lau
kimu Advente, tolyn vingiuo-

Marijos metais užbaikime statyti 
* Marijos šventovę-koplyčia 

PTJTNAM, CONN. 

' GERAŠIRDI LIETUVI,

KIEKVIENAS AUKOTOJAS bus atmenamas MIŠIOSE 
ir NOVENUOSE, kurios laikomos už visus geradarius 

gyvus ir mirusius. < 
Garbės Fundatoriai aukoja 
Koplyčios Fundatoriai ” 
Garbės Statytojai ”
Statytojai ”
Statybos Rėmėjai ”

Kongregacijos geradariais tampa visi, kurie kokią nors 
auką atsiunčia. Visų Aukotojų vardai bus surašyti į 
AUKSO KNYGĄ, kuri bus padėta prie <fidžk>jo altoriaus. 
Garbės Fundatorių ir Fundatorių vardai bus iškalti GAR
BES LENTOJ. Aidcas prašbme siųsti:

Tremtinys

Kai sovietai pakirto Lietu
vos Nepriklausomo gyvenimo 
laimės medį, Barauskas neno
rom paliko Tėvynę. Mes bu
vom patenkinti, kad jis nepa- 
kišo savo galvos bolševikų bu
deliui, o laimingai išvyko į 
laisvąjį Vakarų pasaulį skelb
ti milionams, kad 
jau ; žudo Dievą LietuVo

Garsus kunigyste

Minėdami kunigų sukaktis, 
esame pratę žymėti jų visuo
meninius. žurnalistinius, moks
linius ir kitokius sugebėjimus. 
Tai tik paskiros kunigo veiki-, 
mo sritys, kuriose kiekvienas 
pasireiškia pagal savo polin
kius.. Tačiau kunigas pirmiau
sia yra apaštalas.

Barauskas nuo pat pirmųjų 
savo kunigystės veiklos metų 
pagarsėjo kaip uolus kunigas 
apaštalas. Jis suprato gyvena
mųjų laikų reikalavimus ir su
gebėjo panaudoti modemiškas 
priemones kunigo darbe. Jo vi
suomeniniai ir žurnalistiniai 
sugebėjimai ir visa jo kilni 
dvasia pirmoje eilėje buvo ski
riami Katalikiškos Akcijos dir
voms plėšti, nes tai ir yra pir
mutinis kunigo uždavinys.

Žmonės paprastai kunigą 
vertina pagal jo pastangas ir 
pasisekimą sielų šventinime * ir 
jų kilninime. Barausko pasto
racinis darbas Užpaliuos?, 
Anykščiuose, Pandėly, Pasva
ly, Biržuoš, vikaravimas para
pijose ar kapelionavimas gim
nazijose kūrė dieviško džiaugs
mo ugnį visų širdyse, o ypa
tingai skėlė idealų kibirkštis 
jaunimo sielose. Dar gimnazi- 
joj būdami, dinamiškąjį Ba
rauską laikėme kunigo idealu.

Šv. Povilo dvasios

Ugningasis šv. Povilas visa
da buvo ir bus pavyzdžiu vi
siems uoliesiems kunigams Ir 
jeigu sakoma, kad mūsų die
nose šv. Povilas būtų laikraš
čio redaktoriumi, tai Baraus-

Marija!” 
’ Mamos garo

/ ^ĮtoaStmybė, pradėjusi po .
skleistis Uetuvoje,įžie- artimais

hė joę vafcų šixtij®e ir Dievo <ŠiaL Nuo papr

ką gaBme pavadinti šių laikų 
šv. Povilo kardo nešė ja Jo ga\ 
tjiadi valdtena plunksna daro jį 
naujųjųl&ikų apaštalą. Jis ra
šė aktualias straipsnius ano 
meto katalikiškuose laikraš
čiuose a* žurnaluose. Jis ręda- 
gavo daugelio žymių autorių 
knygą “Krikščionybė Lietuvo
je”. Jis^ organizavo Katalikų 
Spaudos Biurą. Pagaliau j's 
redagavo populiariausią Lietu
voje savaitraštį “Mūsų Laik
raštį”, kurį taip visi mėgo.

čius Vak. Vokietijoje siekia 
14,9 mil. 1950 metais 1^5 
mil. mažamečių nebeturėjo tė
vo^ o 30.000 buvo visiški, naš
laičiai: Tais pačiais metais bu
vo sulaikyti kaip bastūnai 57.- 
732 jaunuoliai. 1,5 mil. maža- 
meč.ų priklauso išsiskyrusiems 
tėvams. Kasmet 80.000 vaikų 

išgyvena šeimos skyrybos 
tragediją. šalia moterystės 
gimsta kasmet 70.000 pavai
nikių, kuriems vėliau stinga 
tėviškos globos arba 
kos priež ūros.

— Šiuo metu Vak.
joje dar leidžiama 450 komu
nistiškų įvairių įmonių laikra
ščių. J

— Praėjusiais metais kiek
vienas hamburgietis buvo kine 
vidutiniškai 18 kartų, kai tuo 
tarpu 1938 m. tik 13,7 kartų.

— Vak. Vokietijos gyvento
jai šeimyniniu atžvilgiu pasi
skirsto taip: nevedusieji suda
ro 30%, vedusieji, bet bevai
kiai — 20%, vedusieji, turį 
1 vaiką — 29%, auginą 2 vai*, 
kus — 13%, susilaukę 3 vai
kų —5%, ir turį 4 ir - dau
giau vaikų — 3%. Bendras 
vaikų skaičius šeimoje yra 1,9. 
TautoSi prieaugliui reikalinga



atpasakojo kai

Vyt. Jasaifaitis, J.
Pov. šlapelis1 ir

EUZABETH, N. J. <
Motinos Dienos, minėjimas 

įvyksta šeštadienį, 5 vai', p.p. 
parapijos salėję. Paskaitą 
skaitys Paulius Jurkužs, kalbės 
kleb. kun. M. Kėmėžis ir Kot
ryna Grigaitytė. Skautės mer- 
gaitėr išpildys-meninę progra-

Meninėje dalyje damininkė 
J. Armonienė ir VI. Sabaliaus
kienė padainavo solo ir duetų 
dainų, P. Armonas cello grojo. 
Akompanavo Zen. Nomeika. 
Dailiojo žodžio mėgėjai: K., 
Bulsienė (paskaitė savo eilė
raštį Knygnešiams), R. Gaidy
tė, A. Čiėminis, dr. Alf. Stan
kaitis, Pr. Puidokas, Br. Kra- 
kauskas ir H. žemelis paskai-

rikoje, parodyta kur kas dau
giau entuziazmo, parengimam 
sutelkta net kelios paskaitos, 
pridėta įvairių deklamacijų, 
dainų, štai kūn. A. Miluko re
daguotoje ”30 metų spaudą 
atgavus” knygoje, I tome, 
skaitome aprašymą apie New 
Yorką:.

Spaudos atgavimo sukaktu
vės, kaip buvo garsinta New 
Yorko lietuvių laikraščiuose 
(Tėvynėje, Vienybėje, Ameri
koje) paminėta Cornish Arnas 
Kotelio salėje gegužės 7 d. Į 
vakarą atvyko lietuvių net iš 
tolimesnių Long Island salos 
vietų. Visiems susirinkusiems 
pagerbti mūsų kultūros ąpgy- 
nėjus buvo malonu matyti sa
vo tarpe ir Lietuvos Generali-

• Lietuvių Bibliografini 
Tarnyba (602 Harvey St, 
Danville, IĮĮ.) -pranešė, kad 
Loko aplinkraštyje, kuriuo 
raginama užsisakyti “Knygų 
Lentyna”, į kurią surašomi 
viri lietuviškieji leidiniai, JAV 
ir Kanadoje kainuoja ne 2 
doi., o 150; kituose kraštuo
se — 1 dol • ' •

Dainininkas Hofmanas, tu- 
vakarą dainuoti vieno

je radį jo stotyje, dar padaina
vo porą dainelių ir dxų Kudir
kos Lietuvos himną, kurį viri 
atsistoję karto'su juo dainavo.

Dvejas poeto Vaičaičio eiles ’ - Vakąrą užbaigė Lietuvos 
apie Lietuvos šalies brangumą konsulas pulk. Žadeikių savo 
deklamavo p-lė Bortkevičiūtė, trumpa kalba. Viri dalyvavu- 
o dr. Kudirkos ‘.‘Varpas”/ir A. šieji džiaugėsi galėję taip gra- 
Jakšto ‘‘Mylėkimės” ^gražiai žiai pakrykšta nti spaudos at- 
atpasakojo Amerikos redakto- gavimo 30 metų sukaktuvėse 
rius p. Vilniškis. Kun. j. Bal- 
kūnas, ture jęs skubėti į Hart

teto pirm., atidarė minėjimą ir 
pakvietė prof. A. Kučą kalbė
ti. Prof. A. Kučas savo ilgokoje 
paskaitoje labiausiai iškėlė 
vysk. Motiejų Valančių ir jo 
įsteigtas parapijines mokyk
las, kurios parengė spaudos 
draudimo metų knygnešius ir 
jų gabenamoms knygoms

vo' Turčinsldo,pagarbos, rites * 
graStaperakaitė didesnę pa- aušrifiinkams. Ją aekė p. A. f 
6 p—R Strimaitis su paskaita apie 

“Visados gyvavusią < lietuvių 
tautinę sąmonę”, sustatytą 
pągąl dr. Jusaičio “Lietuvos /
istoriją”. P-lė. Jurgehūtė akai- |
tė paskaitą apie'Lietuvos at- 
budimą”. 7'

Kultūros Taryba, 
suorganizuota ' LB rūpesčiu. 
Jos uždavinys bus rūpintis ir 
svarstyti, mūsų lietuviškus 
kultūrinius reikalus. Laikinai 
pirmininko pareigas eina LB 
valdybos kultūros reikalų ve
dėjas skulpt. Petras Vaškys.

Lietuvių studento titanas 
įvykęs gegužės 2 d., rado, 

kad lietuvis studentas perme
ta dalyvauja visuomeniškoje 
veikloj, todėl jis perspėtas, kad 
pasitaisytų. Trise Mikotatis, 
Jurskistir žukarfękas; kaltino 
Volertas te Raugas; gynė KB- 
r tas Ostrauskas. i '

Z !>»-> 7.

