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Derybos vėl pasisuko susitarimo link 
Kas kontroliuos atsisakiusius grįžti?
Korėja. — Vėl po mėnesio 

, derybų sąjungininkų delegaci
jos pihnininkas gen. Harriso- 
nas pareiškė, kad komunistai 
siekia ne susitarti, o kokio ki- 
tp tikslo, mėgindami sąjungi
ninkus alsinti derybomis, nu
sukti į pašalinius reikalus.

Visas ginčas sukasi dabar 
dėl dviejų pagrindinių klausi
mų: dėl valstybės, kuri turės 
globoti negrjžtančius, ir dėl 
vietos, kur tie negrįžt antie ji 
turės būti laikomi. —'Dėl ne
utralios valstybės — komunis
tai siūlė vieną iš Azijos valsty
bių: Indiją, Pakistaną, Burmą, 
Indoneziją. Kai sąjungininkai 
pasirinko Pakistaną, komunis
tai nieko neatsako. Jie tik rei
kalauja pirma svarstyti, kokis 
bus tos neutralios valstybės už
davinys.

Dėl vietos, kur laikyti ne- 
grįžtančkis, komunistai siūlė 
perkelti juos į neutraliąją val
stybę, kur komunistų agitato
riai galėtų juos iš naujo terori
zuoti. Sąjungininkai tą reika
lavimą atmetė. Jie sutiko kal
bėtis dėl kiniečių, kurių yra 
16,000, perkėlimo, bet korėjie
čiai^ kurių yra 32,000, turi lik

tis Korėjoje, ir neutralioji 
valstybė turi atsiųsti sayo pa
jėgas jiems čia saugoti ir glo
boti.

Tas, kuris derasi su _ raudonaisiais
Gen. William K. Harrison y- 

ra 75 metų karys iš profesijos. 
Bet jis yra jau daugel metų ir 
baptistų pamokslininkas. Ne 
sykį jis mėgino kardą pakeisti 
į bibliją.

Harrison yra ypatingas ka
rio tipas. Draugai jį vadina 
“pamaldusis Bilis”. Jis alko
holio neima nė lašo. Nerūko. 
Nesikeikia. Nė nekortuoja. Jis 
savo laisvą laiką karstosi po 
kalnus, skaito, mėto pasagą ir 
savo draugus skatina pasagą 
žaisti. Tas žaidimas reikalingas 
ne tik taiklios rankos, bet ir 
kantrybės.

Išsikeliant į Prancūziją jis 
buvo sužeistas. Karo pabaigo
je jis buvo su savo divizija to
liausiai pasistūmęs į rytus — 
Čekoslovakijoje.

Kai 1952 jis buvo paskirtas 
derybom vadovauti, spauda 
nerodė didelio pasitenkinimo. 
Sakė, kad jis nediptamatiškas 
ir per kietas tokiems delikat- 
niems dalykams. O pasirodė,

PADĖKOS ŽODIS
Nuoširdžiausiai reiškiu pa- 

dzką mano visiems geros šir
dies prieteliams, kurie sunkioje 
ligoje atsiminė mane* šarvo 
maldose, prisiuntė užuojautos 
pareiškimus ir įvairias dova
nas ir lankė mane ligoninėje.

Labai apgailestauju, kad ne
pajėgiau kiekvienam atskirai 
podėkott, nes dar ir dabar dėl 
nusilpnėjimo išvykstu į sanato
riją galutinam sveikatos atga
vimui.

Pasveikęs, kiek Dievas man 
duos jėgų, stengsiuos savo 
maldomis ir darbais atsilyginti 
lietuvių visuomenei, o ypač esu 
pasiryžęs Amerikos lietuviams 
padedant, toliau teikti visoke
riopų pagalbą tremtiniams, ku
rie jos yra labai reikalingi.

Kml prof. J. B. Koactm

Komunistai staiga pasirodė 
su naujais 8 punktų siūlymais.

Jie sutinka su sąjungininkų 
paskutiniu projektu — visai 
paleisti Kerėjoje belaisvius, 
kurie atsisako grįžti; negrįž- 
taačins komunistai siūlo pa
vesti priežiūrai neutralios ko
misijos; komisiją sudaro atsto
vai .Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Švedijos ir Indijos; komisija 
turės pilną valdžią negrįžtau- 
tiems, iki jų likimas bus iš
spręstas. O tai turi būti pada
ryta per keturis mėnesius nuo 
komisijos sudaryme.

CHARLES MAUK
Letenom* naujte orius JAV

kad jis tinkamas kalbėtis su to
kiais diplomatais kaip sovietų. 
Panmunjomo palapinėse prie 
derybų stalo jis niekad nesi
jaudina ir posėdžio nepertrau
kia kaip jo pirmatakas. Kaip 
akmuo jis-ramus ir kantrus 
kaip ir pasagą žaisdamas. Bet 
į diskusijas nesileidžia; pareiš
kia savo nusistatymą trumpai 
ir dar priduria: iš patirties ži
not, kad mes sakom tai, ką 
mes manom.

DEL BERLYNO KORIDO
RIAUS VIS DAR NESU

SITARTA
Berlynas. — Iš amerikiečių 

šaltinių paleista viltis, kad su
sitarti su sovietais dėl Berlyno 
oro koridoriaus pasiseks. Tuo 
tarpu dar nuomonių skirtumai 
neišlyginti. Sovietai siūlo vie
toj dabartinių trijų koridorių 
palikti vieną platesnį. Sąjungi
ninkai sutinka, kad būtų tik du 
koridoriai: vienas 60 kilometrų 
susisiekti su šiaurės Vokietija 
greitiesiems lėktuvams, kitas 
siauresnis, 30 kl., susisiekti su 
pietų Vokietija. Sovietai siūlo, 
kad koridoriuje lėktuvai skris
tų 5000 pėdų aukštyje, sąjun
gininkai nurodo, kad jie nor
maliai skraido 7000-7500..

___________ _ ♦

Dili les į Aziją
Wasbingtottss. — Valstybės 

sekretorius Dulles rengiasi į 
kelionę po Aziją. Jį lydės už
sienio pagalbos valdytojas Sta- 
ssenas. Dulles laiko pavojų di
desnį-Azijoje nei Europoje. Tik 
po jo kelionės Amerika nusi- 
statys savo politiką/fel Azijos.

KIEK ŪKO PASTORIŲ
Ryk* — Iš 340 pastorių, 

kuriuos prieš kirą turėjo liu
teronų bendruomenės belikę • 
94. Vienam pastoriui tenka a- 
pie 6 bendruomenės.

Ką Altas šiuo metu veikia?
Iš pasikalbėjimo su Alto pirmininku L. Šimučiu

“Eltos Informacijos” paskel
bė savo pasikalbėjimą su Alto 
pirmininku L. šimučiu. Apie 
dabartinius Alto darbus pir
mininkas tame pasikalbėjime 
informuoja:

— Šiuo metu aktualiausi Al
to darbai yra: 1) visomis gali
momis priemonėmis remti pre
zidento Eisenhowerio ir naujo
sios vyriausybės naujai pa
skelbtąją politiką — paverg
tųjų tautų išlaisvinimo politi
ka — ir budėti, kad 
nuo to nusistatymo nebū
tų nukrypta, kad ir vėl nebūtų 
grįžta į vad. “containment” 
(sulaikymo) politiką, kuri ana
pus geležinės uždangos ken
čiančioms tautoms nedaug vil
čių teduoda išsilaisvinti. 2) 
Kreiptis į JAV Kongresą pra
šant sudaryti specialų komite
tą klastingiems Lietuvos 
“liaudies seimo” ri nk’.mams iš
tirti, kad parodytų pasauliui,

Amerikos pinigai komunistiiiei veiklai

Washingtonas. — Senate ko
misija, vadovaujama McCar- 
thy, tikrina ištikimybę JAV 
pareigūnų, dirbančių Vokietijo-

DE GAULLE PALEIDO 
PARTIJA

Paryžius. — Gen. de Gaulle 
po pralaimėjimo savivaldybių 
rinkimuose paleido savo parti
ją RPF (Prancūzų Tautos San
tarvę) ir paskelbė organizuo
siąs naują partiją.

Londonas. — šiaurės jūroje 
susidūrė du laivai. Daugiau 
kaip 500 žmonių buvo perimti 
kitų laivų, šešių žmenių pasi
gendama.

ŪKINE KRIZE SUOMIJOJE
Helsinkis. — Agrarų parti

jos suvažiavime min. pirm. 
Kekkonen atvaizdavo ūkinę pa
dėtį labai liūdną, beveik kata
strofišką. Suomijos gaminiai 
nesuranda prieinamomis sąly
gomis užsienio 
monių visai užsidarė, kitos dir
ba pusiau. Manoma gelbėtis 
ne Suomijos markę nuverti
nant, bet numušant viso pra
gyvenimo ir gaminių kainas. 

rinkų. Daug į—^klausęs
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kaip bjauriai Sovietai pasiel
gė su Lietuva, kurią jie pa
vergė, tačiau nesigėdi skelbti, 
kad bolševikai yra mažųjų tau
tų “draugai” ir “išlaisvinto
jai”. 3) Neatstoti daryti įtakos 
JAV senatui,'kad greičiau ra
tifikuotų Genocido Konvenci
ją. 4) Altas rūpinasi sutelkti 
kiek galint daugiau pinigų, kad 
visus minėtuosius uždavinius 
sėkmingiau atliktų ir kad pla
tesniu mastu paskleistų ameri
kiečių spaudoje informacijų a- 
pie Lietuvą.
Kiek realios yra viltys, kad 
būtų greitai sustabdyta bolše

vikų vykdpma tautžudybe?
— Tuo tarpu nėra daug vil

čių, kad būtų duota eiga lie
tuvių ir kitų -tautų reikalavi
mams stabdyti tautžudybę, 
ners atskirose delegacijosa^ie- 
tuviai ir kitos pavergtos tau
tos turi nuoširdžių draugų. 
Man rodos, kad tol, kol Jungti- 

je. Iškviestas pasiaiškinti 
aukštojo komisaro viešųjų rei
kalų šefas T. Kaghan. Jis pri
siekė niekados nebuvęs komu
nistas. Bet**u komunistais rei
kalų turėjęs. Po liudininkų pa
rodymų jam priskiriama atsa- 
komybe už tris nusikaitimus: 
jo žinioje buvo amerikiečių pi
nigais leidžiamas Vokietijos 
laikratis “Die Neue Zeitung”, 
kuriame įsisuko komunistų; ijs 
davė 200,000 DM pirkti spaus
tuvei, kuri spausdino komuni
stinius leidinius; jis davė 50,- 
000 dol. leisti prokomunistinei 
knygai “Sinchronoptinė pasau
lio istorija”; tos knygos didelį 
skaičių užiprko ir platino.

Kitas kaltinamasis — tai 
minėto laikraščio vyriausias 
redaktorius Wallenbeerg. Iš 
aukštojo komisaro įstaigos 
gautas praneššnas, kad tai 
vienas “iš patikimiausių ir 
vertingiausių tarnauto ų”. Bet 
liudininkai parodė, kad jis pri- 

maskuotai komunisti
nei organizacijai New Yorke; 
kad tame laikraštyj jis sutel
kęs žinomus Amerikai neištiki
mus komunistus\ bendradar
bius. ) 

nės Valstybės neratifikuos Ge
nocido Konvencijos, efektingų 
žygių JT-se nesulauksime.

Kaip ALTas žiūri į PLB 
. JAV-se organizavimą?

— JAV LB LOK-ą Altas 
padėjo sudaryti 1951 pradžioj. 
Buvo susitarta dėl jo sąstato 
ir buvo vesti pasitarimai dėl 
laikinojo statuto. Tų pačių me
tų pabaigoj Altas savo meti-- 
niame suvažiavime New Yor- 
ke priėmė specialią rezoliuci
ją, kuria buvo patvirtintas LB 
organizavimas, aiškiai pabrė
žiant sritis, kuriose Altui ir LB 
teks dirbti. Pasiskirstyta taip: 
Altas rūpinasi lietuvių politi
niais ir visais Lietuvos išlais
vinimo reikalais, o LB dirba 
švietimo, lietuvybės palaiky
mo ir, apskritai, kultūrinius 
darbus. Balfas rūpinasi šalpa. 
Konflikto lig šiol dėl to netu
rėjome. Esame patenkinti LB 
vadovybės bendradarbiavimu 
telkiant Lietuvos išlaisvinimo 
darbui reikalingas lėšas. Kaip 
kiekviena pradžia, taip ir LB 
organizavimo darbo pradžia 
nėra lengva. Vis dėlto, kaip pa
stebima, šiuo metu įvairiose 
kolonijose gana sparčiai stei
giasi apylinkės ir apygardos. 
Šį reiškinį tenka sveikinti.

^Nutrūktgalvio majoro” gulbes giesme
Londonas. — Kvapą užėmė 

Londono gyventojams, kurie’ 
matė šiom dienom “nutrūkt
galvį majorą” C. Draper lėk
tuvu švilpiant apačia pro visą

KOKIA ALBANIJOS 
ATEITIS?

Washingtonas. — Grakijos 
atstovas Washingtone radijo 
kalboje pasakė, kad Albanija 
bus artimaiusia valstybė, kuri 
iškris iš sovietinio lagerio. Esą 
galima, kad Sovietai patys nu
rašys Albaniją ir testiprins 
režimą artimesniuose kaimy
nuose.

Šveicarų “Die Tat” rašo, kad 
jeigu kuri valstybė būtų atsi
dūrusi viduje komunistinių 
valstybių, kaip dabar Albanija 
yra tarp demokratinių, tai jos 
likimas jau seniai būtų buvęs 
išspręstas.

LT. FRANCTSZEK JARECKI, Irnku lalcūmM, kuris nusileido Dani
joje su sovietiniu MIG, yra jau Amerikoje. Jis kalbasi su amerikiečiu 
lenku lakūnu pulk. Fr. Gabriski, pasižymėjusiu sprausminiti lėktuvt 
kovoke. Abu lakūnai pripažista, kad sovietiniai MIG yra veri, bet 
amerikiečiu laVūnu drąsą ir kovingumas yra nepalyginti geresni už 
rusu-

TUNISE RINKIMAI SU ŠŪVIAIS
Tunisas. — Geg. 3 Prancū

zijos globoje esančiame Tunise 
buvo savivaldybių rinkimai. 
Juos boikotavo vietinių gyven
tojų nacionalistų grupė; boi
kotavo taip pat ir dalis pran
cūzų, nes rinkimų jie nelaikė 
demokratinais.

dvyliką Temzės tiltų, kurių kiti 
40 pėdų nuo vandens.

“Nutrūktgalvis majoras” jau 
per 60 metų, jis pirmojo karo 
dalyvis. Jis išsinuomojo lėktu
vą už 5 svarus, pasisodino foto 
reporterį ir atliko tą nutrūkt
galvišką kelionę. Po to pareiš
kė, kad daugiaiųnebeskris. Tai 
esanti jo gulbės geisme.

Parėjęs namo, rado laukiant 
policininką, kuris jam įteikė 
už tai kvietimą į teismą.

ŠNIPAI, ŠNIPAI
Briuselis. —(Belgijoj suimti 

šnipai, kurie su radijo siųstu
vais buvo įsitaisę netoli anglų 
kariuomenės rezervų. Tai so
vietiniai agentai.

Šveicarijoje susekta slapta 
informacijos tarnyba, kuri vei
kė Izraelio naudai prieš ara
bus. Kai kurie jos veikėjai 
spėjo pabėgti. Yra suimtų.

• Seniausia surašyta Euro
pos konstitucija, kurios tebe
silaikoma, yra Švedijos — su
rašyta 1809.

Dezertyrui po 8100
Washingtonas. — Sąjungi

ninkų vadovybė T. Rytuose pa
skelbė komunistų lakūnams: 
kas pirmas atskris MIG, gaus 
100.000, o kiti po 50,000 dol. 
Ryšium su ta žinia “VVashing- 
ton News” rašo, kad amerikie
čių sprausminis lėktuvas 
"Sabre F86” kaštuoja 230,000 
dol. Ekspertai tikina, kad visai 
komunistinei Kinijos kariuo
menei galima išleisti 100 mil. 
dol; ta suma vis dar būsianti 
mažesne 4 milijonais negu vie
na karo savaitė Korėjoje.

laikraštis taip pat rašo, kad 
valstybės departamente svars
tomas siūlymas mokėti po 100 
dol. kiekvienam komunistų ka
riuomenės dezertyrui.

Tunise vis dar yra karo pa
dėtis. Arabų nacionalistų va
dai yra arba kalėjime arba iš
siųsti. Rinkiminės propagandos 
nebuvo galima varyti. Kai ku
rių arabų laikraščių redakto
riai ne tik suimti, bet ir laik
raščiai uždaryti. Balsus skaitė 
Prancūzijos atstovo paskirti 
valdininkai.

Atmosferą dar labiau kaiti
no arabų .nacionalistu atenta- 
tai prieš Prancūzijai palankius 
savo tautiečius. Viduj dienos 
nušovė Tuniso viceburmistrą ir 
laikraščio leidėją Castally, 70, 
kuris buvo renkamųjų sąraše. 
Buvo ir daugiau pasikėsini
mų.

Skyrium balsavo prancūzai, 
skyrium arabai. Pačiame Tu
niso mieste prancūzų balsavo 
46,5%, arabų tik 8,8%. Mažą 
čia dalyvavimą balsavimuose 
nacionalistai laiko savo laimė
jimu. Kitose vietose balsavo 
daugiau arabų. Už tat pameū- 
zai skelbia, kad nacionalistai 
pritarimo tarp gyventojų ne
turi.