Marijos giesmes, 
kurias mūsų parapijos 

kai išmoko ir lietuviškai 
dojo nuvykę į Brocktoną, Vai- spaudos 
kų dieną, ir dabar dar namie 
tebegieda. Jie buvo vaikų pa- 
imldomis Brocktone labai pa
tenkinti ir yra dėkingi kun. 
P. šakaliui, kuris juos ten nu
lydėjo ir parlydėjo. žvalgas

Visokių žinių prašome kreip
tis į vajaus centrus, parapijos 
klebonijas ir Lietuvių Banką. 
Surinktas aukas tuoj įteikti 
ten, iš kur gautas aukų lapas. 
Jei kas nebūtų aplankytas, tai 
prašomas tuoj savo auką siųs
ti Lietuvių ‘Bankui ar savo pa
rapijos klebonijom

Aukoms siųsti ir informaci
joms gauti adresai:

1. Liberty Federal Savings 
and Loan Association, 202 N. 
Broad St, LO 7-1480;

2. St. AndreVs Rectory, 
1913 Wallace St, PO 5-2322;

3. St. Georgei Rectory, 3560 
Salmon St, RE 9-3102;

4. St. Casimir’s Rectory, 324 
Wharton St, HO 8-2052.

Sunku nustatyti ar nusakyti 
kiek ir kas turėtų aukoti. Bet 
visi suprantame, kad tai yra 
metinė rinkliava kenčiančiam 
savo broliui, todėl ir auka tu
rėtų būti stambesnė. Į metus 
vieną sykį tam reikalui galė
tume ir turėtume nešykštėti. 
Čia jau centme auka nieko ne- 
pagelbėsim. Bet ir'mažutė, 
nuoširdi auka bus įvertinama. 
Nepamirškim, kad niekas iš 
kitur neateis ir rinkliavos 
pravesti. Todėl kiekvienas tu
rėtų jausti šventą pareigą pa
dėti atfcų surinkti.

‘ Rinkliava bus daroma po 
namus. Reškia daug darbinin
kų, kad per 2 savaites būtų 
galima aplankyti visus namus. 
Svarbiausia, kad vari būtų pa
siekti, visi paprašyti, viri au
kota. 7

Praktiškai štai ką reikia da
ryti. Pirmiausia kiekvienoj lie- 
tuvių katalikų parapijoj veikia 
vietos komitetas. Todėl užsira
šyk, geriau, paimk aukų lapą, 
įgaiiavūną ir visus reikalingus 
kvitus ir adresus ir uoliai iš
rink aukas iš nurodytų namų. 
Jei bus daugiau rinkėjų, tai 
lengviau visi bus aplankyti ir 
aukos tikusi gausiai suplauks. 
Nereflda gailestingumo darbui 
laukti kol tais pakvies ar pa
prašys, o reikta pačiam parei
gą attikti.

Erd. Simonaitis Elizabethan 
atvyksta sekmadienį, gegužės

d., ir 1 v. p. “Laisvės” sve- 
tur.ėje skaitys paskaitą.

Abu parengtimis rengia Liet 
R'ydruomenės skyrius.

radijo valandėlė 
taip fiat graižai paminėjo spau
dos atgavimo sukaktuves. Se
niausias Rochesterio lietuvis, 
gerai atsimenąs spaudos drau
dimo laikus, Juozas Ridos per 
radiją papasakojo savo atsi
minimus iš anų laikų. Minė
jimą pravedė Andr. Cieminis, 
anglų kalba talkininkavo D. 
SaVidžiūtė. Rengėjų vardu'kal- 
bėjo, rengimo k-to vicepirm. 
Dalė 'Podelytė. * —Sb.

įjfi. , Kazimiero parapijos 
mokiniai per visą gegužės mė
nesį kasdien renkasi, iš ryto 
šv. Mišioms,, o vakare gegu
žinėms pamaldoms. Tai jie da
ro, norėdami šiais Marijos me
te išreikšti Jai didesnę pa
garbą. Savo motinas jie pa- 
pagerbė Motinos dieną, pa
rupdami joms, dovanėles su 
Marijos paveikslėliais. '

Viešai Mariją pagerbs visų 
katalikiškų mokyklų mokiniai 
gegužės IŠ? d., susirinkę į sta
dioną, kur Philadelphijos arki
vyskupas suteiks palaiminimą.

Procesija Marijos garbei bus 
gegužės x16 d. Pto jos šv. Ka
zimiero bažnyčioje bus vaini
kuojama Marijos statula.

Mokyldos mokslo mėtų .už- 
baigimo vakaras bus gegužės 
23 d. 7 .v.v. Vakaro programai 
parinkto tema: "Ten gera, kur 
musų hėra.” Viri lietuviai nuo
širdžiai kviečiami dalyvavai.

Žvaigždės redakcijos, pade- JOHN j. HUNT, praėjuio karo meto buvęs pro*. Eisenlsoverio sei
drtn't kitų kelių laikraščių re- žaataa, dabar yra mokytojas ir ku. savo mokiniais prezidento buv
dakcijoms ir Rūtų Rateliui”. ‘ priimto* Baltuose romuose. -

rinkurius sužavėjo ir jų ūpą 
pakBė BrooMyno garsus dai
nininkas Hofmanas, p? Sakui 
akompanuojant, padainavęs 
Bebro Armino parašytą “Ka
riškąją lietuvių dainą”. Vaka
ro vedėjas priminė visiems, 
kad prieš 50 metų Petras 
Kriaučiūnas, visų žandarų pra
mintas Lietuvos karalium, mo
kė gimnazijos lietuvius tos gai
dos lotynų kalbos pamokose.

“Tegu giria šlamščia ūžia, 
O mes trauksim į karužę.
Sustiprmkim šiandien dva

sią” ir t.t.
Prie tokio publikos pakilu

sio ūpo p. Ambraziejui, dr. V*. 
Kudirkos laikų veikėjui Kap« 
sų šalyje, labai pasisekė pa
skaita apie Suvalkiją - Suduvą 
drausmės metu, parašytą pa
gal aušrininką Mašiotą. Pa
skaitą baigęs, p. Ambraziejus 
deklamavo V. Kudirkos eiles 
— “Ne tas yra didis”. Pane
lėms M. ir J. Dapkevičiūtėms 
padainavus Ks. Vanagėlio 
“Kur banguoja Nemunėlis”, 
kun. Miliukas skaitė savo pa
skaitą “Lietuviai ir 40 metų 
drausmė,” kuri Tėvynės re
dakcijos dėka buvo laiku pa
siųsta visiems lietuvių laikraš
čiams, kad galėtų įdėti šių su
kaktuvių savaitės laidoje. Su-

Siate metateretri^ųkimi- 
hėta epandbB tatafctįs gegužės 
7 rĮĮ^TlA 1 *■<**

dienos ąsra&i£lyje. Vimiur 
mm^jnmū jwi buvo prieš ge-

rudehį. Pačiame Nei Yorke, 
sudarius dįdriius planus, ati
dėta rudenim.

Ir, Žie buvusieji minėpmai 
nebėra tokios didelės Apimties, 
nors pati sukaktis, rodos, di- 
desnė: 50 metų, be to, 

‘ Lietava pavergta, te ten spau
da visai neturi laisvės. O mi-

Lawrence, Mass., yra yikaria- ' 
vęs 5 metus ir klebonauja M31|9 
metus. Taigi birželio mėnesyje", 
sukanka 30 metų, kai darbu^-^^į 
jasi Mwrenriečių tarpe. Biržei"!^ 
lio 20-tą .šv. Pranciškaus pa- 
rapijefc bažnyčios kolektoriuiv 
ir Motinų Arkibrolijos narės 
ruošia jubiliejines pagerbtu- 
ves-banketą.

• Spabdos laisvės atgavimo 
sukaktį minint Chicagoje ge- 
gūžės 9 d. buvo perskaitytas 
Kultūros Tarybos paruoštas /-'-'.O 
aktas, kuriame sakoma: “tiki- * rj| 
me, jog Lietuvos gyvybės ar 
mirties kovoje laisvas žodis bu-
ve, yra ir bus didysis ginklas, 
laimėjęs kovą anais laikais, 
laimėsiąs ir dabar, jei išliks 
grynas ir rūdim neaptrauktas. 7 
Tikėdami laisvos Lietuvos atri- 
tį, didžiuodamiesi knygnešių 
ir daraktorių žygiais, gerbda- ; 
mi žuvusius te šiandien žus- 
tančius kovotojus, prisiekiame 
šventą ištikimybę lietuviš- 
kam spausdintam ir tariamam tSį 
žodžiui.”

• Kanados lietuvių katafiką ' * J 
kongresas šaukiamas Ifepos 3
ir 4 d. Liepos 3 d. Toronte 
bus šventoji Valanda ŪŽ per- .. 
sekiojamus Lietuvoje kataM-.;.}^ 
kus ir visą kenčiančią lietuvių 
tautą. Pamaldų metu tars žo | 
dį ir suteiks palaiminimą Tb> 
rcntp kardinolas McGuigan. 
Liepos 4 iškilmingos pamaldos 
ir posėdžiai bus Hanriltone.1 
Pamaldas atlaikys te pmnoks- 
lą pasakys prel. Pr. Juras 4š '; j 
Lawrence, Mass. Iškilmingo ' 
posėdžio metu kalbės VJflco 
pirm. preL M. Krupavifius.;

• Dr. A. šeriešmd Lokas 3^ 
pavedė šiemet suorganizuoti 7^ 
vasaros vaikų stovyklą Con- 7 ’ 
neetieut valstybėje rytinėms || 
lietuviu apygardoms. StovyMa 3^ 
truks keturias savaites. Jos 
programą parengiant bus ta- ‘ 
riaihasi su Putnamo seserims, ,;.;7 
kurios kasmet turi stovyklą 7^ 
mergaitėms. Kreiptis adresu:
Dr. A. šerkšnas, 
Deane Hwy, 
Conn.