Tuniso vardas paskutiniu 
laiku neišeina iš dienos naujie
nų. Ten eina nuolatinė kova 
tarp Prancūzijos, kuri nenori 
išleisti Tunišo iš savo rankų, ir 
vietinių gyventojų, kurie, va
dovaujami nacionalistų, reika
lauja nepriklausomybės. Prie 
nacionalistų prisiplakė ir ko
munistai, kurie neramumus iš
naudoja savo reikalams. Susi
kirtimas atvedė iki JTO, bet 
čia išlaikyta tradicija — pata
rė ir nieko daugiau nepadarė.

Dėl Tuniso ir kitų Prancū
zijos protektoratų skundžiasi 
ne tik arabai. Prancūzijos ka
talikų intelektualų organizaci
ja, jau prieš pusmetį ištyrus 
vyriausybės vartojamus meto
dus Afrikoje, paskelbė savo 
pasipiktinimą.

LAIMĖJĘ RINKIMUS NE
LAIMĖJO VALDŽIOS į

Koptahage*.— Danijoje par- 
lemento rinkimai laimėjo bu
vę lig tol opozicijoje socialde
mokratai. Jie gavo dviem bal
sais daugiau nei konservato
rių partija. Bet jie nepajėgė 
sudaryti vyriausybės. Ją su
daryti sutiko ligšiolinis min. 
pirmininkas Erix Eriksen, kon
servatorius.

I
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man mieste, Jordane sostinėje.pertadjM iš Lietuvos. Raa-
ne-

paižeidžią ne tik lietuviškąsias,

negalėjau prisiminti, kuo aš 
galėčiau būti nusikaltęs, kad 
reiktų mane Lubiankoje suim-

Ai tikau stovėti, kai Stalino 
privatinis sekretorių* žengė

mane iškvietė, žinojau, kad 
ateito gero negaliu laukti Mas
kvos Lubiankoje, centriniame 
kalėjime, garsiame ir už Rusi-

.v £.

*
F

u.

partijos

Žinojau, kad Lubiankoje pa
ruošiami tie “valymai”, ku
riuos pravesti ir aš vieną kar
tą padėjau. Tada dar nebuvau 
paties -Malenkovo paskirtas 
MVD (vidaus reikalų ministe
rijos) Maskvos VCIKo (visasą
junginio centrinio vykdomojo 
komiteto) mokyklos vedėjo 
pavaduotoju. Bet kad aš pats 
galėčiau tapti “valymo” auka, 
man rodės nesuprantama ir 
keista, nes savo nekaltumu 
buvau aš tikras.

Pasveikinęs Sierovą, Malen
kovas pažvelgė į mane tiriamai 
ir grasomai. Jo žvilgsnyje pa
mačiau nepermaldaujamą ne- 
draUgingumą. Negalėjau tokio 
Malenkovo suprasti, nors jau 
kuris laikas su juo susitikda
vau beveik kasdien. Jis jau se- 
maį mane apdovanodavo ne

buvo Sovietų MVD puld-

; džh veidai ir juodi darbai 
[ tų suokalhiaiakų, kurie iš 

tikrųjų paruošė ir įvykdė 
Lietuvos okupaciją 1939 ir 
1940 metais.

IHustrierte Presse atsto
vas Dr. Kummer pasikal
bėjime su mūsų bendradar
biu į šių Malenkovo pati
kėtinio atsiminimų skelbi
mą žiūrėjo ne pelno aki- 

’ mis. Jis manė, kad atsklei
dimas tiesos apie slaptuo- 

; skis užkulisius sąmokslo, 
; nukreipto prieš visą pasau- 
[ lį, gali sustiprinti laisvosios 
' žmonijos budrumą ir pasi

priešinimą. Dėl to jis mie
lai sutiko perleisti “Darbi
ninkui” teisę pakartoti tuos 
Molino atsiminimus dalimis 
ar ištisai. Čia jie ir spaus
dinami su Deutsche Ulus- 
trierte leidimu.

Copyright by Ulustrierte 
Presse GmbH, Stuttgart, 
1953.

sayo dėdę.
Mano dėdę, drangą Tobačev 

Trenin, kuris buvo Maskvos 
komendantas, 1939 m. liepos 
mėn., kaip aš paskui patyriau, 
suėmė ir išgabeno į koncentra
cijos lageri Karagandoje.

'Kitas mano giminaitis Kons. 
tantin Frenovski, kuris buvo 
vidaus reikalų ministerio Ja- 
godes pavaduotojas, tolimuo
siuose rytuose buvo suimtas ir 
likviduotas.

Mano pasiteisinimas Siero- 
vuį nepadarė jokio įspūdžio. 
Malenkovas, kuris man anks
čiau rodė pasitikėjimo, lig šiol 
nepratarė nė žodžio. Kai Siero
vas su pasityčiojimais norėjo 
išgauti iš manęs prisipažinimą, 
kad aš dalyvavau savo giminai
čių išdavime, tegalėjau atsaky
ti:

“Kaip Maskvos VCIKo I mo
kyklos vedėjo pavaduotojas 
auklėjau karininkus ir specia
listus, ruošiau 'kadrus kovai su 
išdavimu ir išdavikais. Esu 
visai nekaltas. Daugiau nieko 
negaliu pasakyti.”

Sierovas pakilo ir ėmė vaik
ščioti. Man rodės, kad už ma
no nugaros jis mėgina susipra
sti su Malenkovu. Malenkovas 
vis dar nebuvo įžodžio prata
ręs, tik tuziną papirosų surū
kė. Sierovas vėl atsisėdo į sa
vo vietą ir kreipėsi į Malenko- 
vų:

“Drauge Malenkovai, jums 
priklauso paskutinis žodis.”

Malenkovas pakilo ir, užpa
kaly manęs vaikščiodamas, pa
sakė:

“Noriu draugui Molinui, ku
riam aš esu rodęs perdaug pa
sitikėjimo ir kuriuo esu dabar 
nusivylęs, duoti porą klausi
mų.”

Jis priėjo prie manęs laiky
damas rankoje papirosą. Jis 
žiūrėjo kietomis negailestingo
mis akimis ir be jokio nervin
gumo ženklo glostė savo parti
nę uniformą, Su žvilgsniu, ku
riame buvo begalrhė neapykan
ta ir sykiu troškimas atkeršy
ti, dar arčiau prie manęs pri
ėjo. Grasinamai ir slinkdamas 
prie manęs, lyg norėdamas ma
ne pasmaugti, pasakė

“Aš jus klausiu: 
pasakykit man — ar jūs mane 

apvylėt ar ne.
“Aš jūsų neapvyliau,” atsa

kiau lėtai.
Malenkovas liepė žiūrėti jam 

į aki^. Jose tebedegė keršto ir 
žudymo geismas. Pagaliau jis 
pasakė:
“Kas čia buvo — tegul lieka 
tarpe mūsų. O visa kita lieka 
po senovei. Jūs liekate toliau, 
drauge Molin, VCIKo mokyk
los vedėjo pavaduotojas.”

Pasiremdamas į Sierovo sta
lą, Malenkovas vėl paklausė 
mane:

“Drauge Molin, kodėl jūs 
tardymo metu nerūkėte ? Jūs gi 
matot: mes rūkome.”

“Savo papirosus palikau ap
siauste, kurį pamiršau,” atsa
kiau.

“O kodėl jūs užmiršote ap
siaustą?” klausė toliau Malen
kovas ir pats sau atsakė: “Kai 
jus pakvietė į Lūbianką, jūs, 
žinoma, nujautėt, kad nieko 
malonaus čia neišgirsite.”

“Aš užmiršau apsiiaustą, tei
sybė, draugas Malenkovai, — 
staiga pasakiau. — Bet jūs, 
drauge Malenkovai, ligi šiol Už
miršot apsiaustą nusivilkti.” 
Malenkovas staiga pasisuko į 
mane nustebintas, bet ližuot 
atsikirtęs į mano įžūlumą, ėmė 
šypsotis. Trumpai ir tyliai pa
švilpavęs, jis sudavė man per 
ječius, lyg atleisdamas, lyg 
bausdamas. Visai mandagiu 
tonu, kuriuo jis paprastai su 
manim kalbėdavo, jis dar kar
tą užtikrino, kad neturiu nieko 
bijotis.

(Bus daugiau)

SPAUDA

Kuo parapijos gali pasirodyt lietuviškos
LuCtatei, kunigų laikršč. 

bal r birželio mėn. turinfaga-

me sako, kad iš Amerikoj e- 
sančhf 1535 tautinių teisinių 
parapijų lietuviams priklauso 
103. Autorius pritaria Wa- 
shingtono katalikų universiteto 
prof. T. J. Harte minčiai, jog 
tautinėje parapijoje religija ir 
tautinė kultūra viena kitą pa
pildo ir sustiprina. Bet tik tol, 
kol parapija yra aiškiai tauti
nė. Tokioje parapijoje tautinė 
dvasia reiškiasi tautinių reli
ginių apeigų išlaikymu, savita

koravimu, savom tautinėm 
draugijom ir brolijom, savom 
parapinėm mokyklom ir šei
mos vientisumo išlaikymu.

Dėl bažnytinių apeigų pati
nam. — Daugel bažnytinių a- 
peigų yra bendros visiems ka
talikam. Bet yra ir labiau pa
mėgtų vienos tautos, o kitose 
tautose nepraktikuojamų. Au
torius primena, kad kai kurios 
Amerikos vyskupijos yra už- 
draudusios kaiką iš tų tradi
cinių mūsų apeigų. Pavyzdžiui, 
B a 1 t i m o r ė s vysku
pijoje uždraustos Dievo 
Kūno procesijos, Philadelphi- 
jos — rezurekcija, kitur tik 
“velykinis grabas”, vėl kitur—

tik savo papirosais, bet ir sa
vo pasitikėjimu. Jaučiausi to 
pasitikėjimo neapvylęs. Bet 
kas nors turėjo būti atsitikę, 
kad mane iškvietė į Lubianką 
tardyti.

“Ar jau kalbėjot su draugu 
Molinu?” paklausė Malenko
vas Sierovą.
. “Taip, apie daugelį dalykų, 
bet ne apie patį reikalą”, at- 

. - sakė Sierovas.
Malenkovas pasitraukė nuo 

stalo ir, apsiausto nenusivilk- 
damas nei nęatsisegdamas, at- 

i sisėdo | fotelį ir prabilo:
“Na, tai pradėkit, — jo bal

se buvo suvaldytas įnirtimas,— 
aš čia pabūsiu ir pasiklausyt ■ 
siu.”

Sierovas pažiūrėjo į mane: 
kandžiai šypsodamasis ir žais
damas pieštuku pradėjo: “Tai
gi, drauge Molin,

SOVIETŲ SPAUDOJE

Tarybų Lietuvoje leidžiama-

ę.;

gu. Bet ar dar joo vadtasžm 
rytoj?

Na, šiaip ar taip leisit man 
jus paklausti”.

Jis pasiėmė nuo stalo bylą, 
išsitraukė iš jos kelis popierius, 
kurie nuo senatvės buvo pa
geltę. Pastūmė juos per stalą 
man ir pratarė: 4,Pasiskaitykit 
—i" — ......... JB

šitas rekomendacijas.”
Popierius paėmiau. Jie buvo 

mano dviejų giminaičių rašyti. 
Giminaičiai buvo -aukšti parei- 
gūnai, kai aš norėjau įstoti įt 
Maskvos VCIKo akademiją, 
specialią sovietų saugumo mo
kyklą, kurioje vidaus reikalų 
ministerija paruošia prieauglį 
specialiems uždaviniams. Ne
žinau, ko Sierovas iš tų doku
mentų nori; juk jie yra tikri.

‘‘Galiu pasakyti tik tiek, kad 
šitie raštai yra tikri, draugas 
Sierovai. Tai gali patvirtinti ir 
draugai, kurie juos man išra
šė.”

Sierovas sarkastiškai nusi
juokė.

‘‘Bet šitų žmonių nebėra. 
Kaip mes galime pasiteirauti, 
ar šitie raštai tikri, jeigu tų 
žmonių nebėra gyvų.”

Sierovas davė man suprasti 
labai aiškiai, kad (žmonės, ku
rie už mane garantavo, jau 
yra “valymo” aukos. Dėl to ir 
aš, kuriam jie išdavė šį raštą, 
esu įtartas išdavimu.

Aš pagaliau atsakiau, kad 
tegaliu priminti Stalino žo
džius, kuriuos jis buvo pasakęs 
panašia proga: “Sūnus negali 
atsakyti už tai, ką daro tėvas, 
o tėvas neatsako už sūnaus 
skolas.” Dėl to aš juo labiau 
negaliu imtis atsakomybės už

Sovietų spaudoje ir tikrovėje

tęs U amerikiečių zonos, ra*

Sugrįžęs j Klaipėdą, aš nu* 
ėjau dirbti j tarybinį ūkį. Ten 
gavau butą ir mūsų seimai pa
skyrė darbą. Gyvendami Va
karų Vokietijoje, mes užmiršo
me, ką reiškia sočiai pavalgy
ti. Tiesiog skaudėdavo širdį, 
kuomet mes su žmona žiūrė
davome į savo alkanus vaikus.

Dabar jie turi/, pakankamai 
sviesto ir pieno.”

TIKROVĖJE...
Lietuvis P. S., grįžęs Lietu

von iš anglų zonos:
“1949 m. grįžau su trans

portu. kuriame buvo daug klai
pėdiečių iš rusų zonos. Net ir 
jie grįžę krimtosi ir gailėjosi 
tai padarę, — po tiumpo laiko 
teko nešti į turgų parduoti 
kostiumus ir kitus su savim at
sivežtus daiktus, nes neturė
jom iš ko maitintis, j kolcho
zus patekusieji .gaudavo pro
duktus tik rudenį, iki tol turė
jo patys maitintis”.

PRIE CIGARO DAR IR RITERIO KELIARAIKŠTIS

WINSTON. CHCBCHIU. paairod* KanUHkeje Meno Akademijoje 
pirma tauta *■ “ekBamikiMSe ordom.”

Bet apie tuos tyrinėjimus dau
giau nebekalbėjo, kai patyrė, 
jog senovėj vartodavo česnaką 
nuo alkoholio svaigalų. Jis 
negalėjo iš tolo pakęsti žmonių, 
kurie česnaką valgė.

Kaip česnako, taip nepaken
tė ir... švilpayimo. 1942 ber
niokas eina pro Chųrchillį ir 
švilpauja. “Nustok švilpęs”, 

Jis laiko - * nuriaumojo nrinisteris pirmi
ninkas. “O kodėl aš turiu ne- 

portuojamą iš Bremeno) ir jį ‘ švilpti?“/ iMrtebo berniokas, 
deginėję po kokią 20 kartų, iki 
iš vieno galo surūko, o iš kito 

.sukramto. Kai vienas lordas 
paklausė Chųrchillį, kiek kilo
metrų cigarų jis surūkęs, 
Churchillis neatsakęs, bet kitas 
lordas, matematikos profeso
rius, pasiskubino apskaičiuoti, 
kad Churchillis išgėręs visą 
prekinį vagoną šampano.

“Aš rūkau cigarą. Aš geriu 
vvhisky.'Cigaras palaiko mano 
nuotaiką. Whisky palaiko ma
ne sveiką!” šūktelėjo Chur
chillis parlamente. “O jeigu 
laiko turėčiau, tai tyrinėčiau, 
kiek didieji vyrai pakelia iš
gerti”, pridėjo juokdamasis,

Lig šiol 78 metų Anglijos mi- 
nisterį pirmininką Chųrchillį 
masė įsivaizduoja su dideliu ci-

“Duokit man greičiau ciga
rą, — šūktelėjo Churchillis sa
vo palydovams 1945 linksmą 
paliaubų dieną, — žmonės nori 
mane matyti tokį”. Iš tikrųjų 
Churchillis mafiiau rūko, negu 
jis nori pasirodyti.
burnoje cigarą (anksčiau im

Dabar Churchillis atrodys 
visai naujas žmogus, paimtas 
lyg iš baroko laikų. Jam ant 
galvos bus beretė su dideliu 
baltų plunksnų kuodu; ant pe
čių bus nudribęs plačiais 
skvernais apsiaustas, tamsiai 
mėlynas, su išsiuvinėtu Jurgio 
kryžium; ant kaklo aukso re
težis su visokiais papuošalais, 
vaizduojančiais keliaraikštį; 
prie peties ir prie krūtinės dar 
visokių cackių. O svarbiausias 
papuošalas — keliaraikštis bus 
jam užrištas ant kairės kojos 
žemiau kelio. Tokis Churchillis 
pasirodys ir karalienės Elzbie
tos vainikavimo iškilmėse.

Anglijoje tokis ordenas tai 
labai garbingas ir retas paauk
štinimas. Keliaraikščių ordeno 
riterių tegali būti ne daugiau 
kaip 25. Jis įsteigtas karaliaus 
Eduardo UI dar 1348 ir pri
mena legendarinius karaliaus 
Artus laikus. Buvo pasakoja
ma, kad karalius Artus šokęs 
su grafiene Saltebury; staiga 
grafienei nukrito ant žemės 
jos keliaraikštis. Karalius pri
klaupęs ant vieno kelio, pakė-

sau, kaip meilės akronimą nuo 
tos gražuolės. Kai žiūrovai ė- 
mė šaipytis, karalius £rtus 
prataręs: “Aeknis yra, kuris

kęsti' nrinisteris

ausis. fbl ir to negalit?** 
tvirtai ktikM berniokas, jaus
damas SNO, “demokratišką” 
galybę. Churchillis buvo įsiu-

tis. “Užsihnkit ausis... tikrai jis 
teisingas”, pritarė Churchillis 
ano “demokrato” ^išradimui.