• Marianspotyje, marijonų J. zį 
vienuolyne, rugsėjo 12 d-, sek- 
madienį, bus iškiimmgai šven- 
aaaa. šUuvps Marijos šventė, ji? 
kurioje pasižadėjo gausiai da- 
lyvauti lietuvaitės sodafietės
visų N. Anglijos parapijų. '

• Vasario 16 ghmmzijos g 
reikalu išsiuntinėtas raštai 
kuriame' skatinama spaudos

. atgavimo sukšktj P^i^ėti tta> j1 
būdu, kad būtų jšpirktijgim* 
nariai įgyti namai. Siūtafta 
tuo reikalu daryti vajus te 
rmkti aukas ligi lutų metų 
gūžės mėn. Po atsišaukimą 
“Reikšmingas paminklas spau- 
dos atgavimo stacakčjai” pasi- '3 
rašė: S. Antanaitis, inž. J. Afl- 
gustaitis, O. Bačkienė, M. ’Ba*' 
jorinas, kun. Dr. V. BaMB—<3 
nas, prof. J. Baltrušaitis, T.
A. Bematotus, J. Glemža, A.’'.^ 
Griniuvfenė. prof. Dr. Z. Ivins- .7 
kis, kun. A. Keteris, Dr. V. > 
Literękis, S. Lozoraitis,
A. Maceina, arch. J. Rijaųjta/;g 
Pr. Zimte, prof. & Žymantas. W

-Norwood, Mass-, 
i • Pirmas kartas Noraroode

Gegužės 16 d., sekmadienį, 
8 v.v. Junior High School pa
talpose šv. Vardo Draugija 

' ruošta nepaprastą, ligi šiol 
Norwoode dar nebuvusį vaka- 

; rą. Bus daug ko linksmaus 
pasižiūrėti ir smagiai praleisti 
vakarą. Vakaro programą 
ruošia ir joje dalyvaus Gene 

^ ^ Jones — TV Community Op- 
ticians Talent Show vedėjas. 
Lietuviškai tariant, tai bus į- 

: domus ir linksmas įvairiausių 
r 1 talentų pasirodymas, kurį 
- - žmonės labai mėgsta.

>r ' Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas kun. F. Norbutas ir 
šv. Vardo Draugijos dvasios 
vadas kun. P. šakalys nuošir
džiai kviečia atsilankyti visus 
— suaugusius ir jaunuosius, 
vyrus te moteris. Atvykdami į 
tą vakarą ne tik patys turė
site ' pavasarišką malonumą, 
bet.ir paremsite vienuolyno
namų statybą'. Pelitas jiems y- 
ra skiriamas. O visi žino, kad 
tų namų mums reikalinga, kad 

s turėtų kur prisiglausti seserys, 
' kurios moko mūsų vaikučius.

Vaikučių gerui tai daroma, ir 
tikimasi, kad gegužės 16 d. 
vakare niekas nepaliks namie 
ir neišvyks kitur, d tik į — 

v Junior High School.

Grįždamas iš Washingtono, 
kur Valstybės Departamente 
tarėsi įvairiais imigraciniais 
reikalais /

Balfo pirmininkas kan. 
J. Končius

buvo sustojęs Philadelphijo- 
je ir čia padare pla>tų praneši
mą apie lietuvius, likusius Eu
ropoje, ir Balfo veiklą.

.Pranešimo išklausė Phila
delphijos lietuviai klebonai, 
vietos Balfo vadovybė ir gau
sus būrys visuomenės veikėjų. 
Jie visi domėjosi paliestais 
klaisimais ir patys iškėlė gra
žių klausimų bei sumanymų. 
Kun. J. Čepukaitis, Šv. Andrie
jaus par. klebonas, pastebėjo, 
jog Balfas fe lietuvių visuome
nės per mažai sukelia pinigų. 
Kaip pavyzdį jis nurodė 1953 
metų pajamas, kurios sudaro 
$93,000.00. Jo apskaičiavimu, 
tos sumos58neužtenka aprūpinti 
visus pabėgėlius nei pienu. 
Reikėtų bent $150,000.00, jau 
nekalbant apie bet kurį kitą 
papildomą maistą.

Lietuvių Banko pirmininkas 
Oeledinas iškėlė klausimą, kas 
daugiau Baką remia ir dėl ko 
dabar surenkama didesnės su
mos. Paaiškintu,' kad labai 
daug prisideda naujai atvykę. 
Ę. čeledinas pareiškė pageida
vimą įtraidcti į šalpos darbą 
visus ir visuose ugdyti savų 
tautiečių rėmimo pareigą. Kaip 
pavyzdį nurodė žydų tautos 
solidarumą. ’ •

Be to, buvo kalbėtasi apie 
ruošiamą

šalpos reikalams ptatę 
piritui vajų,

kuris įvyks gegužės 16 d. 
Vajų rengia visi lietuviai. 
Rinkliavai po namus daryti 
gautas leidimas ir palaimini
mas iš Philadelphijos arkivys
kupo. ^ Garbės komitetą tai 
rinkdavai sudaro: prel. X Va- 
lančmnas, kleb. kun. X Čepu
kaitis, Dr. V. Martusevičius, 
Mr. H. Horan, adv. C. Chele- 
den, Adv. S. Mankits, visi mū
sų lietuviai profesoriai: V- 
Krėve, A. Semias, A. Salys, J. 
Puzmas, A. Jurskis, V. Ma
ciūnas ir k.- ;

Vajaus centru yra parinktas 
Lietuvių Bankas, iš kur išeina 
visas judėjimas į miestą- Lie
tuvių parapijos yra antriniai 

»centrai, kur tos rinkliavos bus 
vedamos ir apyskaita padaro
ma. Tūkstančiai laiškų jau iš^ 
siųsta j kiękyięnus namus.

Gegužės 16 šimtai rinkėjų 
pastptis į gatves.

Svarbu, kad visi juos pri
imtų ir apdovanotų, pagelbėtų 
surasti naujų, ypač tų, kurie 
yra išsikėlę kitur gyventi, ir, 
kurių adresai nežinomi.

Lietuvią radijasjr jo vedė
jui delbia tą vajų ir rems. 
Rinkdavos vaistai bus skelbia
ma te op’ radiją PhiladtipM-' 
jiečtai tori te gali tikrai gra
žiai pasirodyti.

Rochėstery paminėta spaudos sukaktis
Gegužės 2 čL, Rochesterio 

lietuviai iškilmingai minėjo 
spaudos atgavimo 50 metų 
sukaktuves. Po pietų parapijos 
žemutinėje salėje įvyko spau
dos parodos atidarymas. Ati
darė rengėjų vardu Ant Saba
liauskas, trumpai paaiškinda
mas šios reikšmingos parodos 
svarbą. Pulk. Pr. Saladžius sa- „skaitytojus, 
vo žodyje iškęlė lietuviško 
spausdinto žodžio reikšmę ko
voje dėl lietuvybės išlaikymo 
te ragino visus lietuvius pirkti 
liet knygas ir prenumeruoti 
laikraščius.

Spaudos paroda užėmė erd- 
voką žemutinę parapijos salę. 
Centrinėje vietoje kabojo di
džiulis “Lietuvos t mokykla” 
paveikslas, toltau knygnešio, _______________________ ______ __________
plakatas “Pirkdami lietuviškas deklamavo tai dienai pa- 
knygas, knygnešiams statysi
me geriausią paminklą”, keli 
plakatai su knygų ir Pakraščių 
statistiniais ^triniais iš spau
dos draudime ir nepriklauso
mos Lietuvos laikų. Parodoje 
visų dėmesį traukė: Aušros 
nr. 1, Tėvynės Sargas, keli 
Varpo numeriai te pęy 100 
spaudos draucBmo te prieš 

draudimą išlotos 
knygos. Nemažas knygų sky
rius buvo*nepr&L Lietuvos 
laikų ir tremties metų.

Po to viršutinėje parapijos 
salėje, dr. VL Leteviąus, spau
dos minėjimo rengimo komi-

Jau pasirodė spaudoje 
gusta* GumaeM tayjaa fctavtikta ęrattans ( 

Don Katniliaus Mažasis Pasaulis
. Vertė A JtahaliMMkas -

Ši knyga sukėlė' sam laisvame pasaulyje (fidetio susieta- 
mė jimo. Savo įdomiu te linksmu turiniu rasAsusidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama: ‘

nAKBtNfMKAA

jaus par. .salėj. Dalyvavo kle
bonas kun. J. čepukaitis ir ki
ti kunigai. Nors susirinko 
žmonių nedaug, bet nuotaika 
buvo jauki. Svečiai priimti ir 
pavaišinti te dar išklausė gra
žios programos, kurią rengė 
LB radijo redaktoriai. .

Lietuvės skautės
pagerbė motinas gegužės 9 

d šv. Kazimiero par. salėje. 
Šalia meninės programos gra

užtai kalbėjo kun. T. Žiūraitis.

Mažosios Lietuvos
atstovas Erd. Simonaitis 

philadelphijiečių buvo pagerb
tas1 pobūviu Lietuvių banke 
gegužės 8 d. Sekančią dieną 
jis kalbėjo šv. Kazimiero par. 
šulėj. Svečią čia ilgesnį 
globojo Liormanas, jo 
pažįstamas.

rinktus eilėraščius ar prozos 
ištraukas iš spaudoš draudimo 
rašytojų raštų.- 1 Meninę dalį 
pravedė Vyt. žmuidzinas. '

Rytojaus dieną spaudos pa
rodą aplankė pradžios mokyk
los liet kalbos vyrėsi, klasių 
mokintai.

Spaūdos minėjimą rengė 
ateitininkai ir skautai. Prie 
spaudos parodos pasiseki
mo daug prisidėjo: St Ilgū
nas, dail. L. Vilimas, J. Valiu
kevičius,! 
Krivickas,

Spąwl08 8nkd^tisNęw-¥oFk^ 1934m.
nį Konsulą pulkininką Žadeiką Mvieni^mo Liet Amerikoje • wĮĮ^U
m tammi Valmra kun. aėišutartas dte Vmikas padė- Jtato'rinsT. Po tam poma Miko-
A. Milukas, padedamas p. le- jt> prelatui, nustakundu- jausmingai deklama
vus Mikolaintanės, a. a. Petro siara gerHta skaudėpmu, ii

y ‘



. BHgeirood, N. Y. — Vladui 
^^hlkjiievičūH balandžio 29 d.

70 metų. 6ia progage- 
I d- Apreiškimo parap. 