Vis tai pareitis, tegul ir ne
sena. O dabar Churchillis pasi
darė kitu kuo dienos garseny
be; karalienė Elzbieta apdova
nojo jį juostele kelnėms pasiri
šti — keliaraikščio ordenu, pa
kėlė jį į riterius.

Gal ir ChurchtiHs pasakytų 
šių dienų žiūrovui, Jonis gali 
nesižavėti totionds cackė- 
mis: “Šelmis e< jei. blogai 
galvoji apie mane su kelia- 
raikščiu.”

Tik kaip atrodys tokioje u- 
niformoje cigaras?

2000 NUALPO
Berlynas. — Geg. 1 Berlyne 

buvo taip karėta, kad vakarų 
dalyje iškilmių metu nualpo 
apie 2000.

• Respublikonai savo štabo 
trečdalį tarnautojų atleido. Su
taupys 100,000.

rios, išskyrus gal tik Airiją, 
vartojamos daugelyje katalikų 
kraštų. Dėl “Velykų grabo” tai 
šv. Apeigų Kongregacija 1934 
m. pakartotinai jį yra leidusi 
ir net suteikusi atlaidus. Tad 
lietuviai turi teisę ir pareigą 
prašyti, kad tokie uždraudimai 
būtų panaikinti.

Dėl bažnyčių lietuviško de
koravimo autorius primena 
vysk. Brizgio mintis, kokiais 
motyvais bažnyčios galėtų savo 
viduje pasirodyti lietuviškos: 
Lietuvos krikštas, Kazimiero 
stebuklingas pasirodymas lie
tuvių kovose su rusais, Kražių 
skerdynės, kova liž lietuvišką 
maldaknygę, lietuvių kančios 
Rusijos ir Vokietijos kanc. la
geriuose.... Bažnyčia leidžia 
savo kūryba praturtinti bend
rąjį bažnytinio meno lobį.

nas, jam (“Daittninkui“) ne
tinka. Trepha.“

“Darbininkui* nepriimtina 
yra tokia gegužės “šventi”, 
kurią aprašo ir kuria piktinasi 
“Naujienos”: “ Rusijos dikta
toriai ir jų pakalikai svetimuo
se kraštuose irgi “švenčia”, bet, 
jie visai iškreipia šios tarptau
tinės darbininkų šventės pras
mę”.... “Laisvose šalyse komu
nistai demonstruoja už tą Mas
kvos tironiją.”

Su tokia "švente” mums ne
pakeliui. Ir “Naujienoms” šito
kios “šventės”, tur būt “trep- 
nos”. Lietuvoje tokias “šven
tes” rengdavo Sovietų agentai. 
Bet Lietuvoje taip pat Krikš
čionių Darbininkų Sąjunga 
rengdavo tą dieną susirinki
mus. Jų šventėje ir būdavo at
statoma teisingoji ir tikroji 
darbo šventės prasmė — tar
nauti ne svetimai valstybei ir 
tarnauti toje pačioje valstybė
je ne vieno luomo kovai prieš 
kitą, o luomų solidarumui ir 
susų>ratimui. Tai buvo tikroji 
šios šventės prasmė.

Ją dabar išryškino ir praplė
tė Pijus XII savo kalboje į dar
bininkus; jo kalbos esmines 
mintis paskelbėme “Darbinin
ke” geg. 4.

Džiaugiamės, kad “Naujie
nos” pagaliau pripažįsta popie
žiaus autoritetą ir jį skelbia; 
dar labiau, jei jos sutinka su 
Pijaus XII šios šventės įpras 
minimu. Jis pabrėžė, kad luo
mų kova netarnauja darbinin
kų interesams, kaip tai iki šiol 
Skelbė daugumas socialistų 
(bent lietuviškųjų). Jeigu 
‘^Naujienos” Pijaus XII min
tims pritaria, tai jos tikrai rodo 
reikšmingą persilaužimą lig
šioliniame socialistų nusistaty
me. Tuo atveju būtų galima 
rengti bendras darbo šventes 
ir su "Naujienomis.”

Tektų, betgi, apgailėti jei 
jos tevartotų popiežiaus auto
ritetą tik panašiu tikslu, kaip 

. tai neseniai—darė—“Laisvė”,— 
gindama Rozenbergus.

Ar įvyko persilaužymas ar 
nesusipratimas?

Naujienos bal. 30 paskelbė, 
kad popiežius Pijus XII leido 
katalikams gegužės 1 valgyti 
su mėsa. Prie tos žinios pridė
jo pastabą, kad tai esąs “reikš
mingas persilaužymas bažny 

\ čios vadų nusistatyme” gegu
žės pirmosios atžvilgiu. Da
bar galėsią katalikai jau daly
vauti gegužės šventėje oficia
liai ir Bažnyčios vadų pritaria
mi. Girdi, “seniau jie žiūrėda
vo nepalankiai į tą darbininkų 
šventę.”

Toliau gegužės 1 dienos nr. 
“Naujienos” bara “Darbinin
ką”, kam pranešdamas apie 
pasninko suspendavimą gegu
žės 1 d., “Darbininkas” nepasa
kė, kad tai padarė Pijus XII,

na yra tarptautinė darbininkų 
šventė. Girdi, “Gegužės Pir- 
mosois prasmę, kurią buvo la
bai aiškiai pabrėžęs Vatika-

Vienam originalumas, kitam 
chamizmas

Dirvoje bal. 30 V. Rastenis 
sustoja prie kai kurių recen
zentų garbinto A. Škėmos kny
gos originalumo ir taip apie jį 
samprotauja:

“...ar kiekvienas originalu
mas įdomus? Šiaip jau žmonių 
santykiuose “originalai” yra 
mėgstami, bet toli gražu ne vi
si. Originalumas originalumui 
nelygu. Smagu turėti draugė
je tokį “originalumą”, kuris 
turi naujų kalbos temų, kuris 
originaliai, sąmojingai elgiasi, 
bet jei kas savo “originalumą” 
ima rodyti, laikydamasis šū
kio, *kad ir nežmoniškai, bet 
tik kitoniškai’, tai tokio “ori
ginalo” paprastai vengiama. 
Kur baigiasi mielo, įdomaus ir 
priimtino originalumo ribos ir 
kur prasideda nuobodulys, įky
rimas ar net viešas akibrokš
tas — tai pareina nuo aplinkos, 
papročių, pažiūrų, skonio... 
Bet .sakysim, jei kas savo “o- .. 
riginalumą” bandytų parodyti, 
ateidamas į svečius apatiniais 
teapsirengęs .tai bent tik lau
kiniai tokio “originalumo” ne
išmestų lauk.”
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Pamatams kasama žeme
Nek. Prasidėjimo Sesery Gildos seimui susirenkant

Pavasario gražiui prasisklei-

Kongregacijos rėmėjai renkasi

mos reikalais. Rėmėjai sudaro 
N. P. Seserų Gildą, kuri turi 
du centru: vienas apima Čika
gą su apylinkėmis, antrasis

- veikia Naujojoj Anglijoj ir tu
ri savo skyrius Watertwry,

P cestery ir Lawrence.

r?

IŠRINKTOJI

&

K
Lietuvos miestelio bažnytėle

FATIMOS MARIJOS SĄJŪDIS

o: 1917 m., keturlus mėnesius 
anksčiau, negu prasidėjo Rusi
joj bolševikų revoliucija, Fati
moj Marija pasiūlė taikęs pla
ną, kuriuo garantavo žmonijai 
taiką, laisvę ir Rusijos atsiver
timą. Žmonija nepaklausė 
dangaus balso. Apsiginklavusi 
materialistinėmis idėjomis, 
priešingomis krikščioniškajai 
artimo meilės idėjai, labai 
skaudžiai suklydo ir štai jau 
36 metai kaip ji braido po 
krauju aplaistytą žemę. Visose 
šalyse girdime verksmą, skau-

ryžti uoliai vykdyti šiuos Ma
rijos prašymus:

1. Tinkamai atlikti kiekvie
nos dienos savo pareigas. 2. 
Garbinti Nekalė. Marijos Širdį 
ir Jai pasiaukoti, nes to nori 
Viešpats pagal Marijos apreiš
kimą, tuo būdu bus išgelbėta 
daug sielų nuo pragaro, o 
tiems, kurie garbins Nekalė. 
Jos širdį. Ji pažada išganymą. 
3. Kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį priimti šv. Komuni
ją, kaip atgailos Komuniją per
maldavimui Viešpaties už Jam

gūžės 3 d. Naujojoj Anglijoj 
gyveną rėmėjai renkasi seimui 
į N. P. Seserų Vienuolyną, 
Putnam, Conn. gegužės 17 d.

Šiemet pats aktualiausias 
seimo klausimas — vienuolyno 
koplyčios reikalai. 1949 m. sei
me buvo nutarta sudaryti Ko
plyčios Statybos Komitetą. Per 
tuos kelis metus Komitetui va
dovaujant, geraširdžiams žmo
nėms prisidedant koplyčios sta
tybos fondas išaugo tiek, kad 
jau galima pradėti statybą. 
Seimo metu bus prakasta pa
matams žemė ir dar šiemet iš
varytos sienos ir uždėtas sto
gas. Kartu su tuo padidėja rei
kalas dar labiau įtempti jėgas, 
kad pradėtas darbas nesustotų. 
Seimo uždavinys sujudinti rė
mėjus, rasti kelius tolimesniam 
lėšų telkimui.

Šalia materialinių , reikalų 
Gildos seimas svarbią vietą 
skiria katalikiškosios-‘kultūros 
dalykams. 1951 m. buvo pami
nėta Karaliaus Mindaugo ir 
Lietuvos krikšto 700 metų su
kaktis. Pernai pagerbtas Kon- 
grėgaciojs steigėjas arkivysk. 
J. Matulevičius, suėjus 25 me
tams nuo jo mirties, šiemet 
bus prisiminta 350 metų su
kaktis nuo šv. Kazimiero pa
skelbimo šventuoju. Be to, Se
selių pensionate gyvenančios

dalykėliais giliai jaudinančiais 
lietuvišką dvasią.

NFS. rėmėjų seimo proga 
pravartu pagalvti, ar gali likti 
abejingi Seselių darbams ir 
tie, kurių nėra jų rėmėjų są
rašuose. čia, viešojoje lietuvių 
tribūnoje, kalbame apie rėmė
jų seimą, prisimename pačių 
sese-ų veiklą dėl to, kad jos 
yra mūsų aktyviosios lietuviš
kos visuomenės dalis. Jos nėra 
vienuolynas sau, vienuolynas 
vienuolėms, kaip tai būdavo 
prieš šimtus metų Jos yra vie
nuolės lietuviškajai visuome
nei. Už tai ryškiai kalba jų dar
bai.

Kai tarp kitų tautų maišan
tis gresid. lietuviams, ypač jau
nimui, nutautėj'mas, jos viso
mis savo jėgomis dirba lietu
višką darbą, paremtą kataliky
bės principais. Štai jų vedama 
vasaros stovykla mergai* ’ms. 
Čia iš įvairių vietų per 100 su-

Lietu- 
krašte 
atvijo

norą turėjo iškeliauti iš 
vos. Ir seserys šiame 
naujakurės, ir jas čia 
gelbėjimasis nuo bolševizmo.

Smulkiau nekalbant apie lu
tą jų veiklos sritį, kaip spaus
tuvę, organizuojamas uždaras 
moterims ir mergaitėms reko
lekcijas, senelių namus ir pa
mestinukų prieglaudą — gali
ma su visu nuoširdumu sakyti, 
kad mūsų visų lietuvių pareiga 
sudaryti ir palaikyti sąlygas N. 
P. Seserų gyvenimui ir kil
niems darbams. AJ.V.

Kaip griaustinio trenksmas, 
Dievo balsas Patmos saloje 
perbloškė didįjį mistiką šv. Jo
ną evangelistą: ką matai, ra
šyk į knygą ir siųsk septy
nioms bažnyčioms!

Daug tasai vyras matė, daug i 
užrašė simboliškų vaizdų, ku- . 
rių iki Šiol dar niekam nepavy- j 
ko suprasti. Ano pasaulio są- -j 
vckos skiriasi nuo mūsiškių. j

Tarp slibinų, ugnies ir krru- H 
jo upių šv. Jonas regėjo ir vte- ’

laiko gyvena vien lietuviškoje 
aplinkoje, alsuoja gryna Lietu
vos dvasia. Lietuviškos dainom, 
žaidimai, Lietuvos praeities pa
sakojimai vaikystės dienas per
sunkia tokiais įspūdžias ir per
gyvenimais, kurių graužiantis 
laikas neištrins. Jų laikoma
me pensionate 20 mergaičių 
būrelis, besimokąs Putnamo 
aukštesniojoje mokykloje ir 
Annhurst Kolegijoje, bręsta 
inteligentiškame lietuviškos 
dvasios pakilime. Jų didėjantis 
patriotizmas žėri. Jų pasirody
mai aplinkinėse lietuvių kolo
nijose sutinkami su džiaugsmu 
ir palydimi su neužmirštamu 
pasigėrėjimu. Jos savo pasiro
dymais gražiai reprezentuojasi 
ir kitataučių tarpe.

Ši institucija nepaprastai 
brangi visiems lietuviams, o 
ypatingai artima tiems, kurie

— saule apsiausta moterį su "j 
mėnuliu po kojomis ir dvylikos 
žvaigždžių vainiku ant galvos. 
Bažnyčios Tėvai joje lengvai 
atpažįsta Mariją.

Ir kas kitas ten galėtų būti 
taip išaukštintas, jeigu ne Ta, 
kurios vardas įrašytas Visa- 

jubilejinį koncertą, įvykusį ba- galio planuose anksčiau negu 
landžio 26 d. Worcester, Masš. 
ir skirtą mūsų vienuolynui pa
remti. Mums nepaprastai džiu
gu, kad tokia pasaulinio garso 
Lietuvos operos 'žvaigždė pri
siminė U mūsų vienuoliją ir šio 
koncerto pelną paskyrė kop
lyčios statybos fondui. Tikėki- lėlę ,žemę>, siųsti viengimį sū- 
te, Didž. Gerb. Jubiliate, mū
sų maldos kyla ir kils pas Auk-

PADĖKA
Didžiai gerbiamajam jubilia

tui Ipolitui Nauragini reiškia
me nuoširdžiausią padėką už

, šv. Jono apreiškimų knygoje? 
Nebuvo dar ne! saulės, nei mė
nulio, nei žvaigždžių, o Ji gy- . 
veno jau Die^o mintyse.

Tą pačią valandą, kai dan
giškasis Tėvas nusprendė su
kurti visatą ir į jos mažytę da-

r •

Brangūs lietuviai, kad to ga
lėtume išvengti, pradėkime 
vykdyti Fatimoj Marijos ap
reikštus reikalavimus. Tai yra 
pasirinkime maldos, atgailos ir 
aukos kelią.

1951 m. Lietuvos vyskupai, 
vykdydami Fatimos Marijos 
prašymą, Rorhoj paaukojo Lie
tuvą Nekalčiausiai Marijos šir
džiai ir paskyrė gegužės 13 d. 
Nekalė. Marijos širdies, Lie
tuvių Tautos Karalienės, nuo
latine švente. Tebūnie Ši 
šventė vieningas viso pasaulio 
lietuvių šauksmas prie Nekal
čiausios Marijos širdies, pra
šant Lietuvai laisvės ir pasau
liui taikos!

Šia proga Fatimos' Marijos 
Sąjūdžio Valdyba prašo: pra
dedant gegužės mėnesiu pasi-

vieną dieną kalbėti rožančių 
pavieniai ar šeimose, prade
dant prie kiekvienos paslapties 
pačios Marijos išmokytus žo
džius: “O, mancTjėzau, atleisk 
mums mūsų kaŲes; saugok 
mus nuo pragaro ugnies; nu
vesk į dangų visas sielas, ypač 
tas. kurios labiausiai reikalin
gos Tavo pasigailėjimo.” 5. Be 
to kartu prašome visus lietuviš
kų organizacijų narius, o taip 
pat visus dar neorganizuotus 
lietuvius katalikus būti Fati
mos Marijos Sąjūdžio nariais. 
■Vadovaujančius asmenis, ku- 
n:gus ir pasauliečius maloniai 
prašome šią akciją padėti pra
vesti.

Fatimos Marijos Sąjūdžio 
Valdyba: Kun. AI. Kontautas, 
dvasios vadas; Dr. Petr. Kala
dė, pirmininkas; Dr. J. Leimo- 
nas, sekretorius.

linksmina lietuviškais meno dar taip neseniai prieš savo

Nuoširdžiai dėkojame ir ki
tiems programos dalyviams: 
solistams Suzanai Griškaitei, 
Stasiui Baranauskui ir akom
paniatoriui prof. Vytautui Ma
rijonui, linkėdamos ir toliau 
savo balsais ir muzika kilninti 
žmonių širdis.

Taip pat labai ačiū šio kon
certo Vyriausiam Rengimo Ko
mitetui ir visiems rengėjams 
už tokio puikaus koncerto su
ruošimą ir suteiktą progą 
mums jame dalyvauti..

Su malda -Jums visiems dė
kingos

Nek. Pr. šve. M. Marijos 
------------------------ Seserys---------

ĮSPŪDINGOS gegužines procesuos baltimoreje

B Iš Philadelphijos lietuviu gyvenimo

>z.