^liėžnyčioje užpirko iškilmingas 
padėkai Dievui už su-, 

jį teiktas malones per 70 metų, 
atnašavo kun. J.,Pakal

niškis, asistuojant dviems ku- 
& ^nigams. Pamaldose dalyvavo 

' - t gražus būrys giminių bei pa
žįstamų.
;PO-pamaldų jų bute susirin
ko giminės ir pažįstami pa
gerbti Vladą. įteikė dovanas, o 
žmona didelį gimtadienio tor-

Vladas Juknevičius gimė 
Lietuvoje: 1883 m. balandžio 
29 -d., Fermos km. Baisogalos 
Val&, Kėdainių apdcr. Atitar
navęs caro kariuomenėje, Tif- 
Bse, Kaukaze, grįžo į gimtąjį 
kampelį. Čia kiek pagyvenęs, 
bet nesusiradęs tinkamo pas
tovaus darbo, 1911 m. išvyko 
Amerikon, kur sustojo Brook- 
lyne pas pažįstamą šeimą — 
Petrą Bačauską. Netrukus su
sirado pečkurio darbą.

Po kelių metų Bačauskaš 
mirė, palikdamas našlę su tri
mis mažamečiais vaikais, be 
lėšų ir be globos. Jos ir ma
žų vaikų gailėdamasis su ja 
susituokė, bet daugiau šeimos 
jiedu nesusilaukė. Vaikai — 
Petras, Jonas ir Monika išau
go geri katalikai ir sukūrė sa
vo šeimas. Prieš du metus mi
rus pirmajai Vlado žmonai, 
kuri prasirgo 14 metų, Vladas 
vedė Mariją Citavičienę, kilu
sią iš Lietuvos — Ridikiškių 
km., Eržvilgo valse., Tauragės 
apskr.

Vladas visą laiką sielojas 
bolševikų okupuota tėvų že- 

.me, remia Baltą, yra Apreiš
kimo parapijos bažnyčios na-

Priklausė

Mūsų parapijoje nuo geg. 3 
ligi 9 d. buvo vedamos misijos. 
Pamokslus, sakė T., Modestas 
Stepaitis, OFM., atvykęs iš 
Brooklyno. Tokios misijos vyk
sta kasmet, bet šiemet jos bu
vo ypatingai iški’nfngos, nes 
visi "pamokslai ir nuotaika ri
šosi su jubiliejiniais Marijos 
metais. Visą savaitę lankėsi 
bažnyčioje gausus tikinčiųjų 
būrys, bet ypač sekmadienį per 
visas mišias buvo apstu žmo
nių. Kai visur minima Moti
nos diena, šv. Alfonso bažny
čioje ta tradicinė šventė prel. 
L. Mendefio iniciatyva yra vir
tusi krftščionSkos šeimos 
švente. Tiesa, kad motina y- 
ra verta, ypatingos pagarboš, 
bet neįmanoma katalikiškoje 
šeimoj atskirti nuo motino* 
tėvą ir vaikus. Nuostabiai jau
dinantis vaizdas buvo, kai visa 

rys, jos rėmėjas. Priklausė bažnyčia šeimomis artinosi 
Šv. Kazimiero pašalpinei drau- prie šv. Komunijos. Prel. L. 
gijai iki jos likvidavimosi, yra Budelis ugningam pamoksle 
Šv. Jurgio pašalpinės draugi- “ iškėlė motinų didybę, ypatin
gos narys. * Laužtais gai pabrėždamas lietuvės mo-

Metinis piknikas lietuvių karo veteranai ir Lab-
Gegužės 16 d. (sekmadienį) > dalingos Draugijos vyrai. Ku- 

Maironio parke, Shrev^jury, riems laanė nusišypsos, tie 
Lietuvių Labdaringa Draugija gaus ir dovanas, o tai pama

tysime sekmadienį.
Pikniku žmonės labai susi

domėję ir tikimasi susilaukti 
daug svečių ne tik iš Worces- 
terlo, bet ir iš plaoc^ids N. 
Anglijos lietuviškų vietovių. Po 
savaitės kieto darbo ir rūpes
čių, visi turės progos linksmai 
atsipūsti, laiką praleisti svei
koje gamtos aplinkoje, susitik
ti pažįstamų, pasijuokti iš 
komiškų sporto dalykėlių, ku
rių bus labai apstu.

Visą laiką veiks bufetas ir 
atvykę galės vaišintis tikrai 
gardžiais ir lietuviškais val
giais. Kurie tik gali, visi sek
madienį j Maironio parką. Jo
kio išsisukinėjimo ir pašteisa- 
nimo nėra ir negali būti!

f I* Lynas

rengia metinį pikniką. Tai, 
reg:s, bus pirmasis šios vasa
ros sezono pradžioje Mairo
nio parke.

Meninėje programoje numa
tyta įvairių chorų pasirody
mai su dainomis. Geriausiai su
dainavusiems chorams bus 
paskirtos dovanos. Bus ir dau
giau įvairių sporto numerių, 
juokingų ir-labai įdomių. Tarp 
jų visiems gerai žinomos vir
vės. traukimo rungtynės. 
Trauks po 9 vyrus iš abiejų 
pusių. Rungsis Woreesterio

Užsisakykite
Darbininką 1954 m.

INorite geros—meniškos fotosrafiios
PORTRETO, 'ŠEIMOS, VAIKŲ, JVAIRIŲ PROTO' 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių.-įvairių pobūviu ir pan.i
NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti ^ną fotografija’

Jums geromis sąlygomis r^Airve

gyv. 422 Mroahan Str„ Ridrewood, Brvoklyn. N. V 
Skambinti tel. HYarim 7-4677

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodtwven. Rwbnw» wt 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos Hnsnmncr/ 
— greitai ir gerai.

J. P. MACtflJUS
’ REAL ĖST ATE * INSURANCE

86M StreH. Woodl»v« 21. N. Y.
Tel VIrginia 7-1896

eemrae*

BALTIMORES ŽINIOS
Misijos tinos nueitus kelius ir šventą 

jos misiją, kūrenant lietuvybės 
ugnele tremtyje.

Gegožinė Recesija
Misijų užbaigimas sutapo su 

tradicine Dievo Motinos garbei 
gegužine procesija, kurioje da
lyvavo visos parapinės organi
zacijos ir mokyklos vaikučiai. 
Gaila, kad lietus sutrukdė ir 
procesija buvo apeita bažny
čioje. Po nepaprastai įspūdin
gos ir spalvingos procesjos, 
žėrint šviesom jr skęstant baž
nyčiai gėlėse, Etievo Motinos 
statula buvo apvainikuota ge
gužės karalienės Liudvikos 
Kriaučiūnaitės, vyr. sodaliedų 
pirmininkės, kuri paskaitė 
gražų pasiaukojimo aktą, asis
tuojant jds palydovam. Įspūdis 
šios procesijos liko neišdildo
mas visiems metams.

Ruridtava
Kleb. prel. L. Mendelis, 

nuoširdus pranciškonų rėmė
jas, kuris ngkartą savo agne-. 
nine stambesne auka. yxK^pri- 
sidėjęs besikuriant lietuvkims 
pranciškonams Amerikoj, krei
pėsi į parapiečius prašydamas 
aukoti sekmadienio kolektą 
pranciškonų (kubams paremti. 
Parapiečiai mielai ir dosniai 
aukojo. IK baltimoriečių gerą 
širdį. T. Modestas visų .pran
ciškonų vardu nuoširdžiai pa
dėkojo.

geg. 9 šv. Atfonso bažnyčioje 
priėmė moterystės sakramen-z 
tą. Jų moterystę palamino 
kleb. preL Mendeiis, asistuoja
mas visų parapijos kunigų. 
Jatinuosius'atlydėjo trys poros 
pabrolių ir pamergių. Mergai
tės vilkėjo tautiniais drabu
žiais. . :- 

Laukiamas koncertas
Daugelyje didesniųjų koloni

jų su gražiu pasisekami kon
certavusios šofistės: Prudend- 
ja Bičkienė.ir Stasė Daigeiie- 
nė gegužes 23 d. atvyksta Bal- 
timorėn. Sofistės atliks lietuvių 
ir ynsaulinės muzikos kurmių. 
Su ypatingu susidomėįmu, ša
lia solo durių, operų arijų, lau
kiama duetų, kurtais solistes 
jau Vokietijoje buvo įgarsė
jusios.

Piudradja Mikienė, sopra
nas. Čikagos ir vidurinės A- 
mesikos Bet kolonijų megta- 
r. oji solistė, ketveris metus 
dainavimo mokėsi Vilniuje, o ją. 
paskui, ^raudodama tremties 
dienas, studijavo ir sėkmingai 
baigė garsiąją Haendefio kon- sofistės, tiek -tautelių 
servatoriją Muerichene.

sopamas, tai Naujosios Angli
jos mėgiamoji solistė. Dafriav?-

> ■»ittnu Wit! iH

JOHN DERUHA, M. D. I
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligg gydytojas
AptiOrtjimM Ir kr»«jo tyrimas 3 doL Pritarimo valandos 10-2 IrJ*-9

'**-aai.rmrMOKsrai oaigrs Btoropoje ; ?
1» E. Mte STRETT NEW YORK CITY

Viri badauta* Ars. padarinio tmWc stoties. Lengvi privati uoti

i; ’ . c ■
Amerikos-Lietuvių R. Kata

likų Feduraiej joa* kfttgreoa* 
įvyksta kas £veji metai. Kiek-

atlikimo prisidėti ir 
ita*®Pidmaa pa- 
^rganizuoti ir akor- < tt Kviečiami idsi apyltakės

____ ______ , Programą no- MetuytaL 
naujos vietos. 1^50 m. kongre- . rims pravesti šūkiu: jaunimas 
sės įvyko Pitteburgte, 1952 žygiuoja! Todėl reikia, Tad jo 
ąt Detroite, širaaet įvyks C5e> ko daugiau dalyvautų, .kad jis 
velande spago 8-10 d. Kongrė- rūpestingai lankytų repeticijas, 
sui- jau paimtos Carter'^vieš
bučio patalpos.

Jau aiški savo pagrindiniais 
bruožais ir kongreso progra
ma. Spalio 8 d. įvyks kongre
so atidarymas. Svarbiausiu 
savo tikštai kongresas taikys 
jaunimo auklėjimo klausimus 
(pagrindinę paskaitą skaitys ras, solistai ir vyrų 
kun. Railai. Banketas .įvyks 
spalio 9 d. vakare. Iškilmin
gas posėdis spalio 10 d. skiria
mas lietuvių spaudos^ atgavi
mo 50 m. sukakčiai paminėti 
(paskaitą skaitys istorikas dr. 
Ad. Šapoka, matinę programą 
atliks muz. Alf. Mikulskio Va
dovaujamas Čiurlionio ansamb
lis). Kadangi minėjimas įvyks 
viešbučio didžiojoj pokylių sa
lėj, turinčioj apie tūkstantį 
sėdimųjų vietų, tad laukiama 
jame ir gausaus Clevelando 
lietuvių visuomenės atsilanky
mo. Spalio 9 ir 10 d. tame pat 
viešbuty įvyks ir spaudos pa
roda. Kongresas bus baigtas 
šventąja Marijos valanda ka
tedros bažnyčioje 4:30 vai. po 
pietų (ją praves J. E. vysk. V.

•Brizgys).
Kongresui rengti yra suda

rytas specialus komitetas, ku
riam pirmininkauja dr. -Ad. 
Darnusis.

Bendruomenės Lietuviu Die
na šiemet įvyks liepos 4 d. 
25000 Euclid Avė. Vieta pasie
kiama miesto susisiekimo prie
monėmis, taip pat ten yra šo
kių salė, bufeto įrengimai ir 
kt. Programą atliks mokykli
nis mūsų jaunimas, ir norima, 
kad į ją šio jaunimo ko dau
giausia įsijungtų. Tai jam tu
rės ir teigiamos tautinio auk- 
teįimo įtakcįb^Apylinkės val
dybos iniciatyva geg. 2 d. bu
vo sukviestas pasitarimas šios 
dienos programos klausimams 
spręsti. Be pirm. St. Barzduko, 
jame dalyvavo . R. Bajoraitis, 
Pr. Karalius, G. Modestavičie- 
nė, L. Sdgys, St Stamenė, M. 
Trainauskaitė, Vyt Valaitis, 
J. Žilionis. Išsiaiškinta, kad 
naudingiausia yra remtis litua
nistinės vysk, Valančiaus mo
kyklos mokiniais, tad ir pro
gramos parehgimo didžiausias 
rūpestis atiteks šios mokyklos 
mokytojoms ir mokytojams, 
kurie įvairių repeticijų darbą 
jau pradėjo. Į talką bus kvie
čiami ir kiti. Mokiniai pasiro
dys su tautiniais šokiais, žai
dimais, plastinių judesių vaiz
dais, Sporto numeriais ir kt 
Malonu pažymėti, kad Lietu
vos vyčių pirm. M. Trainaus
kaitė pažadėjo prikalbinti prie 

mą ji studijavo Kauno konser
vatorijoje ir taip pat Vokie
tijoje. Pirmiesiems solo daina
vimams, dar tebebūdama stu
dente, buvo pakviesta j Kauno 
radijofoną.

Solistėms akompanuos bal- 
timorietė, muzikos mokytoja,

Š» koncerto programoje su 
naujais šokiais pasirodys ir 
baltimoriečių tautinių šokių 
grupė pernai metais tautų fes
tivalyje laimėjusi pirmą premi- 

Grupei vadmr.ųja Balys

Reikia pažymėti, kad tiek 
šokių 

gropė yra pakviesti ir išpildys 
tokį pat koncertą PhHadeipM- 
joje gegužės 22 d. 1

Liakas
««*•»

Š*- Mergelei Marijai 
pagerbti jos šventųjų metų 

pioga šv. Jurgio'parapijoj geg. 
16 d. 4 vai. p.p. rengiamas re-* 
ligiifis koncertas, kurio prog
ramą atliks muz. Pr. Ambrazo 
vadovaujamas parapijos cho- 

oktetas. 
Už Rusijos atsivertimą ir Lie
tuvos laisvės atgavimą bus 
sukalbėtos maldos. įėjimas 
neibokamns, kviečiami atsilan
kyti visi.

Kun. J. Angetaičiui,
naujosios parapijos klebo* 

nui, šiemet sukanka 20 kuni-. 
gystės metų. Geg. 23 d. ren
giamas jo pageriamo vakaras, 
kuriuo rūpinasi Moterų Sąjun
gos 36 kuopa su kitomis orga
nizacijomis.

Uetuvhi Radijo Klubo
\akaras įvyks geg. 16 d. 

lietuvių salėje. Bus transliuo
jamas iš plokštelių Nepriklau
somybės šventės proga įvykęs 
Alf. Mikulskio diriguojamas 
Ciuriionio ansamblio koncertas 
su Clevelando mažuoju simfo
niniu orkestru, sai aktualijomis 
pasirodys radijo linksmieji 
broliai, bus Šokiai ir kt.

Bendruomenės apyl^kės 
sutirinkhnas

šaukiamas geg- 16 d. 11:30 
vai. lietuvių salėj. Darbų tvar
koj — valdybos ir skyrių at
stovų praneš’mai įvairiais 
bendruomeniniais klausimais.: 
nario knygeliu ir ženklelių į-

Savo aukomis “Darbininką” Pečiulis, J. šbvinskas, Wor- 
yra parėmę, atsilygindami už cėster, P. .gleivis, J. Lukošiū- 
kalendorių: nas, Cambridge, Miss V. K.

Bodreika, Mrs. A. Saikūnas, 
Dorchester, V. Krasauskas, L. 
Vencius, Lawrence, J. Raude- 
liūnas, Brighton/j. Konstaitis, 
Norwood, A. Vaitkus, West- 
field.
WATERBURY, Conn. —Mrs 

S. Ahnanauskas, M. Benesevi- 
čius, Z. Karalius.

Mišrūs Conn. miesteliai — S. 
Zdanis, Oakville, Wm. J. Mills- 
back, Mediren, J. Radzevičius.

Mišrūs Perai, miesteliai — 
J. Blazis, New Britain, K. J. 
Stravinskas, Pittsburgh, P. 
Simrmonis, ^lester.

Nukelia j 7 psl.

Po $4.00:
Mrs. C. Wittinap, Brooklyn, 

N. Y.; Mrs. O. Sve&atienė, 
Bronx, N. Y.; A. Yuncža, 
Trerrton, N. J.; S. Petrauskas, 
Elizabeth, N. J., Rev. A. Ku
čingis, Los Angeles,. Calif.

- Po $2.00.-
S. Kamaitis, Brooklyn; Mrs. 

M. Herbert, Fmnklin Sųuare,. 
L. I.; Mrs. L. ‘Jonaitis. Ann 
Arbor; Mrs. M. Martin, Trum- 
bull; Mrs. P. Glugodas, Cleve-

A. Vyšniauskas, Cleve-land;
land.

Po $1JO:
V. česnavičius, Mrs. P. 

Plaktoms, Brooklyn.
Po $1.00:

BROOKLYN, N.-Y. — A. 
jBundonis, R. Vaičiulis, A. Pao- 
veisKis, Mrs. A. Bagdonas, P. 
Dailidėnas, Mrs. O. Lukošev> 
čius, Mrs. J. Katkus, Ą. Ra 
dziyanas, Mrs. S. Barakaus- 
kas, Mrs. R. Frankas, J. Kau
pas.

MIŠRŪS N.- Y/ valstijos 
miesteliai — J. Venslauskas, 
New York; Mrs. E. Milukas, 
Riėhmond HiB; Mrs. A. Kens, 
Gjrrt Neck; Mrs. V. Begans- 
kas, Woodhaven; Mrs. L, 
Schultz, Woodhaven; St Run- 
kunas, Amsterdam; K. Kulys, 
Mašpeth; Mrs. P. Kburis, 
Queens Vfflage^ Mr&J. Ya- 
nuška, Maspeth; Mrs. M. Rau- 
bienė, Maspeth.

ifišrūą N. J. miesteliai:—?. 
Grinevičius, Harrison, Mrs. P. 
Galauskit Gorwood, 4. Sprai- 
naftis, Pateršon, Mrs. K. Grau- 
dušfenė, Nevarią' Mrs. E. 
Raudys, Lindęn, K. Bakramie- 
jūnas, Jersey C^r, r

SO. BOSTON, Mbss.^ Mrs. 
E. Astrauskas, X. Tamošaitis, 
D. Upslty, M. Mockapetris, St 
Lūšys, Mte G. S&aM, Mra 
R, Įpfen— .7 s

MBrita Maarntatefial —J.

valdybos posėdis įvyko geg. 
7 d. Buvo apsvarstyti Lietuvių 
dienoj apylinkės susirinkimo 
ir kt. ktaus’mai, gautieji raš
tai /einamieji rpUcatai

A. SįmHnm.tadv. J. Smeto
nos, sūnus, geg. 2 d. šv. Juoza
po mokyklos (High Scbool) 
motinų draugijos surengtame 
koncerte su simfoniniu orkes
tru atliko Beethoveno “Con- 
certo for piano and Orchestra 
Nr. 1 op. 15.” Jaustasis pia
nistas susilaukė gausiai atsi
lankiusios publikos gyvo prita
rimo.

Prof. K. Pakštas geg. 8-9 d. 
lankėsi Clevelande, dalyvavo 
stud. ateitininkų ir kr&šč. de
mokratų susaitakunubse, ma
tėsi su savo pažįstamais ir bi
čiuliais.

Lituanika, Chicagos lietuvių 
studentų sporto klubas,-krep
šini* meisteris, geg. 8 d. buvo 
atvykęs į Clevelandą ir žaidė 
su Žaibu. Svečiai laimėjo 80: - 
47. Už Žaibą žaidė ir kaiku- 
rie svečiai iš Rochesterio bei 
Detroito. Žaibo mergaičių ko
manda pralaimėjo tinklinį vie
los latvių klubo sportinin
kėms. Mandagu pralaimėti sve
čiams, bet yra ir kita inedalio 
pusė — būtent, aut palinkusios 
liepos visos ožkos lipa.

Balfo sumanytas piniginis 
vajus iš pavasario nukeltas į 
rudenį ir bus pravestas nuo 
rugsėjį 15 d. iki spalio 1 d. 
SLA 136 kuopa Balfo 68 sky
riui įteikė $109,Ž9 auką Va
sario 16 gimnaizjos namams.