Ateitininkai savo veiklą ple
čia ir gilina. Nutarta ir vykdo
ma plati jaunųjų r auklėjimo 
programa. Daug dirba energin
gas J. KananaVičius. Jam tal
kina visa valdyba. Išvykus 
kuopos sekretoriui Gečauskui 
kariuomenėn, sekretoriaus

• darbus tęsia Sinkevičienė, o 
į vietą išvy|cusio Pabedinsko 
pakviestas kitas narys. Jau su
dalyta vasaros veikios planas 
jauniesiems. Jei bus užtenka
mai vadų tai ir jaunimas šią 
vasarą nebus pamirštas. Jiems 

, yra gerų progų gražiai pralei
sti vasarą. Vasaros metu bus 
viena tolimesnė iškyla su Bal- 
timorės ateitininkais.

Pirmosios komunijos 
iškilmės

Gegužės 3 d. 33 jaunuoliai 
pirmą sykį priėmė šv. kornuni-

I ją. Iškilmės buvo šv. Kazimie- 
I rb parapijos bažnyčioj. Audro-

ve Maria. Jos sesutė Aušręlė 
komunfją.

su
priėmė pirmąją 
Daug artimųjų džiaugėsi 
laimingais jaunaisiais.

Lietiniai mokytojai
savo susirinkime gegužės 3 

. d. svarstė lietuviško auklėjimo 
ir šeštadienio mokyklos reika
lus. Vieningai sutarta ir toliau 
visomis pajėgomis rūpintis jau
nimo lietuviškumu. Dar sykį 
prašoma šeimos daugiau susi
rūpinti savo vaikučių lietuviš
ku auklėjimu.

bažnyčia, kaip kas metai, pra
dėjo dviem procesijom. Pirmo
ji, įžanginė gegužinių pamaldų 
procesija, įvyko balandžio 30 
d. vakare, dalyvaujant parapi
jos mokiniams. Į procesiją at
vyko susitvarkę pačioje mo
kykloje, pasipuošę uniformi
niais bei išeiginiais drabužiais 
ir kiekvienas nešdamies ranko
je po gražią leliją. Procesiją 
prie bažnyčios durų sutiko 
prel. L. Mendelis, visų savo 
kunigų padėjėjų lydimas, ir jai 
vadovavo. Dalyvaujant pilnai 
bažnyčiai žmonių, trys šimtai 
jaunų giesmininkų labai gra
žiai giedojo gegužines lietuviš
kas giesmes. Ypač buvo įspū
dinga, kai, giedodami “Marija, 
mūs Karalienė, gėlėmis mes 
puošiame Tave”, visi vaikučiai 
savo atsineštas gėles paaukojo 
Marijai.

Pro procesijos įvyko prel. L. 
Mendelio vadovaujamos pirmo
sios gegužinės pamaldos, kurių 
metu prelatas pasakė jautrų 
pamokslą.

priekyje ir pagaliau Švč. Pane
lės statula, ši įspūdinga pro
cesija, nusitęsusi beveik per du 
bloku, apėjo miesto centre vie
ną kvartalą ir įžengė į bažny
čią, kur įvyko gegužinės pa
maldos. Prel. Mendelis savo 
kalboje padėkojo visiems daly
vavusiems šioje įspūdingoje 
procesijoje, kuri buvo ne tik 
gražus religinis aktas, bet ir. 
svetimtaučiams parodė, kaip 
lietuviai moka gražiai tvarky
tis ir veiktt

Pirmoji šv. Komunija
Gegužės 5 d. šv*.. Alfonso 

bažnyčioje buvo pirmosios vai
kučių šv. Komunijos diena. 
Prie Dievo stalo atėjo 25 mū
sų parapijos mažieji: E. Glė
bas, J. Glėbas, J. Grigaitis, J.

Pakalniškis, J. Pazneika, P. 
Rėkus, J. Remeikis, E. Mikola- 
junaitė, Romas ir Rita Bačian- 
skai, KL Mikalonis,, R. Nor
vaiša, V. Račkauskas, A. gil- 
gaHs, A. Uleckas, V. Kardokai- 
tė, L. Kudirkaitė, V. Noreikai
tė, V. Veliuenaitė ir L. Zerku- 
tė. Pirmieji astuoni yra Ame
rikoje gimusių tėvų vaikeli, kiti 
dvylika — naujakurių. Nepa
minėtųjų penkių motina ar a- 

• budu tėvai yra nelietuviai. -
Šv. Mišias aukojo ir’ visas 

kitas apeigas atliko prel. L. 
Mendelis. Savo kalboje kun.

bai nuotaikingai sugiedojo A-

Aju Emilija Laužikaitė
Nemaža žmonių pažino di

džio religingumo ir šventumo 
velionę, kuri ir savo labai ilgoj 
ir sunkioj ligoj tik religija gy
veno. Ji neretai sakė, kad ir 
mirti bevelytų bažnyčioj. Ji 
mirė balandžio 30 d. ir iškil
mingai palaidota gegužės 5 d. 
iš šv. Andriejaus koplyčios. 
Palydėjo jos artimas giminai
tis kun. V. Vežis.

DIDIEJI VYRAI APIE 
MOTINĄ

F. WEBEE — Ranka, kuri

kuri myli ir kenčia — bus tflc 
tada suprasta, kai ilgesys pa-

parodė šios iškilmės reikšmę 
vaikučiams, jų tėvams ir mums 
visiems.

Mielos lietuviškosios mokyk
los choro giesmės, gausios gė
lės bei šviesos, tikrai gražios 
pirmosios komunijos vaikučių 
uniformos, jų gilus susitelki
mas ir visos iškilmės tvarkin
gumas ilgai neleis pamiršti to, 
ką čia mes matėme ir pergy
venome.

Dr. Henrikas Annonas ge-
UNCOLNAS —Kas aš esu g^s 1 d. neseniai įgijęs gydy- 
kao Į^Bn tikėtb būti — už praktikos teises, atidarė. 

Aą esą dektagas savo moti- kabinetą ir jau priima li- 
jĮt gontus. Naujo kabineto patal

pas, dr. H. Armono kviečiamas,

nų, Jo būsimos motinos pa
veikslas iškilo nepalyginamai 

šviesiau, kaip šv. Jono regėji
muose.

Teisingai taikomi Marijai Iš- 
£ninties knygos žodžiai: “Išė
jau iš Aukščiausiojo burnos 
pirmgimė tarp visų tvarinių. 
Padariau danguje, kad iškiltų 
negęstanti šviesa ir kaip miglą 
huaudžiau visą žemę. Aš gyve
nau aukštybėse ir mano sostas 
debesų viršūnėse... Tasai, kuris 
mane sutvėrė, 
prieglobstyje.”

Taip, Marijos 
ilsėjosi antrasis 
asmuo, 
Kristus, priėmęs žmogišką kū
ną. Ta Dievo išrinktoji mote
ris nešiojo Jį pirm gimimo ir 
užgimusį Betliejuje.

Kaip Aukščiausiojo Sūnaus 
Motina ji suėjo į antgamtinį 
sąryšį su Švč. Trejybe, visata, 
angelais ir žmonėmis. Iš jos pa
imtu 'žmogišku kūnu Kristus į- 
vykdė didžiąją pasaulio atpir
kimo paslaptį, kuri dvasinėm 
harmonijom suvedė dangų ir 
žemę.

Šv. Pranciškus Salezietis pa
žymi, kad Viešpats įvairiais 
būdais galėjo paruošti savo 
Dieviškajam Sūnui kūną. Galė
jo jį tiesiogiai sutverti iš nie
ko, kaip kitus daiktus savo 
darbų pradžioje. Galėjo pada
ryti netiesiogiai iš jau esančios 
medžiagos, kaip Adomą. Bet 
nuo tos valandos, kai Visagalis 
savo Sūnui išrinko-motiną, Ji 
tuo pačiu tapo iškelta virš visų 
tvarinių.

Tada ją apsiaučia saule, mė
nulis po kojų, žvaigždės dabina

ilsėjosi mano

prieglobstyje 
Švč. Trejybes 

negęstanti šviesa —

galvą. Nejaugi nuo jų galėtų 
atsilikti protingas tvarinys- 
žmogus?

— Nuo šiol palaiminta mane 
vadins visos giminės, — ka
daise giedojo pati Dievo Moti
na. Išsipildė jos žodžiai. Vi
sais metų laikais, bet labiau
siai gegužės mėnesį, ta palaima 
iš gamtos ir širdžių, lyg koks 
stebuklingas fontanas, veržiasi 
į aukštybes. Tomis dienomis su 
didesne meile skamba Sveika 
Marija bažnyčiose ir katalikiš
kose šeimose.
__ — Gegužė - 
sukimo,
lengviausiai pakelia varguolio 
žmogaus sielą prie Tos, kuri 
vadinama Dievo malonės Moti
na.

gėlių, lizdeliu 
giesmių mėnuo —

Tčv. L. Andriekus, OJ'.M.

ŠV. ALGLSTINAS— Ai ne-

džiais, kokia meile motina ma
ne mylėjo ir su kokiu rūpestin
gumu ugdė mano dvasią, kai 
mano kūną jau seniau buvo pa- 
gimdžiusL

VYSK. KETLERIS — Di
džiausia dovana, kurią Dievas 
žmogui gamtoje gali duoti, y- 
ra be abejo, tikrai krikščioniš
kos motinos dvasia.

Lietuviu Radijo Korporacija .
SS2 K. Braedsray, So. Baaton H, TH. SO S-M8S

Lietuvių Radijo programa » stoiies WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lieluviftkos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuve, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

vai. pp. įvykę antroji procesi
ja, kurioje Dievo Motiną pa
gerbė visa šv. Alfonso parapi-

salės. Joje paskui prieky neša
mą kryžių žygiavo altoriaus 
patarnautojai berniukai bažny
tinėse uniformose, jaunesnio
sios sodai ietės, tą pačią dieną 
priėmusieji pirmąją šv. komu
niją vaikučiai, vyresniosios so- 
dalietės, vaikučiai su gėlėmis, 
iškilmingai pasipuošusios vy- 

Gegužėsresnės mergaitės, 
meru Karlienė (sodaitečių 
pirm. Sakeričiūtė) su dviem

kunigai su prel. L. Mendeliu

KANTAS — AŠ niekaomet 
neužmiršiu savo motinos; nes 
ji augino ir maitino pir mąjį ge Laimutė Ona Romualdo ir 

Onos (Sajauškaitės) Grybaus- 
mano firdį, kad pajusčiau gam- dukrelė, buvo pakrikštyta

tą; i pažadino ir praplėtė ma- Alfonso bažnyčioje gegu-

mai turėjo nepalisujnmos Du

BISMARKAS — Ko verta 
yra vairai motina, pažįstame 
tiktai tada, kai jau pervHu, kai

Surinko
T. Benvcmitas, O.F.M.

Moterą Sąjungos susirinki
mas įvyko gegužės 3 d. parapi
jos salėje. Dalyvaujančių buvo 
nedaug, nes narės buvo pavar
gusios dėl gausių tą dieną iš
kilmių. Dėlto buvo aptarti tik 
kai kurie draugijos iždo reika
lai P. P.

LIETUVIU BADK> VALANDOS PROGRAMA 
WS5RX—1ŽM kiiocyete*—MarmeBead-Saiem, ISUM,

Kiekviena Seftadienj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu irome ką 
nors pnavekinti ar .paskelbti, tai sukite: UTHI ANIAN RADlO 
HOOt, M Cettace St, N«rw*od, Mbm.

Skyrius: UTHUANIAN FUBNTTURl!: CO- 326 W. Bi »advsy, 
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Teeifonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4S18

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS, VAIKU, JVAIRIU PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
Skambinti te!. HYacint 7-4677
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bAkBtNlNKAS

ją vie-

vietog Iiš tPennsylvanijos apie 1849 m.

; tuvius brokus, anksčiau už juos

Kr. i. Č.

daugiau Sėtuvių. 1891 m. čia

nas vokietis Sheinert pasakojo
si porą lietuvių vyrukų Wa- 
terbury pažinojęs apie 1868 m. 
1871 m. atvykus iš Lietuvos ir

lietuvius 
viešbuti

prie tos rūšies vaįstybinių nuo
statų. 1912 m. pavasari šv. Juo
zapo mokykla išleido pirmuo
sius du savo graduantus. Šią 
faidą galima laikyti istorine, 
nes abu graduantai pasirinko 
vienuolinį gyvenimą — tai bu
vo sesuo Joseph Bernardine 
(Khmošaičiūtė) ir kun. Dr. A. 
Brtflas.pradėjo fru senku. Viena iš 

pirmųjų Sėtuvių šeimų buvusi

mokykla, & sunkų darbą teko 
atlikti saujelei pasišventusių, 
vadovaujant kun- P. Saurusai- 
Čiui. Didelių sunkumų susida
rė, kai, pastačius pirmąjį mo
kyklos namą, paaiškėjo, kad jo 
statyba neatitinka miesto sta
tybos inspekcijos nuostatų, ir 
teko jį nugriauti. Tačiau kun. 
Saurusaitis buvo pasiryžęs bū
tinai įsteigti lietuvišką mokyk-

.
‘ >■ •«
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■IŠRINKTAS LIETUVIŲ DIE- -

Į is visur Į ĮAmerikoje

jau 30 lietuvių šeimų, viso apie 
120 asmenų.

Lietuviai pradeda telktis 
Brooklyne

Pirmiesiems lietuviams Wa- 
terbury apsigyvenant, jis dar 
buvo daugiau panašus į kaimą, 
negu į miestą. Namai buvo iš
sklaidyti, gatvės smiltėtos, iš 
namų tarpo tik vienur kitur 
buvo matyti prasikišusios ke
lios bažnyčios. Tačiau' nuo to 
laiko miestas pradėjo augti, ir 
ilgainiui virto toks, koks da
bar yra.

Apsigyvenantieji Waterbury 
lietuviai stengėsi kurtis arčiau 
vienas kito ir pradėjo telktis 
miesto dalyje, vadinamoj 
Brooklynu. čia anksčiau gyve
no daugiausia airiąi. Bet ilgai
niui jie pradėjo išsikelti į kitas 
miesto dalis, savo vietą už
leisdami lietuviams ir italams. 
Taip čia lietuvių vis gausėjo, 
būdami sumanūs, jie greit pra
sigyveno, išpirko daug sklypų, 
prisistatė namų, ir Brooklynas 
ilgainiui virto graži rezidenci
jų sekcija, kur spiečiasi apie 
du trečdaliai visų Waterburio 
lietuvių.

Pirmosios lietuvių 
draugijos

Susidarius didesniam jų bū
riui, Waterburio lietuviai suju
do telktis ne tik vienoj vietoj 
gyventi, bet ir į draugijas. Jau 
1885 m/ anskčiau veikusi pu
siau lenkiška Kosciuškos vardo 
draugija perorganizuojama į 
grynai lietuvišką šv. Kazimie
rą draugiją. Nors ši draugija 
neturėjo didelių išteklių ir gar
sių veikėjų, tačiau ji suvaidino 
vietos lietuvių gyvenime sva
rų vaidmenį, ypač pirmoji pra
dėdama rūpintis lietuviškos pa
rapijos steigimu. Kas buvo pir
mieji jos organizatoriai, nėra 
tžinių. 1889 m. šią draugiją į- 
registruojant miesto įstaigose, 
jos charterį pasirašė K. Urba, 
J. Jankauskas, V. Pasiackas, 
M. Brazis, A. K. Baltrulionis ir 
J. Danisevičius. šv. Kazimie
ro draugija, savo nariais pri
iminėjo ir gretimų vietovių lie-

* tuvius — New Britain, Hart
ford, Torrington ir kit. 1892,

r m. įsikūrė ir kita lietuvių 
-draugija, pasirinkusi Gedimino 
draugijos vardą, ši draugija, 
nors turėjo gražių tikslų, di
delės veiklos neišvystė. Tačiau 
ji vis dėlto nemažai nusipelnė, 
supažindindama lietuvius su

• Amerikos politiniu gyvenimu 
ir padėdama jiems tapti Ame
rikos piliečiais. Abi šios drau
gijos tačiau neilgai gyvavo — 
jos likvidavosi dar prieš 1900 
m.

Kuriasi lietuvių parapija
Dauguma Waterbury apsi

gyvenusių lietuvių temokėjo 
savo gimtąją kalbą. Tai suda
rė jiems sunkumų net atlikti 
savo tikybines pareigas. Kiti 
tuo būdu net ir nuo tikėjimo 
atšalo. Tad sąmoningesnio ji ir 
ištvermingesni jau anksti su
sirūpino šiuo opiu reikalu, ban
dydami lx*nt sekmadieniams 
gauti lietuvį kunigą. Pirmieji 
lietuviai kunigai, kurie pradėjo 
lankyti Watcrburo lietuvius, 
buvo kun. A. Varnagiris iš 
Brooklyn, N. Y., tuometnis lie
tuvių klebonas kun. Juodžius. 
Tarpais atvažiuodavo ir dide-

——---------------KUN. J. VALANTIEJUS.
Sv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas VVaterbury, Conn.

darbo pradžia buvo sunki. Ta
čiau kaip tik tuo laiku pradėjo 
Waterbury apsigyventi daug 
naujų lietuvių. Tai padėjo sun
kumus nugalėti. 1894 m. kun. 
J. žebriui atvykus iš Lietuvos 
ir apsigyvenus Waterbury, tų 
pat metų gegužės 28 d. Hart
fordo vysk. M. Tiemey jį jau 
paskiria naujos lietuvių šv. 
Juozapo parapijos klebonu. 
Nuo to laiko Waterburio betu
riu gyvenime prasideda naujas 
laikotarpis.