25 automatinio šildymo pasirinkimai 
GAZAS — ALIEJUS — ANGLYS-

Boileriai J— Perdirbimas į gazu šildomus, Degintuvai — 
Vietų šildytuvai — Automatiniai gazu vandens šildytuvai. 

Visi apšildymo įrengimai. Boilerių keitimas 
mūsų specialybė.

Austin Automatic Heating Co.“
5309 W. CHICAGO AUstiu 7-1417

BE AUT Y • STONE
• iNSUUAČUA • VANDENS 1Z0UACUA * 
•SUSItPUNTI AKMENYS • APMUŠIMAI

PUdKDni savo nuimi vertę. Pritaikoma prie visokios m*- 
(Sagos sienų. Vartojamas vielą išorės teiktas iš lauko 
pi** oraBni <uuiiem*» *■ - -7

muaiDe^.j

CHICAGO, ill.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 24819

TOPLACE 
HELP WĄNTĘD ADS. 
ASĖ FOR AD T AKĖK

Atskirai pagaminti*

DRAPERIJOS
Prityrusių gražiai 

.stilizuotos
• Karnyzai
• Lovų užuolaidos
• Patiesalai
• Užuolaidos
• Langų užtraukus

Gaminiai nepaprasto grožio 
ir išvaizdos, pritaikyti jūsų 
budžetui, patenkinimas ga
rantuotas.

Jack Richards Co.
3537 N. Puiaski Rd.

COrnelia 7-1990

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES, 
bet žemiausios kainos 

pagal receptus , 
Vitaminai iri Vaistai

George Eisele
VAISTINĖJE

176 W. ADAMS 
FE 2*4935 

Daugiausia kalbą angliškai

' COMPLETE 
SPRING TUNEUP—$4B5

Dont’ wait—if your car 
Needs repams. We guarantee 
our Wmrk. Cooųriete Repairs, 
Painting, etc.

Get our estimate now
AL’S AUTO REPAIR į
5431 W. Ctfcsgo Avė.

AUste 7-2398

Sė



WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

SPORTAS

sekmadieni

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIUI DARBINKUI PAREMTI

DAINOS
UŽKANDŽIAI

Maloniai prašome dalyvauti visus lietuvius

Šeštadienį 4:30 v. p.p. New 
Yorko valstybės taurės pusiau 
baigminės futbolo rungtynės 
Greek-American su lietuvių

J. B. SHALINS- 
, ŠALINSKAS 

LaMotnvij DfccMoitu 
8142 JAMAICA A VE.

(prie Forest Pbrkw*y StatlcrfO 
Woodhavrn, N. Y.

Suteikiam garbingas latootuve*

Alliąnce Club
Gals Wcckmd Sb®w

• Talent Nl*ht Etery Friday 
CARMEN JUOS TRIO

sulošti 6'parttjų tnaičą su F. 
Andersonu iš To^oįiUv kuris 
pastarose Kpnadns rūrmeny- 
bėse pasidalino 1-2 v5. suYa- 
nofskiu. Prieš, porą metų 
(1962J Vaitonis įveikė Ander- 
sonąituokart Ontario meiste
rį, santykiu 4%-l^j. Naujas 
ntatčąi atrodą įeina į pasavn- 
gįmps būsimoms pasaulio- ko- 
mand. p-bčms, rugsėjo m. Bu-

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
F D N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

LIETUVIU PERGALE
Gegužės 8 d-, LAC Šachma

tininkai nugalėjo Brooddyno 
CC komandą, pasekme 5:3.

Žaidė baltais, neporinėse 
tartose. Atskiros pasekmės yra 
sekančios:

> ZALETSKAS
FUNERAL ROMI

564 EAST BROADWAY 
' SovA Boston, Mass.

D. A Mettkaa. F. E- JZaleMca 
tieaberini Ir Babamk«to>i .

Patarnavimas dBem ir neirti
njnn*.

. notary public 
M8OMIU

'SOetb mfi

W AITRU 5
F U N E R A L HOME 

197 Webster Aveaue 
Cambridge, Mass.

PRANAS W ATIKUS '
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLię

Patarnavimas diena ir naktf 
Nauja moderniška koplyčia šer 
meninis dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že 
Blausiomis kainomis. Kainos tą 

pačios ir j kitus miestus.
ReBorte imkite: TeL TR «-ew

JeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuetojat
-MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.' 
Brooklyn, N. Y.

J. Repečka O—H. Spinnez 1 
B. Vasffievas 1—T. Ztaus 0 
M. Paškevičius 1—A. Burma- 

fiš Q
E. Staknys 1—S.. Wassner 0 
A. Šukys Į -r— E. Dunst 0 
J. VUpišauskas 0—L. Wasser- 

man 1
M. MUaševič-us 0—J. Stupp- 

ler 1
Z. Merkevičius 1—C. Negro 0

Po šešto pirmenybių rato lie
tuvių komanda yra trečioje 
vietoje. ,

Ateinantį penktadienį, t y. 
gegužės mėn. 14 d., 7 vai. ko
mandos dalyviai renkasi LAC 
patalpose iš kur vyks- žaisti 
prieš Marsahll CC. 1883 MADISON ST. ' BROOKLYN 27. N. Y

TeL EV 24)586 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgevrood

' Afexander*s Nėr- 
j vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų li- 
yrk mišinys 

stiprių ir brangiau- 
\A < šų . šaknų, žiedų, 
p t " žievių ir žolių, ir 
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišintų, isteri
jos, zGpesSo, susikrimtimo, 
bemiegės,’ karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. "Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. Į Kanadą 
$2.25. ‘ »

. širdingai dėkodami, linkme
Viešpaties palaimos visiems ALEKANDER’S CO. 
mūsų rėmėjams. - 414 Broadway

T. T. PRANCIŠKONAI 1 South Boston 27, Mass.

FelSTagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

.FUNERALHOMk.
M. P. KALIAS — DfrefctOTtm 
ALB. BALTRCNA8-BALTON 

Rekafe VettjM - 
660 Graad Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Mrs. P. Laurinaitis, V. Liogmi- 
nas, Mrs. E. Matuliūnas, P. 
Jokubauskas, S. Shioksnaitis, 
A. Spitris, P. šmotas, L šar
ka, V. Urbonas, A, Zabefekis, 
Mrs. M. Karinauskas, X Kaza- 
kauskas, Mrs, K. Petrauskas, 
Pr. Kuzminskas, K. Valuckas.

Mišrių valstijų miesteliai — 
K. Krmickas, Maspeth; P. 
Venclova, Maspeth; S. Ztfriis, 
Linden; Mrs. V. Tarbokas, A. 
Januška, Dorchester; A. Gied
raitis, Cambridge; Mrs. J. Ju- 
kevičienė, Taunton; R. Kalvai
tis, Philadelphia; Mrs. P. 
Dennis, Manchester; V. Rama- 
zauskas, Plantsville.

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y.x 

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y. 

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N

Meifcis ūdras Eastem Di
vizijoje. Amerikos korespond. 
p-bėse (1951 Grand National) 
Kazys Merkis užbaigė 2-jį ra
tą, laimėdamas 2-rą vietą A- 
merikos Eastem divizijoje. 

t

jų Sydney 'Btompson,
Oonn. 9-1

2.' Kazys Merkis, Mass. 8- 2

^erkis laimėjo po tašką iš: 
Barasch, Baitunore, Callaway, 
Washmgton, M. Koptz, N. J., 
C. Parmelee, N. J., ' Pine ir 
Motizert (abu Mass.), o su 4 
baigė lygiom, tame skaičiuje, 
su laimėtoju Thompson.

1950 Grand National p-bėse, 
K. Merkis laimėjo L vietą 
Eastem divizijoje ir dabar lo
šia tų p-bių baigmėje su kitų 
divizijų nugalėtojais.

New ¥wfa> lietuviai Metro
politan lygos rungtynėse įpu
sėjo su 3 lafanėpmais ir 2 pra
laimėjimais. Beliko 4 rungty
nės. •

E okupuotos Lietuvos. Lie
tuvos komanda į Sov. S-gos 
bai^nę nepatdeo, tapo išelimi- 
nuotas iš pusbaigminių rungty
nių Thline. Latviai ir estai įė
jo į baigmę. Kas lošė Lietuvos 
komandoje nepaskelbta, tėra 
paminėtas Ostrauskas, įveikęs 
latvį Klovans. Lietuvos jaunių 
komanda pusbaigminėse nmg- 
tynėse užėmė 3 vietą po Le
ningrado ir Ukrainos. Zeniau 
liko Uzbekistanas, Moldavija ir 
Tadžkistanas. V. KaičHaitė, 
17-metė, Švenčionėlių rajono,

LIETUVIŲ SPECIALISTV
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekami visi coffiaou, dažymo ir medi, taisymo darbai 
Darbas atliekamas pigiai ir

J. MALDUTIS, namu M. HY 7-3J47 937 GRAND STREET
Z. ŽALIAUSKAS, namu «et GL. «-8S5» BROOKLYN. N. Y.

Baras,SAL£ vėstuvemsJ 
parengimams, susirin

kimams, etc. .

automatai

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Richmdnd HH1, Ozone Pąrk, Forest HIH, Jamaica.

r Darius atKekainaA prityiudu tedmiko, pripažiato 
RDA lustttato, N*w Yerke.

Darba valandas: knaBtai • v«L ayto Ikt • vaL vak.

Atkelta iš 6 pus!.
PHILADELPHIA, Pa. —J. 

Skladaitis, Mrs. L. Ginkevičhis, 
Mrs. M. Bukenas.

M'šrių valstijų miesteliai —- 
Mrs. G. Bakaitis,' J. Montvila, 
Cleveland; P. Baziliauskas, 
Detroit; Mrs. F. Uiptis, Lin
coln Park, Mich.; Miss O. ‘Na- 
geliūtė, V. Armalis, Baltimore, 
Md., M. Zakarevičius, Sudbu- 
ry, Ont., Canada.

Po 50 c.:
BROOKLYN, N. Y? —Mrs. 

M. Žemaitienė, Mrs. M. Kana- 
pinskienė, K. Margaitis, S. Ru
ginis.

WATERBURY, Conn.—Mrs 
K. Witort, J. Adomėlis, J. 