Kun. J. Žebrio veikla
Kun. J. žebris pirmiausia 

pasirūpino išskirti lietuvius iš 
šv. Patriko airių parapijos, kur 
jie buvo įpratę savo dvasinius 
reikalus atlHctmėti, ir lietuvių 
pamaldoms išnuomojo namą 
Bank gatvėje. O tuo pat laiku 
buvo susirūpinta, ir savos baž
nyčios statymu. Suorganizavęs 
specialų tam reikalui fondą, 
kun. J. žebrys nupirko tarp 
John ir James gatvių už 8700 
sklypą ir pradėjo statydinti 
medinę bažnyčią, kuri dar tais 
pačiais 1894 m. buvo baigta ir 
per Kalėdas pašventinta.

Kun. J. Žebrio pastatydinto
ji bažnytėlė buvo maža ir pa
prasta, tačiau dešimtmečius 
tarnavo lietuvių dvasiniams 
reikalams, kol prireikė staty
dintis naują didesnę lietuvių 
bažnyčią. Tas reikalas ypač 
pagyvėjo, padidėjus po 1900 m. 
lietuvių emigracijai į Ameriką 
ir vis daugiau lietuvių telkian
tis VVaterbury.

Kun. P. Saurusaitis 
Waterbury

Kun. .J. Žebriui išsikėlus kle
bonauti į New Birtain. 1898 
m. VVaterburio lietuvių parapi
jos klebonu paskiriamas veik
lus kunigas P. Saurusaitis. 
Nors jis parapiją jau rado pu 
sėtinai suorganizuotą, tačiau 
dar turėjo nugalėti nemaža 
sunkumų. Vis dėlto jau 1904 

naujos stacijos ir viskas meniš
kai išdekoruota, sudėti apie 
$14.00 vitražai ir už $8.00 
nupirkti nauji vargonai. Pas
kutinį kartą vėl buvo naujai 
išdekoruota 1944 m. auksinio 
jubilėjaus proga, kada buvo 
pataisyti altoriai ir sanktuari- 
ja, pertvarkyti suolai, sudėti ir 
likusiuose dar languose vitra
žai. Dabar šv. Juozapo parapi
jos bažnyčia puošnumu pri
lygsta bet kuriai kitai miesto 
bažnyčiai.

Pirmoji parapijos mokyki*
Sąmoningi Waterburio lietu

viai įsigiję savo bažnyčią, tuo
jau susirūpino ir lietuviška Bri-

Jnmapo IMm iu bažnyčia Wat*rtery, Conn.

basas vaikščiosiu, o lietuviška 
mokykla bus”, sakydavo jis. 
Pradžioje pamokos buvo tik 
jaunesnio amžiaus vaikams. 
Vyresnieji susirinkdavo pasi
mokyti tik vakarais. Tiesa, 
tai nebuvo dar pilna mokykla. 
Bet vis dėlto joje lietuvių vąi- 
kučiai galėjo jau pasimokyti ti
kybos ir lietuvių kalbos. O 
pagaliau buvo pastatyta jr pa
rapijos salė. Tad ir mokykla 
galėjo jau persikelti į parapi- 
patalpas. Pirmasis mokytojas 
jas buvo P. Insa, o vėliau mo
kytojų pareigas ėjo varg. Gra
jauskas, M. Račiūtė, J. Grinius 
ir muz. J. V. Kovas.

1904 m. pastačius mūro baž
nyčią, mokyklos reikalams ga
lėjo būti panaudota senoji me
dine bažnytėlė. O tai jau buvo 
labai reikalinga, nes senosios 
patalpose mokiniai nebetilpo. 
Sunkumų ir dabar buvo. Nau
jų patalpų remontui ir visiems 
mokyklos įrengimams teko iš
leisti apie $6,000. Tačiau mo
kyklos darbo sąlygos jau pa
lengvėjo.

Pakviečiamos mokytojauti 
seserys

Ilgainiui buvo nugalėti sun
kumai ir su mokytojais. Šiaip 
tinkamų lietuvių mokytojų 
trūko, o lietuvės šv. Kazimiero 
seserys savo darbui dar tik bu
vo pradėjusios ruoštis. Tai 
sudarė mokyklai didelių sunku
mų. Vis dėlto 1902 m. pakvie
tus mokytoju V. Ališauską ir 

. jam padėti muz. J. V. Kovą, 
mokykla galėjo pradėti darbą

vusiais mokiniais. Tai buvo šv. 
Juozapo mokyklos pirmi žings
niai į mokyklą su viešųjų mo
kyklų teisėmis.

1906 m., vysk. Tierney pata
riant, kun. Saurusaitis pakvietė 
mokykloje dirbti šv. Dvasios 
seseris. Nors jos buvo ir nelie

tuvės, bet kun. Saurusaitis, 
kuriam labai rūpėjo, kad mo
kykloje nebūtų slopinama vai
kučių lietuviška dvasia, tikėjo
si, kad jos, nebūdamos airės, 
nesistengs lietuvių vaikus ai- 
rinti, kaip būdavo airių veda
mose mokyklose. Tad atvyko 
seserys Sabina, Monika ir Ber
nardina, kurios ir ėmėsi darbo. 
Taip persitvarkius. mokinių 
skaičius tuojau pakilo ligi 300 
ir programa buvo pritaikyta

Kadangi mokyklos patalpos 
buvo ir mažai tinkamos ir ank
štos, kun. Saurusaitis ėmėsi 
naujos mokyklos statybos. 
Pradžioj ji turėjo tik 8 kamba
rius. Bet mokinių vis daugė
jant, teko didinti ir net naudo
tis kai kuriems skyriams seno
siomis patalpomis. Taip beaug
dama, šv. Juozapo mokykla 
parapijos 20 metų sukakties 
metu jau turėjo 400 mokinių ir 
buvo išleidusi tris laidas.

Naujoji šv. Juozapo 
parapijos mokykla

Ilgainiui mokinių šv. Juoza
po mokykloj tiek pagausėjo, 
kad-teko ne tik užimti ir seną
sias patalpas, bet ir dirbti 
dviem pamainom. Tad. kito nie
ko neliko, kaip statydintis nau
ją mokyklą, kuri atliktų visus 
moderniškus mokyklos reikala
vimus, o taip pat teiktų vie
tos ir visam parapijos kultūri
niam veikimui, kuriuo šių laikų 
moderni parapija negali palikti 
šalia. Šį uždavinį pasiėmė jau 
naujas klebonas kun. J. Valan-

■ tiejus.

Kun. J. Valantiejus
Kun. J. J. Valantiejus gimė 

1883 m. Vadžgirio parap., But- 
kaičių kaime. Ten pradėjo ir 

mokytis pas daraktorių, už ką 
jo tėvelis pateko į rusų kalėji
mą. Vėliau, baigęs Eržvilko 
pradžios mokyklą, dėl lėšų sto
kos negalėjo mokslo tęsti, tad, 
sulaukęs 17 m., ryžosi laimės 

; ieškoti svetur, ir 1900 m. atvy
ko į Waterburį. Pradėjęs dirb
ti dirbtuvėse, jis tačiau neuž
miršo ir mokslo — lankė vaka
rines mokyklas ir mokėsi ang
lų kalbos. 1904 m. jis jau stoja 
į Hartfordo kolegiją, o, ją bai
gęs, ryžtasi būti kunigu ir 
pradeda mokytis Šv. Tomo se
minarijoj. 1910 m. baigęs pa- 
rengimąją seminariją. Hart
fordo vyskupui pasiūlius, išvy
ko į Šveicariją, kur studijas 
tęsė Friburgo universitete, ku
riame tuomet studijavo gausus 
būrys vėliau žymių lietuvių 
tautos vyrų — arkiv. J. Matu
levičius, vysk. P. Būčys, vysk. 
V. Borisevičius, kun. Dr. V. 
Bartuška ir kit., su kuriais 
kartu kpn. J. J. Valantiejui te
ko darbuotis Lietuvos la
bui. Baigęs mokslą, 1914 m. jis 
grįžo į Ameriką ir tų pat metų 
lapkričio 20 d. vysk. J. Nilan 
buvo įšventintas kunigu. Pavi
karavęs Ansonijoj, New 

' GirardviBe, Pa. — Klek. 
Mykolas Daumantas sukvietė 
apylinkės parapijų 
kunigus į Scaffords
pasitarimui. Suvažiavo 12 ku
nigų iš Shenandoah, Mahanoy 
City, New Phtladelphia, Frack- 
ville, Mt. Carmei, Kulpmont ir 
Shamokin. Lietuvių Dienos Ko
miteto pirmininku .vienbalsiai 
perrinktas kleb. Myk. Dauman
tas ,sekr. kun. J. Neverauskas, 
ižd. kleb. K. Rakauskas, reika
lų vedėjais: kun. J. Lukšys ir 
kun. L. Pečiukevičius, spaudos 
reikalams: kleb. J. Klimas ir 
kun. J. Čeponis.

Amsterdam, N Y.
• Apie 1500 dolerių šios ko

lonijos lietuviai gana trumpu 
laiku suaukojo lietuviškiems 
reikalams. Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį minint surin
kta $500, prie durų $185, Diep- 
holzo gimnazijos dviems moki
niams išlaikyti $400, Velykų 
metu Vokietijoje palikusiems 
vaikams dovanėlėms $417.
Amsterdamo geraširdžiai lietu- Plymouth, Pa., ir Monika Bla- 
viai yra dosnūs. Aukas renkant 
pasidarbavo Balfo skyriils ir 
Amsterdamo Lietuvių Komite
tas. Balfo skyriaus pirmininku 
jau treji metai yra A. J. Luk
šys.

• Motinas dienos minėjimas 
rengiamas gegužės 10 d. 3 vai.
р. p. A. L. Kluno salėje. Prog
ramą ijpildys Aitvarų kvarte
tas, vadovaujamas A. Kača- 
nausko, iš New Yorko. Be to, 
bus mažųjų šokiai ir deklama
cijos, vad. mokyt. Z. Lekutie- 
nės. Dr. V. Majauskas kalbės 
apie motinas. įėjimas: $1 ir 75
с. ; vaikams—25c. —k.

žonaitė iš Lovvell, Mass., įsto
jusios į Nrukryžiuotojo Jėzaus 
Kongregaciją, Brockton, Mass., 
davė pirmuosius įžadus.

• Mrs. Angelą Keser, a.a. 
kun. Antano Šidlausko teta, 
gyvenanti Cihcagoje, per vieną 
asmenį į Vokietiją pasiuntė 50 
dol. auką ten sergantiems lie
tuviams. Ji net penkerius me
tus laukė atvažiuojant a a. 
kun. Šidlausko į Ameriką. Taip 
pat jinai rėmė jį ir materialiai 
jo ligoje.

• §v. Kazimieras buvo pas
kelbtas šventuoju prieš 350

— metų. Ta sukaktis bus prisi
minta Nek. Pr. seserų rėmėjų 
seime Pu t na m, Conn., gegužės

tain, Hartforde ir Waterbury, 
1919 m. buvo paskirtas šv. _ _
Juozapo parapijos administra- 17 d. Prof. St. Yla skaitys pa- 
torium, o vėliau ir klebonu, kai 
kun. Saurusaitis savo senatvės 
dienoms grįžo į jo taip mylimą 
Lietuvą,wur 1935 m. mirė ir 
ilsisi Vilkaviškio kapuose.
Pradėdamas klebonauti, kun. 

J.. Valantiejus rado mūro baž
nyčią, nedidoką mūro mokyklą 
ir jo paties suorganizuotą naš- 
laityną. (Po karo, 1918 m., bu
vo likę daug našlaičių, taip 
pat jų nemaža atsirado po tuo 
laiku siautusios influenzos, ku
ri daug tėvų nuvarė į kapus. 
Tad 1918 m. gruodžio 15 d. 
kun. J. J. Valantiejus sušaukė 
Labdarių Sąjungos susirinki
mą, kuris nutarė tuojau steig
ti našlaičiams prieglaudą. Ge
raširdžių parapijiečių aukomis 
tuojau buvo nupirkti namai, 
kur ta prieglauda ir buvo į- 

steigta). Klebonija buvo jau 
menka ir ankšta. Parapijos 
skolos siekė $44,000.

(Bus daugiau)

skaitą, o mergaičių pansionatas 
atliks montažą. ------------

• Alė Nakaitė išleidžia kny- . 
gą jaunimui. Knyga pavadin
ta: “Nunešk, upeli, žąsų“ var
gus”. Leidžia Vokietijoje Ben
drijos leidykla.

• Dr. A. Šidlauskaitė, Ota
vos universiteto profesorė, at
vyksta iš Kanados į Nek. Pr. 
seserų rėmėjų seimą gegužės į 
17 d. Ji sutiko seimo dalyviams 
tarti žodį.

• Rochestery, N. Y., balan
džio 26 d. šv. Jurgio pašaipinė ■'>" 
draugija turėjb metinę šventę
su pamaldomis bažnyčioje ir 
pobūviu parapijos salėje. Drau
gijos nariai yra seniau daug 
nusipelnę lietuvybei ir dabar 
gražiai ir sutartinai tebedirba.

St Viskantas
su šeima Balfo garantija at

vyksta iš Belgijos į Ameriką 
“United States” laivu.

Malonūs mūsą Bičiuliai,

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti N. Pr. §vč. M. Ma
rijos Seserų Kongregacijos rėmėjų suvažiavime — .seime, 

Jcuris įvyks

GEGUŽES 17 D1EN£, NEKALTO PRA$IDfejIMO 
VIENUOLYNE, PUTNAM, CONN.

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

Seimo darbų tvarka: • • ■
11:00 vai. Pamaldos: šv. Mišias laiko Prel. J. Ambo- 

tas, pamokslą sako — Kun. V. Martinkus.
12:00 vai. Svečių ir dalyvių pietūs,
' 1:00

2:00
5:00

vai. N. Koplyčiai žemės prakasimas ir koplyčios 
komiteto pirmininko, Prel. P. Juro žodis.
vai. Seimo posėdis.
vai. Procesija prie Fatimos Marijos ir palaimi
nimas Švč. Sakramentu.

Maloniai prašome Gerbiamą Dvasiškiją. visus Kongre
gacijos bičiulius ir geradarius atvykti į šį seimą. Labai 
lauksime visų, kurie yra aukovę N. Koplyčios statybai: Am
žinųjų ir Garbės Narių, rėmėjų, gildiečių ir visų šiam rei
kalui pritariančių. . .

Iki malonaus pasimatymo!
N. Pr. Švč. M. Marijos Seserys

ir
Nauj. Anglijos Nekalto Prasidėijmo Seserų 

Gildės CeiCtro Valdyba

• PRANCIŠKONŲ VIE
NUOLYNE St Catharines, 
Ontario, Kanadoje, gegužės 4 
d. lankėsi Toronto kardinolas 
Jo E^ninencija Jokūbas Mc- 
Guigan. Buvo smulkiau aptkt- 
ta lietuvių pranciškonų įsikūri
mas Toronte. Pasitarimuose 
dalyvavo ir provincijolas T. 
Jurgis Gaitiušis O.F.M.

• Prel. Pr. Juras gegužės 17 
d. dalyvaus -Nek. Pr. seserų 
rėmėjų seime, tars žodį ir at
liks apeigas, prakasant stato
mos koplyčios pamatam žemę.

• Prof. Dr. Jonui šhneMtai 
pagerbti, jo 75 metų amžiaus 
sukakties proga, gegužės 30 d. 
Racine, Wisc., rengiama iškil

minga vakarienė, kuri įvyks
Danish Brotherhood Ihrfi, 710 
Grand Avė., 7 vai. v. Rengėjai 
kviečia dalyvauti jubiliato bi
čiulius, pažįstamus, kolegas ir 
mokinius. Užsiregistruoti adre
su: St. Budrys, 1018 Birch St., 
Tel. 4-1228.

• Ulijona Valaiinaitė iš

I
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• I

Gegužės pirmą skridau ir aš 
į Union Sųuare, tokią garsią 
aikštę didžiajame New Yorke. 
Sako, čia visada dedasi dideli 
dalykai ir namų pažemiuose ir 
aikštėje: porelės susitinka, pa-

. čiulba ir slaptai išsiskiria kas 
sau, kaip niekur nieko. Rodos, 
taip skaičiau Whittaker 
Chambers knygoje, pramintoje 
“Uudiijmu”, nes jis liudija, 
kad taip buvo', kai komunistas 
buvo, žiūrėk, jau ir pasirodo 
kokiame nors šešėlyje naujas 
bosas iš Maskvos. Rytoj da
rysit tą ir tą, — sako, — o po-

". ryt tą ir tą... Pinigo gausit ar
ba kulką... Tvarka turi būti...

Kai atskridau į tą aikštę aną 
penktadienį, tai tvarka ten bu
vo tikrai pavyzdinga. Vieni bu
vo suėję į vidurį aikštės, už 
tokių virvių, o kiti juos sau
gojo. Bet man niekas kelio ne
pastojo. Jskridau į vidurį aikš
tės ir tik klausausi, kad rėkia, 
kad rėkia, jog net Guatamalo- 
je atsirėkia:

— Šalin rankos nuo Guata- 
malos!

Kas čia dabar? — pagalvo
ju. — Matyti, susirinko tikri 
patriotai, kurie myli Amerikos 
laisvę, ir šiaurinę ir pietinę. Iš 
prašys raudonukus iš tos Gua- 
tamelos, kur juos dar Stalinas 
įsodino.

— Vyruti, — sakau vienam 
į ausį, — ar jūs tik nesumaišė
te žodžių? Man sakė, kad čia 
bus šaukiama už Maskvą, o 
dabar priešingai., už Guatame- 
lą. Gal ten Stalino kolchozą 
perkėlė?

Užalbintasis tik pažiūrėjo į 
mane skersomis ir atkirto:

— Skrisk pats į Stalino ba- 
dochozą— mums ir čia gerai. 
Jei būtų prastai, čia nesirink- 
tume. O rėkti vis prieš ką nors 
reikia. Kitaip ant mūsų rėktų 

_— pati Maskva.
Ka^-priskridau arčiau kalbė

tojo^ tik činkt ir nufotografa- 
ro. Akis apžlibino. Perpykau 
baisiausiai ir kibau į jį. Sakau, 
reikia truputį mandagumo. Ir 
vos ištariau tuos žodžius, kaip 
visa aikštė atsisuko į mane.

Sprukau iš tos makalynės, 
kad sveikas plunksnas išneš
ėjau. Sakau, dar kokiu raudon- 
snapiu apšauks. Būtų didžiau
sias žvirblių giminės išniekini
mas. O aš savo-padermės gar
bę ginu. Kitaip mane draugai 
užkapotų: “Ko lendi, kur ne
reikia-? O ko ko?”

Mums brangus kiekvienas 
darbas, kups kelia musų tau
tinę dvasią ir mums laimi kitų 
pripažinimą. Tokį darbą atlie
ka musų mieste veikiąs Čiur
lionio ansamblis. Jo tikslas pa
rodyti mūsų liaudies dainos 
grožį bei turtingumą ir kartu 
guosti mūs širdis bei pažadinti 
jausmus.

Čiurlionio koncertas, kuris 
įvyks gegužės 10 d. 4 vai. 30 
mm. Severance Hali, mums, 
lietuviams, turi tapti ne tik 
tautine mūsų švente, bet ir ga
linga mūsų vieningumo bei 
pajėgumo demonstracija. To
dėl turime gausiai čia susirink 
ti ir pasirodyti esą stipri tau
tinė Ctevelando grupė. Juo la
biau, kad koncertu stengiama
si sudominti ir amerikiečių vi
suomenę, o kaikurios jų orga
nizacijos sutiko jį net globoti

Mes^ žinome, kai visuomenė 
gerai supranta šio tautinio 
mūsų pasirodymo reikšmę ir 
svarbą. Tai teprimindami, tiki
mės, kad ji ir savo gausiu at
silankymu jį. tinkamai pa
rems. x

LB Apylinkės Valdyba

• Paskutiniame Alto sky
riaus susirinkime bal. 24 d. bu
vo svarstoma, kaip šiemet rei
kėtų paminėti trėmimų dienas. 
Pasisakyta, kad demonstraciją 
reikėtų rengti kartu su kitomis 
bolševikų pavergtomis tauto- 
miis ir ji turėtų priminti jų 
tragediją amerikiečiu visuome
nei. Patį gi minėjimą reikėtų 
rengti tautiniu pagrindu, nes 
skaudžių dienų prisiminimas 
turi kalbėti mūsų širdims ir 
jausmams.

• Polynas Stosiu dainuos 
Čiurlionio ansamblio koncerte 
gegužės 10 d. 4:30 vai. Seve
rance Hali rūmuos (1101 Eu- 
clid Avė.). Jai akompanuos 
Clevelando simfoninio orkes
tro dirigentas Louis Larie.

Juozas Stempužis tikrai e-

nergingaiir sumaniai tvarko 
Cšurliomo ansamtiHo. icnnrertn 
reikalus, gi tautinė mūsų Šven
tė turi būti parodyta ir ameri
kiečių visnuomenei, ir jie ja iš 
tikrųjų pradeda domėtis. Kai
kurios jų organizacijos pasiė
mė koncertą net globoti. O 
kaip mes. lietuviai? Be abejo, 
dalyvausime h* mes. Įmyki
me iš anksto bilietus!

Aldona gtepetytė šoks Atei
ties kMbo rengiamame vakare 
gegužės 17 d. 7 vai. Mažajame 
Teatre, šokio meno ji mokėsi 
Rygos operos studijoje, Vie
nos operoje, Paryžiuje. Atvy
kusi į Ameriką, konkurso ke
liu pateko į New Yorko Ope 
ratic Society ir šoka Carmen, 
Aidoj, Fauste ir kt operose. 
Taip pat dėsto baletą Carnegie 
HaH profesionalams. Dalyvau
ja televizijos filmose. Kartu

su ja Šoks ir baleto solistas 
Alt. Liepinas. Prie pianino 
muz. AL Mrozlnskas. Bilietai 
gaunami Spaudos kioske, Dir
voj, pas V. Palubinską ir P. 
Gruodį.

Jurgis Satasevičius, senosios 
emigracijos lietuvis, bal. 23 d. 
atšventė 60 m. amžiaus sukak
tį. Ilgiausių jam metų!

Zigmas Dautartas, tremtinys 
dipl. miškininkas, turėjęs so
dininkystės įmonę, gavo valdi
nę miškų kainotojo tarnybą 
Idaho valstybėje? Geros jam 
sėkmės!

Mirė; bal. 26 d. L. Juodval- 
kienė, I. Sušinskienės motina. 
Bal. 29 d. palaidota Kalvari
jos, kapuose. J Ameriką atvyko 
prieš 3 m. Bal. 23 d. mirė M. 
Karpienė - Karpavičienė, M. 
Zdanienės motina. Bal. 26 d. 
palaidota Bedfordo kapuose. I 
Ameriką atvyko prieš 40 m.

Fefcc

Chicago, HL
• Vincas Andriulis depor- - 

tuajamas. Draugas praneša, 
kad Vincui Andriuliui, “Vil
nies” vyr. bosui, įsakyta pasi
ruošti deportacijai į tarybinę 
Lietuvą. Per šešerius mėnesius 
jis turi sutvarkyti savo reika
lus. Si? patvarkymas buvo iš
leistas, kai Imigracijos Apela- 
cinė Istaika Washingtone at
metė V. Andriulio advokatų 
prašymą panaikinti deportaci
jos įsakymą ir leisti jam pasi
likti šioje Šalyje.

• A Daugirdas ir E. Ra
čiūnaitė, abu dirbantieji 
“Draugo” administracijoje, su
situokė gegužės 2 d. šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje.

Grįždamas pailsau ir nutū
piau ant vienos krautuvės lan
go. Ten viduje prie visokio biz
nio dar pardavinėja agnosė- 

J,iusK rąžančius, laimingo min
amo žvakes. Pardavėjas tik try

nė iš džiaugsmo rankas. Sakėsi 
gerai uždirbęs paskutinėmis 
dienotais. Kai tik liepė valdžia 
registruotis su partijos pasais, 
tai tuoj krautuvę gulte užgu
lė. Tik perkasi medalikėlius net 
tuzinais. Krautuvininkas nebe
iškentė ir paklausė vieno, gis 
tuoj atšovė: tai nauji pasai 
priėš "policiją. O jei čiups, jie 
tuoj parodys ne partijos pasą, 
bet agnosėlį. Susinešė visokius 
kvitus, kiek ir kada apsirikę 

/. paaukoto bažnyčiai, išprašė ir 
pažymėjimus, kad priima kalė
dininkus.

“Paskatinis subatvakaris”, 
dviejų veiksmų vaizdelis, bus 
vaidinamas gegužės 10 d. 3:30 
p.p. šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Kalbą pasakys prof. K. 
Pakštas bendruomenės reika

lais. Vakarą rengia ALB Pitts- 
burgho apylinkė ir vyčiai. Po 
vaidinimo bus šokiai ir užkan
džiai. Pelnas skiriamas Balfui.

Surinkta viri 1700 doL vie
šoje rinkliavoje (Tag Day). 
Rinkliava rūpinosi Balfo sky
riaus valdyba. Ji reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukoto
jam ir rinkėjams.

Lietuves vyčių radijo vaka
ras bus gegužės 24 d. šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje su 
gražia ir įdomia programa. 
Pelnas skiriamas radijo valan
dai paremti.

Lietuvių diena, rengiama 
Pennsylvanijos vakarinių sričių

lietuviškų draugijų, bus rug- 
piūčio 9 d. West View Park.

§v. Petro ir Povilo Dr-ja va
kare gegužės 10 cfS8 vai. vak., 
Homestead, Pa., bus galioja lai
mėti vertingų dovanų.

Altoriaus Garbinimo Drau
gija gegužės 3 d. buvo suren
gusi sėkmingą “card party” 
parapijos svetainėje.

“Pittsburgh Press” praėjusią 
savaitę plačiai rašė, kokį “ro
jų” komunizmas duoda užim
tų kraštų darbininkams. Tai 
tikra vergija.

Mirė senas Homesteado pa- 
rapietis Kunikauskas gegužės 
3 d. Sunkiai serga Ambrulevi- 
čius ir K. Bražinskas.

Koresp.

.Šaunus sąjungiečiu minėjimas New Haven

Kitą dieną skaičiau pames
tam laikraštyje, kad mitingas 
buvo labai pasisekęs: buvo 
daugiau žmonių už aikštės ne
gu aikštėje. Visi norėjo pasi
dairyti, kaip šūkauja “laimingo 
mirimo brolijos" nariai.

2. BePa^togis

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
36 metų sukakčiai paminėti 
ruoštas vakaras įvyko balan
džio 26 d. Meninę programą 
išpildė Manchesterio LB cho
ras, vad. P. Pakieno.

Programą pradėjo kuopos 
pirm. M. Jokubaitė, apibūdin
dama kuopos ligšiolinę veiklą, 
ir pakvietė chorą sugiedoti Mo
terų Sąjungos himną, 'kuris la
bai įspūdingai ir darniai pra
skambėjo. Toliau choras padai
navo keletą dainų, o moterų 
kvartetas išpildė “Paimsiu aš 
lyrą”.

Gražias sveikinimo kalbas 
pasakė klebonas kun. A. E. 
Gradeckas irApškrit. pirm. T. 
Hussėy, -kūne iškėlė gražią 
visos Sąjungos ir kuopos veik
lą.

Visus prijuokino ir linksmai 
nuteikė suvaidinta komedija 
“Ponia viršininkė”. Vaidinto
jai savo uždavinį gražiai atli
ko, už ką padėka ypač pri
klauso režisieriui Jarui. J. 
Klimkevičius iš Nonvich, 
Conn., pagrojęs akordeonu ir 
gražiomis lietuviškomis daine
lėmis gyvai priminęs Lietuvos 
jaunimo sueigas, taip patiko 
klausytojams, kad šie nenorėjo 
jo ir nuo scenos paleisti, bet 
jis visas patenkino vėliau. Ei
lėraštį ‘Barai ir vakarai” gra
žiai padeklamavo Jaras, o solo 
“gių nakcelį" padainavo L. 
Sidncy. Vėliau choras ir mote
rų kvartetas dar padainavo 
trejetą dainų. Už šią gražią

programą vakaro dalyviai y- 
pač dėkingi svečiams manches- 
teriečiams.

Minės Motinos Dieną
Sekmadienį, gegužės 10 d., 

katalikiškos moterų ir mergai
čių draugijos 10 vai. dalyvaus 
šv. mišiose ir eis bendrai prie 
šv. komunijos, pagerbdamos 
gyvas ir mirusias motinas, y- 
pač tas, kurios kenčia paverg
toje Lietuvoje, arba ištremtos 
į Sibirą. Tuojau po mišių para
pijos salėje įvyks bendri pus
ryčiai, kuriuos ruošia moti
noms pagerbti mūsų sodalietės. 
Būtų labai malonu, kad kuo 
daugiausia asmenų dalyvautų 
šiuose pusryčiuose, atsivesda- 
mi ir savo motinėles. Vyrai 
taip pat kviečiami dalyvauti.

Vaidins “Svetimas 
plunksnas”

Motinos Dieną, gegužės 10, 
vietos vaidintojai ruošiasi vai
dinti “Svetimas plunksnas”. 
Parengimo pelnas skiriamas 
Balfui ir lįętuvių vargo mokyk
loms šelpti. Pradžia 4 vai p.p. 
įėjimas — 25 centai. Visi

Bridgeport, Conn.
Praeito šeštadienio “Darbi- 

ninko” nr. 32 žinutėj iš mūsų 
kolonijos yra įsibrovusi klaida, 
kurią prašome atitaisyti. Turi 
būti taip: buvo suvaidinta ko
medija “Vargšas Tadas”. 
Vargšą Tadą vaidino F. Moc- 
kaitis, jo žmoną B. Karazienė, 
daktarą P. Armonas ir tarną J. 
Valiulis. Už įsibrovusį žinion 
netikslumą vaidintojus atsipra
šome. Dar galima priminti, jog 
vaidinimas gražiai pavyko, ir 
žmonės teiraujasi, kada bus 
kitoks toks juokų vakaras.

Dabartiniu laiku chore yra 
gerų dainininkų ir vaidintojų. 
Be to, dar galima patelkti dar
bui ir vieną kitą pašalietį as
menį. Tad ateityje galima būtų 
suvaidinti ir didesnį veikalą, 
kuriame galėtų dalyvauti ligi 
kokių 20 vąidintojų. Taip pat 
gal pavyktų suorganizuoti ir 
tautinių šokių šokėjus. Jei ne iš 
suaugusių, tai bent iš priaugan
čių ir lietuviškosios mokyklė
lės mokinių. Reikia tikėtis, 
kad tai bus įvykdyta.

Rengiamą graži procesija
Ateinantį sekmadienį 3 vai. 

lietuvių bažnyčioje bus švč. Pa
nelės stovylos karūnavimas. Ta 
proga įvyks parapijos vaikučių 
ir mergaičių rengiama graži 
procesija. Procesijai vadovaus 
kun. J. Pranskus. Pamokslą

“Kieno gyvenimas bus pana- - 
šus į sodrią-dainą, tas nesutirps 
mirty” — šiais V. Mačernio žo
džiais balandžio 26 d. buvo pra
dėtas stud. ateitininkų suruoš
tas Vaižganto minėjimas. Apie 
Vaižganto gyvenimą ir jo švie
siuosius bruožus gražiai papa
sakojo rašytojas J. Gliaudą. 
Studentai ateitininkai paskaitė 
Vaižganto raštų ištraukų.

Kultūriniai parengimai
Paskutiniu metu čia įvyko vi

sa eilė gražių kultūrinių pa
teisimų. Vyčiai savo suvažia
vimo proga detroitiškiams su
vaidino operetę “Apkalbos ir 
meilė.” Vaidino-clevelandiškiai 
vyčiai. Balandžio 19 d. įvyko 
net du žymūs parengimai. Kon
certavo iš Argentinos atvykęs 
žymusis mūsų pianistas A. 
Kuprevičius, kuris klausyto
jams paliko nepaprastą įspūdį, 
ir Kauno Valst. Teatro aktor. 
Z. Arlauskaitės-Mikšienės re
žisuojama grupė kitoje salėje 
Balfo naudai suvaidino Čiurlio
nienės “Pinigėlius”. Spektaklis 
buvo vienas iš geriausių tos 
pat režisorės pastatymų Det
roite. Paskutinį balandžio sek
madienį Dramos , Kolektyvas 
“Alka” suvaidino J. Pusdešrio 
režisuotą amerikietišką dra
mą, Ch. Mere “Nugalėtojus”.

Dekoracijos spektakliui 
skoningai atliko V. Ogilvis.

Vaidinimą surengė Amerikos 
Lietuvių Balso Radijo Klubas.

Skautai minėjo savo globėją
Sekmadienį, balandžio 26 d., 

lietuviai skautai paminėjo savo 
Globėjo šv. Jurgio šventę. Jie 
uniformuoti ir organizuotai da
lydavo pamaldose, o* po pa
maldų salėje įvyko iškilminga 
sueiga. Iš vakaro jie surengė 
“Mėlynojo Drugelio” vaidini-

ir skautai, dainininkė Variako- 
jytė ir B. Budriūno vyrų kvar
tetas, kuris pasirodys, tur būt, 
paskutinį kartą, nes jo vado
vas išvyksta į Kaliforniją. Jo 
darbo palikimas yra penkios 
įdainuotos plokštelės.

P. Natas

Dykai išbandymas
REUMATLŠKl SKAUSMŲ 

AĘTHRITIS

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmu tan
kiai susijusių su reumatizmu, arthri- 
tis ir neuritis, tai kodėl juos nebandy
ti ŠIANDIEN mūsų išlaidomis Juos 
tūkstančiai vartoja jau virš 25 metu.

Šio laikraščio skaitytojams vaisiai 
siunčiami dykai

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
TABLETES dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dalį ir už tai nebeito 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos nė vieno cento. NESIŲSKITE 
PINIGU- Tik tuojau atsiųskite savo 
vardą, pavarde ir adresą

ROSSE PRODUCTS CO, 
2798 Farwell Avė., Chicago 45. III. ..

Rept. X-3

TUOJAU REIKALINGI PATYRĘ VYRAI

• Pastovus darinis

• Apmokamos atostogos ir šventės

• Daug kitų tarnautojo privilegiją, 
potogus susisiekimas. « 

Kreipkitės dar šiandien!

American Spring-Wire Speciahy
816 N. SPAULDING

IMMEDATE OPENINGS FOR 
WARE HOUSE WORK

Top Earnaigs
Ideal vvorking conditions, pleasant working conditions, 

permanent positions. Ali DP’s welcome.

Apply in person.
DŪMAS STEEL

7800 W. 61st Place

Help Wanted Female

lietuviai kviečiami atsilankyti. ‘ įsakys svetys kunigas.

Rengiasi pagerbti motiną
Ateitininkai ir skautai sutar

tinai ruošia Motinos Dienos mi
nėjimą, kuris įvykos gegužės 
10 d., tuoj po 11 vai. pamaldų 
buvusioj lietuvių salėj. Paskai
tą skaitys rašyt. J. Gliaudą. 
Mąniną- dalį atliks ateitininkai ’• *

Patyrimas nereikalingas

MERGINOS — MOTERYS

WILLIAM J. DRAKF, 
(nusneNASi 

Lietuvis Advokatas
S5-«l WAMKHAM PU. JAMA1CA. N. T.