LSK. Rungtynės įvyks Metro- Laudinskas, S. Tolius, Mrs. O. 
politan aikštėje. Kviečiame Aleškevičius, J. Jokubauskas, 
kuo daugiau atsilankyti. A. Klevas, Miss’. M. Kašėtaitė,

TeL EVergreeu 6-5181

KARL EHMER—PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding'BIvc 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue

Queens Village, N. Y. , 
176 Rockavvay Avenue

Valley Stream, N. Y. 
4380 White Plains Road

Bronx, N. Y.

M O VER S — 
80 84618

INSURED nnd 'BONDRD 
' Locnl «nd Long DManco Movar 

90. BOSTON, MASS.
8Mn W. Bnėtiray

■ "’.a r ‘

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE “REGINA” 

G E L C S kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 
gėlių sekios. Lietuviški saldainiai “RŪTA” detaliai 

ir urmu. 5

Užsakymai prii<nami_telefonu. Gėlės pristatomos betkur. 
FLORIST REGINA

522 Graad Street < Brooklyn, N. Y.
Tel. ST 2-7909

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISIOH WORKS

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva -
G R A B O R I U S 

BAI-SAMUOTOJAS 

231Bedford Avė. 
BTOoklyn, N. Y



Kaina tik 70 centų

KNYGĄ

Lietuvių Kadio DraugijOs Frogramos

dienos minėjimą 
Moterų Sąjungos

‘u Gegužės 15 d. 7 v.v. Baitic 
Freedom House, 131 E. 70 St, 
Manhattan, New Yorico Aitas 
pagerbs jš Vokietijos atvyku
sios svečius: Vfiko pino. preL

J. Cushing. * Mišiose dalyvaus 
68-rnų pradinių mokyklų at
stovai, kas sudarys apie2,000 
vaficų.

pianistė A. Kepalaitė, 
muos A.Bendoriūtė, 
pašoks A. šlepetytė.

si valandėle užtrukti ir papa
sakoti apie savo kelionės į A- 
meriką tikslus ir Mažosios 
Lietuvos lietuvių gyvenimą 
Vokietijoje. Kitame' Darbinin
ko numeryje bus platesnis iš 
to pasikalbėjimo straipsnis. 
Šia proga dar primename, kad 
gegužės 15, šeštadieni, Erti.

Reikalinga moteriške
Jei jums kartais persunku 

dirbti fabrike, ar iŠ viso nedir
bate, bet norite juodai dienai 
Susitaupyti, kreipkitės į mus. 
Darbas visiškai lengvos—tru

putį pašeimininkauti. Atlygi
nimas nedidelis, bet sulig susi
tarimo. Pageidautina iš naujų

Rašyti šiuo adresu: 
Ant. Rugys, 188 Graliam Avė.,

UŽDRAUSTAS 
STEBUKLAS

L. Vyčių piknike
23 d. Thompson,

IŠNUOMOJAMAS vienam as
menim prieinama kaina didelis 
gražus kambarys su šiltu van
deniu, 1095 Halsey St, Brook
lyn 7, N. Y. Apžiūrėti galima 
nuo 6 iki 9 vai. vok.

AUTOBUSAS VAŽIUOS Į 
PUTNAM SESELIŲ 

SEIMĄ
Kelionė ten ir atgal kainuos 
$3.00. Išvaduoja. vaL 
ryto gegužės 23 d^ E St. ir 
Broadwąy kampas, So. Bos
ton, Mase,

Šv. Vardo Dr-jos
vyrai Angelų Karalienės 

par. gegužės 9 d. turėjo bend
ras pamaldas, komuniją, pus
ryčius ir susirinkimą, kuriame 
priimta buvusio baliaus apys
kaitai Pusryčius paruošė N. 
Butk'eneė irU. Šatkauskienė.

Teiks Sutvirtinimą 
Sakramentą

Sutvirtinimo Sakramentas 
suaugusiems, kurie dar jo nė
ra priėmę, bus teikiamas ge
gužės mėn. 16 d. 230 vnl. p.p. 
šv. Kryžiaus katedroje. ;

gegužės 12 d. dalyvavo pus
ryčiuose, kurie buvo surengti 
Baltų ambasadoriui Jungt. 
Tautose — Sir Pierson Dixon 
pagerbti. Pusryčius rengė prie 
JT akredituotų žurnalistų są
junga.

šo iš Vokietijos, net iš Ame
rikos, bet ir iš čia /negali iš
siųsti, nes jos laiškas reikštų 
motinai čštrėmimą į Sibirą. 
Montažo pabaiga Įdek ištęsta, 
bet tačiau jis visiems paliko 
gilų įspūdį. Išpildė mokyklos 
mokinių būrelis, parengtas 
akt. H. Kačinsko. Mokinai 
gražiai išmoko mintinai ilgus 
tekstus ir, aiškiu gražiu tari
mu ir įsijautimu juos perdavė. 
Montažą palydėjo pritaikyti 
muzikiniai efektai.

Įsą, K. Bo&anską ir M. Lietu
vos Tarybos pirmininką E. 
SfaMMtfe. J ruošiamą jiems 
priėmimą rengėjai kviečia 
New Yorko lietuvius gausiai 
dalyvauti. Įėjimas 4 dol.

Gintarinių dirbinių,
auskarų, apyrankių, karolių, 

sagų, kandiklių, žiebtuvėlių, 
dėželių ir kt vėl naujai gauta 
Gabijos knygyne, 335 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y. Ypa
tingai dėmesį traukia tamsaus 
gintaro dirbiniai. Tai tikrai 
puikios dovanos įvairiausiomis 
progomis.

Gaunama
DARBININKO”

Granai furadise saleje, 318 
Grand St., 3 vaL po pietų. Bus 
taip pat ir meninė programa, 
dalyvaujant operos solistei V. 
Januškaitei. Įėjimas visiems 
yra laisvas.

Amerikos Balsas
ryšium su VKko p rm.

Krupavičiaus ir Vykdomosios ateivių.
Tarybos pirm. K. Žalkausko 
atvykimu, perdavė pasikalbę- Paterson, N. J. 
jknus, padarytus dar laive.
Taip pat į Lietuvą perduotas 

gana platus spaudos sukakties 
paminėjimas.

lietuvis Edvardas Dambraus
kas, 22 metų, Brighton, Mass. 
gegužės 9 d. automobilio ka
tastrofoje. Jis buvo parvykęs 
iš kariuomenės kelioms die
noms pas savo tėvelius Ęrigh- 
ton, Mass. Laidotuves įvyko 
gegužės 12 d. Lietuvių N. P. 
P. Marijos bažnyčioje Camb
ridge, Mass.,už vėlkmies sielą 
buvo atnašaunama kartu pen- 
kerios šv. -Mišios prie visų 
penkių altorių. Dalyvių buvo 
bemaž pilnutėlė bažnyčia.

Motinos
surengė

kuopa. Iš ryto buvo bažnyčioje 
pamaldos už gyvas ir mirusias 
motinas, po pietų katalikų 
klubo patalpose buvo’ meninė 
programa, kurią pravedė L. 
Moterų S. 4 kuopos valdyba.

Trečiadieniais 10 PJ^—WWRL 1600 ke^-50M W. 
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro tangomis tnnritaefaoni Įvairite visuomenes pranešimai.

Susituokė
Gegužės 8 d. Juozo ir Elzbie

tos Mačiulių duktė Virginija 
susituokė su Robert McCul- 
lough iš Mineota, L I. Jung
tuvių ceremonijas atliko šv. 
Tamošiaus parap. vikaras kun.

Vestuvėse artimų giminių 
tarpe dalyvavo M. Kerbelis su 
žmona. ir sūnumi Miku, iš 
Amsterdam, N. Y., Ona Šimo
nienė su dukterimi -iš Detroit, 
Mich. ir Antanas Mačiulutis 
su žmona, , iš New Haven, 
Conn.

Jaunavedžiai tuojau po ves
tuvių bankieto savo’ automobi
liu išvykp Floridos kryptimi 
kelių savaičių atostogoms.

Moterą konferencija 
šaukhma gegužės 16 d.

2 v. p.p. Angelų Karalienės 
parapijos salėje. Paskaitas 
skaito: *T. BarzHiauskienė — 
Amerikos lietuvė praeity; VL 
Brazaitienė — Am. lietuvė da
barty. Meninę programą išpil
dys: sol. M. Dobužinskienė, 

dekla- 
baletą

Programa užsitęsė tik vieną 
valandą. Ėjo labai sklandžiai 
be jokių sutrukdymų, visur 
jautėsi gera organizacija ir su* 
sktausymas. Ir pačiu meni
niu lygiu, įvairumu, kur buvo 
kilsterėta iš nusistovėjusios 
parengimų kasdienybės, minė
jimas buvo vienas iš gerfesnių- 
jų ir publikai, kurios buvo 
nemaža, paliko tikrai šviesų ir 
gražų įspūdį. ' ' _

Pakeltas prelatu -
kun. Juozas Varnaitis, gi

męs Brooklyne, o dabar einąs 
klebeno pareigas šv. Teresės 
par. Pueblo, Colorado, popie- 
ž’aus pakeltus šventųjų Rūmų 
prelatu Right Reverend titu-

Gaunama:
“DARBININKO” 
administracijoj

Gegužės 9 d. Apreiškimo 
par. salėje Maironio vardo 
lituanistinė mokykla surengė 
įspūdingą Motinos dienos mi- 
nėjimą. Minėjimą atidarė mo
kyklos vedėjas A. Samušis ar 
pakvietė mokyklos kapelioną 
kun. J. Pakalniškį sukalbėti 
maldą. PO trumpos mokytojo 
A. Dimo kolbos patys moki
niai išpildė gražią programą. 
Pianinu skambino D. Audėnai- 
tė, mokyt. J. Matulaitienės 
parengtas būrelis pašoko tau
tinius šokius, kurie pasižymė
jo savo įvairumu ir nuotaikin
gu išpildymu.
' Programos centre buvo N. 