Tel. Jamaiea 

-------------- --------------------------------------------------------------------------

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA
Santaupos, įdėtos prieš 1-M mėnesio d. veikia nuo 1-mo 

kcraplektas įsteigta
phmkana Ir pteftsks «■ kiekviena 1918

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Seitadie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. J
dienos. Trečiadieniais visa diena 
uždaryta.

Drive !■ LOMBARDO Savinga and Lnan Anodatioa

Wivrr CERMAK ROAD GUaderooa 4 2600 a» ii — a - 
cnvivrMMi

• Puikus pradiafe atlyginimas

.• Kuygrišybos darbas
• Leagvns, švaros dirbtuvės darbas
• Pradedama anksti — baigiama anksti
• Gertai dirbsi — daugiau uždirbsi
• Galima dirbti viršvalaadžius
• Pastovas darbas —- ncatleidinčiama

.110 W. POLK ST
12 aukšta



BALANDIS EE DU KIAUŠINIAI Amerikos geografu surengtoje pa-

^ŠACHMATAI
Veda K. MERKIS

US opeii pirmenybės iš lie
pos pabaigos nukeliamos j rug
pjūčio 10-21 d.d. Bus Milwau- 
kee, Wis. Būtų gera, jei šitose 
pirmenybėse dalyvautų stip
riausios lietuvių pajėgos, kaip 
Kanados meisteris Povilas Vai
tonis ir Illinois meisteris Povi
las Tautvaiša.

Chicagos pirmenybėse Taut
vaiša įveikė Turiansky ir Co- 
herf, bet vis dėlto liko antruoju, 
pustaškiu atsilikęs nuo laimė
tojo ukrainiečio Turianskio. 
Pastarasis laimėjo prieš Zųjų. 
Po geros pertraukos, Kazys 
Jakštas vėl parodė gražų loši
mą, laimėdamas prieš Noriną.

1953 m. Chicagos p-bių už
baiga: Turiansky 9,X> (iš 11), 
Tautvaiša 9, Cohen ir Alb. 
Sandrin po Zujus 6, Grom- 
bacher 5, Norin, Czemecky, 
Tums po 4’4, Jakštas 4, Ang. 
Sandrin 3, Mengelis 1.

Tautvaišos laimėjimas prieš. 
Turiansky įrodo, kad jis yra 
stipriausias Chicagos* šachma
tininkas, bet meisterystę pel
nytai laimėjo ukrainietis Tu- 
nansKy, i aut vaisei pvi
lengvai nustojo taškų prieš 
Jakštą ir Alb. Sandriną.

USCF vice p-kas Montgome-

Help wanted Female

Kreiftia;
UPMAN BROS.

DOTONDRE88

Patyrusi. Mokame

ieean BKd. Ferent HlUs / 
Tel. IL 9-1418

DABBININKBS 
patyrusios siūti Singer mašinomis 
Siuvama vaikų drabužiai (infants 
show suits). Pastovus darbas. Geras 
atlyginimas. Kreiptis:

BEST INFANTS WEA*

TeL ST 8-8218 BrąoUyn. N. Y. 
(važiuoti iki Ctausan stoties G.G. 

traukiniu)

245 W. 55 St., N.Y.C.

LABOBANT* TECHN1K*

FINGQBWAVEB

Disphy

SLITSAOOAK, atamt nw. erigtnal-

Httie m SU. Excepttonally polite 
and frieufly Service.

KXWK SANNBS

White Shtat CRATIS with purchase 
of Suil

10%-30%
FISHING B0UIPMENT 

DANIELSEFS 
FISHING TACKLK 

482—72. StiMt, Brooklyn 
Nsąr 5, Arame 

Open Sundays til 3 p.m. 
Daily 8 a. m. til 10 p.m. 

TE. 64MI

P. J. RAijDANAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJA* IR CBBDRGAS

185 Clinton Avenue Brooklyn 5. N. Y.
Priėmimo valandos; tik iš anksto susitarus.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Namų tel. Vlrginia 9-0476

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR OHRUSGAS

1357 Bushwick Avė., BroeUyB 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p, šeštad. 10 iki 3 p.p.
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

ry Major šių eilutSų autoriui 
apie Tautvaišą šitaip atsilie
pė: “In Chicago Tautvaisas 
štili plays a prominent part, 
although he is getting some 
competition from a Russian 
(or Ukrainian?) Miroslav Tu
riansky.”

Greta Tautvaišos gerai pasi
rodė Zujus, kuris pelnė 6 taš
kus gana stiprios sudėties pir-1 
menybėse. Jakšto laimėjimai' 
prieš Tautvaišą, Noriną ir kt 
rodo, kad apie jį dar girdėsime 
daugiau. I

Kasys Škėma, 1950 ir 1951 
m. Bostono meisteris, šiuo me
tu gyvena su šeima Detroit, 
Mich. Jis dirba vienoje ameri
kiečių spaustuvėje.

UetovfaU, latviai ir estei var-| 
žysis ir šachmatuose Kanados 
pabaltiečių sporto šventėje, ku
ri įvyks Toronto mieste, gegu
žės 15 ir 16 d.

Sovietų techoMttetekai pri
ėmė amerikiečių kvietimą su
lošti komandines rungtynes (2 
lentų) New Yorke birželio 10- 
18 <£d. Atvyksta pasaulio meis
teris M. Botvinnik, Auerbach, 
Boieslavsky, Geller, Keres, Ko- 
tov, Petrosian, Smysiov, Tai- 
manov, Tolush.

Bucharesto tarp, turnyras 
užbaigtas šitaip: Tolush 14, 
Petrosian 13, Smyslov 12’2, 
Boleslavsky 12, Spassky (16- 
metų) 12, L. Szabo 12, Barcza 
11’2. Viso 20 dalyvių.

PARDAVĖJA KEPYKLOJE 
patyrusi pardavinėti Freneh pustry. 
Pastovus darbo* — 5 dienos, 835 sa
vaitėje- Maloni darbo atmosfera.

Kreiptis:
ROUGEN BAKERY

8502 — 4th Avė. Brooklyn, N. Y.

patyruriąs 5 tiesos dBrbo dar
bas pastovus. Geras atlyginimas.

Kreiptis:
ANDREWS BEAUTY SALON

TeL MO 2-S770

J. P. GINKUS, Direktorius 
Treėiatieriais 9:36 vaL rak—WWRL 1666 kc—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 

naujienos, muzika. 
TeL EV. 4-9293 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

495 granV^t.
J. P. GINKUS 
Direktorius

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

Schools and Camps

Stovykla vaikams—-St. Josepli’s Vilią
HACKETTSTOMN, NEW JERSEY

Vadovaują tėvai vienuoliai šV. PRANCIŠKAUS NAVERO 
Kaina 330 savaitei, visam sezonui 3240. Sezonas nuo 2 liepos iki 3 
rugsėjo. Galima apžiūrėti kiekviena sekmadieni. Idealus susisiekimas, 
pritaikytas šeimoms ir bičiulams.

Informacijos reikalais kreiptis į biurą New Yorke
367 J&urit 33rd SL. N. Y. 16. — Tel. MUrray Hill 5-6194

D 1 S P L A Y

On Regular Savinas Accounts
Interest starta the flrst of the mohth 

on suma from |2S. to >10,000.
Depozito made on or before Jaauary !•. April 5,
Jaiy 16, and Octoteer 5 wffl dratr interest from the

THE

SAVINGSBANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parksvay at Noatrand Avenue 
Your Depotits in Thls Benk Are Fully Insured 

Up to 310,000.
Member Federal Depoalt Insurance Corporation

7au HmetiĄ.' kai um ktauto 
"LIETUVOS 

MUiL f Lis unifiinuf 
' RADI O VAL4NOU. 
kuws /ta t^a/ufuicgcw»u» 

ŠEČTADIEMiAia 
iiNew "ioxko stotiei 
UKvZ) l33Ok-IO7-5m

DIREKTORIUS

Alf.PE TRUTIf 
motėm. 

HILUSIDE ,N.J

rm

SEIMINTNKB — PATYRUSI 
Turi būti dirburi viešbutyje ir pa

tyrusi tame darbe. Pastovus darbas. 
Geras atlyginimas. Kreiptis:

HOTEL JACKEON 
220—5th Avė, N.Y.C. TeL ML 6-U72

FINGERVVAVER 
visiems gražiaimeei darhems grožio 
salione. Atlyginhnas 858 pins eommis- 
sion. Pastovus darbas. Kreiptis: 

790 — tad Avė. at 42ad 8t. 
TUDOR CITY, NEW YORK

I MERGINOS AR MOTERYS
* prie dėžių pamušalu. Pastovus darbas, 

geras atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

OCEAJtf CASKET
17 Thames Str. Brooklyn

TeL HY 7-0770

IŠNUOMOJAMAS VASAR
NAMIS 4 arba 9 kambarių 
gražioje vietoje prie ežeriuko 
(Ronkonkoma apylinkėse) su 
visais patogumais ir prieina
ma kaina. Kreiptis vakarais 
nuo 6 vai. adresu: Mrs. SteJIa 
Norbut, 104-23 Lefferts Blvd. 
Richmond Hill 19, N. Y.

TUOJAU REIKALINGA se
nesnio amžiaus moteris 
vaiko 7 mėn. amžiaus;
darbo dirbti nereikia. Kreiptis
po 6 vai. vakaro adresu: Mrs. 
M. SLIŽYS, 283 Grove St.

prie 
kito

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage St., Norwood, Mass.

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing. D. D.

' Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 W. Sixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin Street, 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas
5 G Street. So. Boston 27, Mass. 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Loveli, Mass.

Sekretorin*
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Norwood, Mass.

Finansų Sekretorius
Antanas Pell 
•32 Wllder Street, 

. Brockton 58; Mass.

Blanche Cunys 
409 W. Broadway, 

.So. Boston 27, Mass.
Revizijos Komisija ♦

Kun. Jonas Bernatonis 
!<ell Meikūnas 
Benediktas Jakutis

Lithuanian
Furniture Co

SO 8-4818
INSURED and BONDED

Help Wanted Malė

cMne*. Experieneed Presser on ehUd- 
ren’s sweaters.

NEW STELE KNITTTNG 
65-12 60 Plaee, Ridgewood 

HE 3-7101

FACTORY HELPER
Unskilled, strong, healthy men (18- 
45) wanted; excellent work condi
tions. Ask for Mr. ZUCKER,
JAMAICA SASH & DOOR CO., 

1655 Jericho Turupike, 
New Hydo Parii

Call in person — speak English

MEN WANTED
Esperienced on Surgical 

Instruments

Metro Surgfcal Instrument Co.
761 Metropolitan Avė. BTdyn

EV. 8-7384

§2.50 per honr. High preetrien ma- 
chine work. Commerttal Product. Ex- 
pereinced on Jigs, Flztares, Dies, and 
ezperimental maehlnt rj

Momrt Verno® 7-6610

MAN WANTJ5D 
Madine Haads £ Workew 

for Woodworidng Plast
2nd Street A Lenox Rd.

HUNTINGTON STATION, L. L

MAN VVANTED
FOR LAND^CAPE GARDENING

Outside Y., in Long Island.
Call at once.

cxperienced with Tractor 4 Mąchine- 
ry. Good milker; 4 room fumished 
apU good salary: steady jote all year 
long in Dutchess Cteanty. N. Y. Ia- 
ųuire for appotatme** GI 7-9648, or 
Citatas Coraen, N, Y„ Wl.

Good conditions, good pay for the 
right man.

LYNN MARCARET BAKE SHOP
270 Post Avė., Weatbury, L. I. 

Call VVestbury 7-2372 Wedne«|ajS 
and ręst of weok.

KNITTER, EXPERIENCED ON 
CIRCULAR T. A. MACHINES 

wanted. Good pay. Steady Potition 
FBTTZ KNITTING MILL 

716 Fatrvtoor Avė. BMgevrood 
Tel: EV 6-2267

PEIST LANE
DRUGS

405 SO. 4THSTBEET
Cor. Hewe$ St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetika, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai .ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

EDVMN LANE, Ph- G.
EV. 7-6238 - EV. 4-8200

Business opportun.
SPORTO REIKMENŲ' DIRBTUVE 

pilnai irengta su 14 Singer mašinų, 
1 HoHman presser, t Button sewers, 
1 Blindstiteh, 1 Memv, 1 Pinker, 1 
Buttonhole. Labai gera proga susida
ryti gerą pragyvenimu Kaina tiktai 
52300. Kreiptis j savininkę.

GL 2-2578, arta Box A 24,
11 W. 42nd St, N.Y.C. Rm. 830

empl. agency

MARVS EMPL0YMENT 
AGENCY

1307 Atlantic Avė, BTclyn 
Cooks; geni housevvorkers — 
withAwithout cooking; couples; 
butlers; waitresses; Ist rate 
jobs in best houses available.

VL 7—5640 - VL 7-2381
SFTL’ATIONS WANTED

Invest, hourly part-full time, 
sleep in-out.

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
Pranciškaus Varpelį”!

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraqjo, vidurių ir Idtil Mg* gjSytejBB. 

‘‘Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Pridmimo valandos |0>2 ir 4-9, 
Mokslus baigos Europoje

128 E. 86ta STREET NEW YORK CITY •
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & ORIU
STANLEY MISIŪNAS IĘ SŪNUS EDVVARD MISIŪNAM 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pąvieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Spėrias

502 GRANO ST., kampas Union Avė. BROOKLYN. N. Y.

į “Pirmiausia užeik pas Adomų”

I
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAISAdam Realty Co.

J 1140 EAST JERSEY ST.
i' ELIZ, N. J.
' Adam Stankūnas EL 4-1576

ABRAMS DRESS SHOP
228 Broadway, Brooklyn, N. Y.,' 

telef. EV 8-6656 
Priešvelykinis Išpardaviir^?

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

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

Tel. EV 8-6656

Tel. EV 8-9794

M. aod L AUTO COU.ISSION WORKS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atliekami viri collisiea, dažymo ir ,/nech. taisymo darbai. 
Tepimas ir poliiavrnas.—Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai. 
J. MALDUTIS ' . z zaliaisKAS
937 Grand Street Brooklyn, N. X.

, TeL EVergreen 6-5181

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

h* kiti maisto produkte! šiose krautuvėse:
C9-38 Myrtte Avė.

Glendale, N. Y.

136-59 Boojevelt Avenue
Rusbing, N. Y.

<•>38 Forest Avenue
, . .. .Ridgewood, N. Y. Ji • ’f *

•O-O4 Wooddde Avenue
VVoodside, N. Y.

185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Mesdovs. Flushing

219-17 Jamnica Avenue 
Ooeens Village, N. Y.

176 Kockaway Avenue 
Vaiky Stream, N. Y.

4386 White Plains Boad 
Bronz, N. Y.

- 19 VVest Post Road 
VVhite Plains, N. Y.

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

WINTER GARDEN TAVERN. Ine

KABARETAS
BARAS, SALE susirinkimams, 

vestuvėms etc.
VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties 

PelSdy“ orkestrui
1883 MADB0N RT. BROOKLYN 27. N. Y.

Tol. EV 2-9586 (Prie Fore« Avė. stoties), Ridgewood

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

. ■•••MiiiiiMfMtaaMMMtoeeMDMMrttMOeofoooMostMttiooooirortsoootr

I Tel. EVergreen 7-4335

Į S tephen Aromįskie į 
i . (Armakauskas)= ‘ »

. Graborins-BalsanMioto  jas Į
Moderniška Koplyčia ’

I 423 Metropolitan Avė. f
> Brooklyn, N. Y. j
? I
.•MSMMttOMtttOMOMaMMVtatSOOOOMOVOOtOSomMmSMtlUOOOOtOMMSM-

Tel. STagg 2-5*48

į Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnos Bolfon 
Reikalų Vedėjas

660 Graad Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

f*UNERAL HOME 
AIR CONDITIONED

84-02 Jamaica Avė.
(at Forest Parkway Station)

Woodhaveių N. Y.
Suteikiam gaibingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
F. W. Shalins Ir J. B. Skalias

TeL VIrgtata 7-4469

EVergreen 8-9770

i Joseph Garszva

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jis ga5že mokėti brangiau, be*

• -Prabangus ąžuolinis 
ta M*/*J karstas, laidotuvių 
vežimas ir vienas limuzinas i 
bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotų 3495 tokios laidotuvės.

Bet Polako kaina—3295.
Su audeklu 

( apmuštu
karstu pf- 
glau kaip 

$185.

Vis tiek, kur Jūs gyvenate, 
Polakas Jums gali patarnauti.

ANTANAS POLAKAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Brotalya, N. Y.



19 d. Sustoja pas prd. Balkū-

rapijos kleboną kun. M. Kemė-

Angdą K. parapijos ir likusių be savininkų turtų 
valdymo klausimai. Klausimus 
referavo J. Audėnas. Referen-įvyks liepos 12 d. Woodside 

National parke. Parapijos

BOSTONO žinios ,

.20 d. Programoje bus pastaty
ta. lieturi&ų vaizdų, dainų ir 
poezijos pynė. Koncerto prog
ramai tekstą rašo Nelė Maza- 
laitė,, lietuviškus vaizdus ga
mina fotografas Vytautas Au-

MottMS minėjhnas
, rengiamas šeštadieninės Mai
ronio mokyklos gegužės 10 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje ir salėje. Bažnyčioje 11 
vai mišios, o salėje 3:30 vai. 
Dr. H. Lukoševičiaus paskaita 
ir meninė dalis, kurioje daly
vauja: mokyklos choras, skau
tų vyčių oktetas, mokyklos 
pianistės ir deklamatoriai, 
moksleviai ateitininkai ir pa
rapijos mokyklos lituanistinės 
grupės mokiniai. Visi prašomi 
gausiai dalyvauti.

Km. J. Končius, -

9 d. išeina iš ligoninės ir išva-. 
žiuoja j sanatoriją toliau gydy-

Šestadien. Maironio mokykla 
birželio 21 d. mokslo užbai

gos proga vaidins 4 veiksmų 
pasaką “Aukso obuolys”. Pa
saką vaidinimui parašė ir pats 
režisuoja V. Kidolis.

V. v 
fe

5'. ' '
Į:'.-

Maspetho liet, parapijos Vi

atostogų į Miami.
Vyt Gedgaudas,

“Vienybės” redaktorius, pa
sitraukia iš “Vienybės” reda
gavimo ir gegužės 21 d. iš
vyksta į Kaliforniją.

Balandžio mėnuo rytinės A- 
merikos valstybėse buvo lietin
gas. New Yorke per visą mė
nesį iškrito 6 coliai lietaus.

PADEKA
Visiems mano prieteliams, 

pažįstamiems ir giminėms, ap
lankiusiems mane ligoninėje ir 
daug užuojautos, gražių gėlių 
bei dovanų teikusiems, reiškiu 
nuoširdžiausią padėką. Ypatin-

liui ir Dr. G. Grinevičiui už 
globą ir ypatingą dėmesį per 
-visą mano ligos laiką.

(Apie kaimo gyvenimą senoj Lietuvoj)

LINKSMOS DAINOS, ŠOKIAI IR DAUG JUOKŲ
R ENGIA

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS
(vad. POVILAS SAKAS)

Sekmadienį, Gegužės 17, 1953
I R

Sekmadieni, Gegužės 24, 1953
5 V AL. P. P.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
rth 5th Ir Havemeyer Strefto, Brooklyn, New York

Įžanga $1.50ro OPEBEnS ŠOKIAI. '

Švaistyta, kaip atstatyti Lietuvoj ūkį

g. m. balandžio 25 d. New už nuosavybės principą: turė- 
Yorke posėdžiavo Lietuvos Ū- * 
kio Atstatymo Studijų Komi
sijos Prekybos - Ekonominė 
Sekcija. Dalyvavo p.p. Dymša, 
Vainauskas, šimutis, Trečio
kas, Rastenis ir Audėnas.

Buvo svarstomas nuosavy-

ruošiant Lietuvos ūkio atsta
tymo projektus labai svarbus 
esąs nuosavybės klausimas. 
LOASK tuo reikalu seifai do
misi ir savo bendradarbius in
formuojanti, kad projektuo
jant bet kurį ūkinį klausimą, 
reikia turėti galvoje tiek turtų 
nuosavybės, tiek ūkinės laisvės 
buvimą.

Tačiau konkrečias^Ekonomi
nės politikos gaires išlaisvinto
je Lietuvoje galės nustatyti tik 
krašto vyriausybė pagal rea
lias krašto ir tarptautines są-

Tiek referentas, tiek diskusi
jose dalyvavę aiškiai pasisakė--

Liet Karininkų šeimos
gegulės 9 d., šeštadienio va

kare Angelų Karalienės para
pijos salėje rengia pobūvį. Pro
gramoje — Henrikas Kačins
kas deklamuoja iš mūsų poezi
jos.

Maisto užpirkimo vajus .
eina sėkmingai. Baltas su

laukia nemaža aukų ir jei taip 
toliau eis, tai iki liepos 1 d. 
bus nupirkta 60.000 svarų mai
sto ir pasiųsta į Vokietiją ten 
likusiems lietuviams.

Lojalumo parade

plakatus su užrašais: “Lithua- 
nia mušt be free’ Do not sėli 
out Baltic States’ Soyiets, get 
out of Lithuania! The Soviet 
Union — Prišon of Nation! 
A real Peace — Yes! Appease- 
ment — No!” — Lojalumo pa
radą organizavo New Yorko 
Lietuvių Tarybą. Jos pirminin
kas adv. S. Briedis, rūpinęsis 
paradu, žygiavo pirmutinis. 
Lietuvių grupė nešė 14 Ameri
kos ir 14 Lietuvos vėliavų. Į- 
spūdis buvo stiprus, nors lie
tus ir šaltokas oras kai ku
riuos nuo parado sulaikė. O 
reikėtų tokiais momentais vi
siems dalyvauti, nepaisant jo
kio oro, nes tai reta reklama 
Lietuvos laisvinimo reikalui.

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

tų atgauti kiekvienas tai, ką 
jis turėjo 1940 m. birželio 15 
d. Tačiau Vilniaus krašte jau 
buvo pažeisti nuosavybės rei
kalai pačioje Il-je pasaulinio 
karo pradžioje, o Klaipėdos 
krašte jau 1939 m. kovo 22 d. 
Konkrečiai visos šios ir kitos 
datos teks turėti galvoje. Su-

su dideliais keblumais.
Svarbiausia priklausys nuo 

laiko, kada bus išlaisvintas 
kraštas, ir kiek teisėtų turto 
savininkų beatsiras. Juo grei
čiau bus kraštas išlaisvintas, 
tuo daugiau bus neišnykusių 
savininkų, juo vėliau — tuo 
jų bus mažiau. Kas gali žino
ti, kada? Po ilgesnio okupaci
jos laiko, jau galinti būti kalba 
tik apie turto suprivatinimą. 
Ryium su tuo turės būti pa
boti ir d’desni ūkiniai planai 
— likvidoujant įvestąją sovie- 

■' tizaciją ir kuriant naują so
čiai ekonominę santvarką.

Koresp.

Vasarotojų ir vasaros pramogą 
rengėjų žiniai

Stony Brook Lodge, Pr. La
pienės vasarvietė, kuri randa
si gražiausioj Long Island da
lyje prie Atlanto Įlankos, Sto
ny Brook, pradės sezoną birže
lio 6. Atidarymo dieną įvyks 
mūsų žymiausiųjų menininkų 
kūrybinė demonstracija, lietu
vių dailės paroda, kurios pa
matyti kviečiami visi. Tai bus 
nepaprasta diena vasarvietės 
gyvenime.

. 'Kartu pranešame, kad prie 
vasarvietės šiemet yrą pri

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

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

nizacijas ir klubas pasiskirti 
dienas savo pobūviams ir pik-

Vasarvietė randasi liž 50 
mailių nuo New Yorko, šiauri
nėj Long Island dalyje, ir pa
siekiama automobiliais 25A 
keHu ir Long Island trauki
niais į Stony Brook.

Dd atidarymo dienos visais 
reikalais kreipkitės raštu, ad
resuodami: Mrs. Lape, Stony

IPOLITAS NAURĄGIS
Lietuvos Operos sofistas, ne

seniai atšventęs savo debiuto 
25 metą sukaktį, dainuo; So. 
Bostone gegužės 17 d įvyks
tančiam? Lietuvių Radijo Va
landos koncerte. Ip. Nauragis, 
pradėjęs dainuoti Kauno Ope
roje 1928 nu, vėliau d^ug kur 
koncertavo užsieniuose ir 
tremties metu Vokietijoje bei 
Anglijoje. Anglijoje 1949 m. 
jam koncertuojant buvo labai 
šiltai priimtas ir gražiai įvert- 
tintas. “The CoTsett Gardian” 
(1949 m. vasario 17) rašė: Ip. 
Nauragio dainavimas primena 
Šaliapiną, kada šis buvo pa
čiam pajėgume.

Lankiame Įspūdingo Lietuvių Radijo Valandos koncerto

Daug kartų Lietuvių radijo 
valandos vedėjas A. Kneižys 
yra suruošęs koncertus, pasi
kviesdamas didžiuosius dainos 
ir muzikos menininkus, šiais 
metais toks koncertas įvyks 
gegužės 17 d. 3 vai. p.p. So. 
Bostono High School salėje, 
Thomas Park.

Vienas didžiųjų mūsų dainos 
menininkų yra Ipolitas Nan- 
ragis, neseniai, atšventęs savo 
25 metų scenos darbo sukaktį. 
Scenos darbą pradėjęs Kauno 
operoje 1928 m., jis per visą 
nepriklausomos Lietuvos gyva
vimo laikotarpį buvo tos ope
ros pažiba. Vėliau daug prisi
dėjo, organizuojant Vilniaus 
nimo. šį įžymųjį mūsų operos 
sitraukti į Vakarus. Taip pat 
sėkmingai yra gastroliavęs ir 
užsieny: Italijoj, Argentinoj, 
Austrijoj bei Anglijoj, susi
laukdamas labai aukšto įverti
nimo. šį įžymųjį mūsų operos 
solistą koncerto dalyviai turės 
progos išgirsti gegužės 17 d.

Programoje taip pat daly
vauja O. Sabaliauskaitė-Ol- 
šauskienė, lyrinis sopranas. 
Tai jaunosios kartos solistė, 
baigusi N. Anglijos konserva
toriją. Ji su pasisekimu kon
certavo toje pačioje konserva
torijoje, kur profesūros buvo 
aukštai įvertinta. Taip pat yra 
koncertavusi Bostone ir kituo
se miestuose. Dažnai pasirodo 
ir įvairiuose lietuvių parengi
muose. Hgą laiką yra dainavu
si radijo programose: WIAN— 
Lawrence, WBN — Bostone ir 
W0TW — Nashua, N. H.

Elesą Plevokaitę šiame kon
certe klausytojams . taip pat 
bus malonu išgirsti, nes tai žy
mi muzikinė pajėga. Ji yra bai
gusi N. Anglijos konservatori; 
ją ir šiuo metu dirba kaip 
vokalinės ir instrumentalinės 
muzikos instruktorė (supervi- 
sor) Wilmingtone. šiame kon
certe ji išpildys žymiųjų mu- 
zikų kūrinius.

Chorą veda jaunosios kartos 
muzikas Z. Saarslds, baigęs 
Kauno konservatoriją ir vėliau 
savo žinias gilinęs Vokietijoje,

Dėvėti drabužiai
Louis Sanders firma (1541 

First Avė.) turi didelį pasirin
kimą vyriškų kiek padėvėtų 
kostiumų. Jie beveik nauji. 
Perkant tiesiai iš krautuvės jie 
kainuoja iki 100 dol. Pas 
Louis Sanders galima pasirink
ti už 15 dol.. Mandagus patar
navimas. Kostiumai labai tin
ka siųsti į Europą ir kitur.

Laukiame viešnių iš Putnamo
Gegužės 10, Motinos dieną, 3 

vai. šv. Petro par. salėje Nek. 
Pr. Seserų auklėtinės iš Put
namo, atliks gražią programą. 
Be to, bus pagerbtos motinos. 
Seselės šiemet stato savo kop- 
Ijįjįll ir atlieka daug kitų kil
nių darbų, kurie reikalingi pa
ramos. Dėlto gausiai jas rem
kime!

“Karalienė iš Dievo 
malonės”,

vaidinimas, kurį su jaunimu 
parengė parapijos seselės, pra
ėjo su pasisekimu. Grasia lie
tuvių kalba savo roles atliko 
ne tik tremtinių vaikai, bet ir 
Bostone gimusios^ lietuvaitės. 
Vaidinimas kartojamas gegu
žės 9d. 8 vai. vak.

Kun. A. Kontautas nuo ge
gužės 4 d. yra arkidiecezijos 
kunigų rekolekcijose. Birželio 
5 d. jis su kitu amerikiečiu 
kunigu išvyksta dviejų mėne
sių kelionei po Europą.

Kun. J. Žuromskis gegužės 
10 vai. Taiko mišias kariams 
Westfielde. Pamaldos bus 6 
vai. ryto.

Woreesterio choras, vad. Z. Snarskio

Darmstadto konservatorijoj. 
Tai didelių muzikinių gabumų 
ir pasiaukojimo žmogus. At
vykęs į šį kraštą, jis nedelsda
mas suorganizavo L. M. M. R. 
chorą, kuris jo vadovo pasi
šventimo dėka per trejetą me
tų išaugo, sustiprėjo ir ne tik 
Worcesteryje, bet ir kitose lie
tuvių kolonijose yra puikiai už
sirekomendavęs.

Šiame koncerte choras pasi

Lietuviv Radijo Valandos, 
ved. A. Kneižio

DIDYSIS KONCERTAS

įvyksta š. m. gegužes 17 d.,
(SEKMADIENI) 3 VAL. P. P.

So. Boston High School salėje, 
THOMAS PARK

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

Solistė Ona SABALIAUSKAITfi-OL&AUSKAS (lyri
nis sopranas) padainuos operų arijas bei lietuviškų dainų.

Muzikos instruktore Elena PLEVOKĄTTE — smuiku 
solo atliks įžymius muzikos kūrinius,

LMM.R. Choras iš Worcester, Mass. ved. Z. S N ARS- ’ 
KIO, pasirodys su turtingu lietuvių kompozitorių repertu
aru. Bilietų kaina $1.20 ir $2.00:

RENGIMO KOMITETAS

Kampu E St ir W. 5th, South Bostone

PARDUODA SMULKIŲ PREKIŲ “GROCERY” 
KRAUTUVE

Krautuvė gerame stovyje. Taip pat namas su 11 kamba
rių. Pardavimo priežastis senatvė.

Kreiptis nurodytu adresu.

TeL SO

ALB Bostono apylinkės ko
mitetas gegužės 8 d. 7 vai. v. 
tautininkų namuose kviečia vi
sų organizacijų atstovus pasi
tarti Lietuvių Dienos ir kitais 
aktualiais klausimais.

Rinkliava šilimai 
apmokėti

Per visą žiemą buvo šildoma 
bažnyčia ir parapijos namai, 
bet sąskaitos dar nemokėtos. 
Visi prašomi gausiai tam reika
lui aukoti ateinantį sekmadie
nį.

Marijos diena lietuvių para
pijos švenčiama gegužės 9 d. 
Pamaldos ir bendra mokinių 
komunija bus 8:30 vai.

§v. Vincento a Paulo drau
gijų iškilmės bus gegužės 10 
d. Pamaldos katedroje 9 vai., 
paskui pusryčiai Hotel Statler.

VI. Kulbokas pradėjo dirb
ti Boston College bibliotekoje.

Pr. ir O. Kvietkauskai, seni 
bostoniškiai lietuviai, gyveną 
828 E. Fifth St., užsiprenume
ravo Darbininką ir Lietuvių 
Enciklopediją.

rodys su turtingu lietuvių 
kompozitorių dainų repertua
ru.

Koncerto tikslas sustiprinti 
lietuviškojo žodžio radijo pro
gramas, o kartu sudaryti lietu
vių visuomenei progos pasi
džiaugti mūsų žymiųjų solistų 
bei jau pasižymėjusio choro 
dainomis, tad reikia tikėtis, 
kad visi lietuviai koncerte uo
liai dalyvaus. P. J.

1963 m. gegužės 8 d-, nr. 54

Senas popierius renkamas 
arkivyskupijos naudai gegužės 
10 d. 12:30 vai. Parapiečiąi 
prašomi seną popierių Hgi to 
laiko pristatyti į klebonijos kie
mą arba j kiemą prie Septintos 
g.

Fotografas J. Stekas pratę
sė Darbininko prenumeratą a\« 
einantiems dvejiems metams. 

t

ALT Bostono skyrius balan
dėle 30 d. susirinkime sudarė 
naują prezidiumą, į kurį įeina: 
pirm. J. Grigalius, vicepirm. B. 
Kalvaitis, ižd. P. Brazaitis, 
sekr. P. Jančauskas.

Naktinės mišios
Gegužės 2 d. Boston Garden 

užsibaigė naktinėmis mišiomis 
Amerikos Katalikių Dukterų 
Or-jos surengtos Mass. valsty
bėje iškilmės — taikos mani
festacija. Naktinėse mišiose 
dalyvavo apie 11.000 žmonių. 
Mišias laikė Worcesterio vysk, 
daryta komisija iš žymių ban
kininkų, teisininkų, gydytojų 
ir k. Iš lietuvių į tą komisi ą 
paskirtas adv. J. Grigalius.' 
Komisijos pirm, paskirtas Ri- 
chard G. Welch, National 
Shawmut Banko So. Bostono 
skyriaus vedėjas.

Gimė
Jean, Frank Cavagnaro, gyv. 

48 Anunciation Rd., Roxbury, 
pakrikštyta gegužės 2 d.

Mykolas Pranciškus, sūnus 
Lauryno ir Daratos Dauginai- 
tės Rooney, gyv. 313 W. 3rd 
St., So. Boston, pakrikštytas 
gegužės 2 d. Krikšto apeigas 
atliko kun. Skalandis, Lovvell 
liet, parapijos klebonas.

TeL SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO.

409 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
šingeliais 

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

S. Baracevičhis ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway
' South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

VAITE LS
FUNEBAL HOME 

197 WEB8TEB AVĖ. 
t Ctmbridffe, Mms. 
PRANAS WAITKUS- 

LaidotaTh) Direktoriui 
ir BateamuetoJm 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas diena ir naktj

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 8-8434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mmh.

Oraboriai ir Bahamnotojai 
Patarnavimas dienų ir naktį, 

koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO S-OS15

SOuth Boston S-2M0

ISPANIŠKAS DZINGEIJS

- Kvepiančio Dzin gelio
I šaknis turi padavimų 

įTI - nuo senovės, fcad Dzin- 
buvo vartol*m!'« 

/ nuo išpūtimu, dusinimo, 
troškulio. noatcavimo 
kvapo, nuomario, para-

V lyiiaua. dieglių ir skaus
mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus Šaknis darytis arbata ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
kų — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepčjimu. Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris svaro $1 00

ALEXANDER*S CO.
, ,«« MtOADMAV 
MOTU BORTON n, MAMA

i i