MazaJaitės montažas “Liepsna 
žaizdoje” .padarytas jos pačios 
iš venos legendos. * Montažo 
turinys gana įdomiai pagau
tas: iš Lietuvos išblokšta mer
gaitė rašo laišką likusiai mo
tinai Lietuvoje, bet j ten neina 
paštas. Taip ji. keletą kartų ra-

A. a. Antanas Bieliūnas mi
rė 1954 m. bal. 11 d. ir palai
dotas Patersono kapuose. Nuo
širdžią padėką reiškiu kuni
gams, atnašavusiems šv. Mi
šias. Dėkoju giminėms ir vi
siems pažįstamiems bei drau
gams už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse. Didelį ačiū 
visiems šv. Mišių ir gėlių au
kotojams. Mano gili padėka lai
dotuvių d’rektornn p. Katrau.

Nuliūdusi našlė .

TeL EV. *-*s*> bRookltn n. N. Y.
AD JEZAVITAS J. VALAKAS
Mmnm Dtr. Pnnettnų Dir

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite kn 
nors pasvekipti ar paskelbti, tai suskite: UTHUANIAN RADIO 
HOUR, M Cottagę SU Ntnro^, Mmb.

Skyrius: UTHUANIAN FURNFHJRE CO^ 9M W. Bnadw«* 
So. Boston 27, Mass..

\ ' A. ir O. IVAŠKAI
Telefonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

žės mėtėsi ynt krikbtooa* vie- 
nqs iškilmingos Jv. Ma
rijos garbei Gegulės iųh. 15 

d. iškilmingas Mišias^ lO val.
ParapmėTmokyktos mokslo laikys aritivysk. 

užbaigimo aktas įvyks birže- ‘ ‘ ""
J*o mėn. 13 d. Akto Iškilmės 
įvyks ,Mimicipal Buikttng salė
je. šiose iškilmėse dalyvaus ir 
prakalbą sakys VŠko pirmi
ninkas prel. Mykolas Krupavi
čius. '

Mirė
Kazys Kazokas, 71 m., pa

laidotas gegužės 4 d. iš Ange
lų Karalienės bažnyčios šv. 
Trejybės kapinėse.

Tadas Guddka, 71 m.,* pa
laidotas gegužės 12 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios šv. Jono ka
puose.

Sutvirtinimo Sakramentą
gegužės 4 dieną, NP.P. Ma

rijos . lietuvių bažnyčioje su
teikė vysk. Eric F. Meckenze 
60 jaunuolių. Be rietimų para
pijos kunigų dar dalyvavo sve
čiai iš So. Boston: kun. Pr. 
Virmauskas, kun. Baltrašiū- 
nas, kun. J, Žuromskas, kun. 
J. Klimas ir iš Lawrence kun. 
Al. Janunas.

Bažnyčiai dekoruoti aukojo: 
kleb. kun. Juškaitis —100 dol. 
Šamkai — 100, Potembergai— 
30, Kazlauskai 25, Moterų 
Sąjungos 4xkuopa 10, B. 
Sviontek — 10, Morta Bucele- 
vičienė — 10, Szabunkai — 5, 
ir viena, neseniai atvykusi, 
tremtinė — 2 dol.

c; Lietuviy Katalikę Darbininkę Sąjun- 
gos (LDS) Naujosios Anglijos J 

APSKRITIES SUVAŽIAVIMAS s

ffomų ssrimnlaę dėmesiai
Nuo bždan^io 1 d. įsigabojo 

New Yorko miesto Sveikatos 
Departamento potvarkis (Sec. 
63), rekalaująs, kad namuose, 
kuriuose gyvena dangau kaip 
dvi šeimos, iš lauko pusės ar
ba pirmo aukšto priemenėje 
būtų įtaisyta iškaba (sign) ir 
joje pažymėta namo savirūnko 
vardas ir adresas. Šis ir kf-ti 
namų savininkams žmoti po
tvarkiai, liečią namų paskolas 
(mortgages) ir namų kontrak
tus Jeases), bos smulkiai aiš- 
kimmi namų surinfrikų susi
rinkime gegužes 21 įL, Higb- 
ktod Park YMCA salėje, 570 
Jamaica Avė., kampas She- 
pherd Avė., Brooklyn, N. Y. 
Kalbės lietuvis advokatas R. 
John Urevich ir kiti namų sa- 
rintokų rrikalų žinovai. SusĖ- 
rinkimą šaukia ir visus lietu
vius kviečia ‘ dalyvauti liet.' 
Brooklyn and Queens Home* 
Owners, In(L,''pčnn.

i. P. Madrafc. ,

Lietu vię Radijo Korporacija ;
W2 E. Bfmdway, Botea Ti, BOmm. TeL SO 8-HM 

Lietuvių Raffijb proerama iž stoties WBMS, 1090 kilocikių, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki ‘12:30 vaL Būna lietuvttfcos dainos, 
muzika ir MagdutAs pasaka. Btzzdo reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKŲ, Baitic Florists Gėlių ir Dovanų krautuvę, 502 EL,Bropd*ay, 
So. Bostone. Tei. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas”, Hetuvtikos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

New Yorko 1-mos apylin
kės valdyba gegužės 16 d. 11:- 
30 v. ApreiškHno par. mokyk
loje jaukia naujai valdybai ir 
revizijos komisijai rinkti bei 
kitiems reikalams svarstyti.

Šaukiamu laiku nesusirin
kus kvorumui, po valandos į- 
vykęs susirinkimas bus (teisė
tas visiems klausimams spręs
ti. Valdyba

Mažosios Uetmras Turybos 
pfrotininkas ’ vwm narys, 
gegužės 12 d^ tydtans M. 
Brako, Lietuvos Laisvės Ko
miteto nario/ aplankė Barti- 
ninko redakciją. Švedas teticė- _ tė, pa^tatitą ^aitė iš 

tono atvykusi Jadvyga Ttte- 
ių>nėt praboje pedieadąsna 
beartus motorų nuopelnus 
kovoje už spaudos laisvę, vė
liau papasakodama apie savo 
veiklą. Organizuojant lietuviš
kos spaudos tarnybą užsieny
je — Berlyne, Šveicarijoje, 
Paryžiuje. Kalbėjo ir Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys. Po 
paskaitos visi buvo pakviesti 
prie papuošto stalo* vaišėms. 
Dalyvavo klubo narės, vieš
nios, vice konsul. Stašinskas, 
Alto pirm. V. Ai^aitis ir kit.

4. **BMb^* choro* ir sofistai, rodov. nraz. X Stankūno

&. "Rito*’ OMMilfio laotiaią ioMų Mtėjai.

6. UHmbu pitoBų dnmpi— JooMartd “Dominyku ir Motiejus? 
(akt, V. ŽokukM ir Alf. Petrutfa)

IŠNUOMODAMAS 

kambarys ir virtuvė vienam 
asmeniui, dirban&on, Wood- 

havene. Skambmti: darbo die
noms po 5 put, šeštadienį ir susj^injo jjn^os.
sekmadienį iš ryto. Mldūgad Vfcnam osmenh£r Kreiptis: 
2-1524. Tri. VU 3-8086. x (34)

Šv. Petro lietuvię parap. svetainėje
IHffli Utini-* fkn ligai—

suvutąvtBMM prootuB ■ v*L po mero.
Visos N. Anglijos kuopas maloniai prašomos HrHttt Ir 
prisiųsti savo alatovaa. Būtų gera, kad jie iš anksto turėtų 
kuopų ir savo sumanymus, kai bus svarstomi LDS orga
nizaciniai reikalai. Pageidaujama, kad dalyvautų kiek ga

lima daugiau atstovų ir LDS narių. *

LDS N. Anglijos Apskritie* Valdyba:
Bomdss vairo YUN. 1* BERNATONIS 
PMtaMhs VLADAS PAULAUSKAS

LAISVAS. VARPAS 
Naujosios Angįijds Sėtuvių / 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kflocydes , Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12^0 iki 1:00 vai. pietų metu
VEDRJAS — F. VIŠČINIS -

31 Bimker Ave^< • Brnekton 4, Mass. 
Tel Brockton 8-1159-R.

248 psl.

Kaina $2.60

Maloniai Tamstą kviečiame į “LIETUVOS ATSIMINIMŲ” Radijo Valandos ruošiamą

PAVASARIO KONCERTĄ IR BALIŲ 
500-tajai radijo transliacijai atšvęsti—

Sekmadienį, gegužes' (May) 16d^ 1954 m^Šv. Jurgio liet, saleje —180 New York Aye^Newaik, N. J. 
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Ateitininkų šventė
Bostono moksleivių ateiti

ninkų Maironio kuopos metinė 
šventė įvyks gegužės mėn.* 16 
d. šv. Petro parapijos salėje. 
Šventės proga visi ateitininkai 
dalyvaus šv. Mišiose 10 vai. 
ryto ir bendrai Ietims šv. Ko- 
mimiją. Prieš pradedant Mi
šias šv. Petro bažnyčioje bus 
pašventinta kuopos. vSiava.

Vėliavą pašventins kuopos dva
sios vadas kun. Jonas žurom- 
skis. Mišias laikys ir pamokslą 
pasakys Ateaninkų Federacijos 
dvasios vadas kun. Viktoras 
Gidžiūnas, pranciškonas. Po 
pietų 3 vai. parapijos salėje 
įvyks iškilmingas posėdis ir 
bus suvaidinta 3-jų paveikslų 
vaidinimas “Trys Ųroliai”. 
Šventė užbaigiama užkan
džiais ir pasilinksminimu Ste
pono Dariaus posto patalpose.

* Laisvės Varpo
kultūriniai radijo programai 

paremti birželio 6 Framing- 
ham, Mass., vaikų vasarvietė
je rengiamas Sandaros 1-mo 
Apskrities gegužinė - piknikas 
su įvairia programa ir laimė
jimais.

ĮSIGYKITE 
; NAUJAUSIĄ

Stasio Būdavo

Cambridge, Mass.
N. Aiqftos vyčių 

sųvtaSavime
Lawrence, gegužės 2 d., 

Cambridge kuopą atstovavo: 
Vincentas Savinskas, ' Tomas 
V. Bielškis, Elena Kazlauskai
tė, Mildfreda§ Wilcinskis, Ed
vardas Puzinas ir Leonas Sha- 
halis. Taip pat vyčių susirinki
me, įvykusiame gegužės 5 d., 
buvo-nutarta gausiai dalyvauti 
metiniame 
gegužės 
Conn.


