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Tvirtove laikosi

Pakenkė Amerikos,'respiiblikony vardai

Maskva, nutraukus santy
kius su Australija, 
pirkti Australijos vilnas, ku
rių ji buvo užsakiusi 60,000

1. Pasmerkia šitą nesiliau
jantį pagrindinių žmogaus tei-

JAV senatas balandžio 29 
vienu balsu priėmė šen. -Paul 
Dpuglas, dem., rezoliuciją, ku-

pirmą; komunistų propaganda 
dabar jau pasisako už antrą 
išeitį.

GRAIKIJOJE žemės drebėjimas sugriovė ir sūrių sabdėlj. Darbinin
kai dabar rankioja sūrius iš plytų krūvos.

New York© kdm-saras van
dens reikalui pranešė, kad lie
tus pakėlė vandens atsargas. 
Tačiau taupyti reikia ir to- 
liau. Restoranai įspėti teduoti 
prie valgio vandenį tik tiem, 
kurie prašys.

LAIŠKAS APIE ŠNIFUS
Gegužės 5 pradėtas apklau

sinėti McCarthy. Daugiausia 
triukšmo kilo dėl jo pateikto

VIŠINSKIS PASITRAUKIA
Sovietų atstovas J. Tauto

se Andrėj Višinskis gegužės 5 
su šeima išvyksta į Maskvą. 
Manoma, kad jis išeis jau į 
atsargą. Jam jau 71 metai, ir 
paskutiniu laiku nesveikavo. 
Amerikos atstovas JT Cabot 
Lodge jam neduodavo rankos.

Amerikos kariuomenės ko
misija persvarstė bylas 83 A- 
merikos karių, kurie nelaisvė
je buvo pasisakę kariavę duji
niais ar bacilų ginklais, ar 

bendradarbiavę kitaip su prie
šu. 69 riš jų visai pateisino, o

kių pagrindų. Esą dvi moterys 
ant laiptų Berlyne Heilbron- 
nerstrasse 11 buvo sutikusios 
keistą žmonių grupę, kurioje 
kiti nešė vieną; kai tom mote
rim parodė paskiau policijoje 
rusų emigrantų foto, jos paži
no vieną iš jų, Truchnovičių, 
kuris pats nešė ant pečių kitą 
asmenį.

papildytas Katyno miške ir 
Korėjoje. . •

Parėmęs Jungtinių Tautų 
1963.12. 3 pasisakymą prieš 
vyriausybių įvykdytas žmog
žudystes bei torturas prieš ka
rius ar civilinius gyventojus, 
kaip nusikaltimą žmogaus tei
sėm ir laisvėm,

senatas prašo prezidentą 
imtis žygfų

“per Jungtines Tautas, JAV 
informacijos agentūrą ir ki
tais būdais, pateikti tuos fak
tus apie sovietą vyriausybes 

nežmoniškus ve&smns šiuose 
dalykuose ir apie jos iškilmin
gų pasižadėjimų sulaužymą 
pasaulio opinijai ir priminti 
pavergtosiom tautom, kad jos 
nėra užmirštos.”

Sovietų atstovas JT A. Vi
šinskis pranešė Jungt. Tautom, 
kad Sovietai patvirtinę Geno
cido Konvenciją. Tą pačią die
ną egzilų organizacijos paskel
bė memorandumą, kuriame 
Jungt. Tautų ir pasaulio dė
mesį atkreipia į Sovietų nu
sikaltimus prieš. Genocido 
Konvencijos ^nuostatus. Bū-, 
tent: 1. lietoyių deportuota į 
Sovietų Sąjungą 350,000, 2. 
latvių 150,000, 3. estų 100,- 
000, 4. lenkų 1,500,000, 5.
rumunų* 1,000,000, 6. čeko-

LT. NO KUM ŠOK. KmcJm karo meta ataknHine* rusHka MIG ii 
ravės už tai IMAM doL, atvyko i Amerika. Ji sveikina Ed. H. Wid 
dtfteM, valstybės departamento atstovas.

s’mą Montmoutho laboratori
jose FBI direktorius Hoove- 
ris paliudijo, kad laiškas ne 
jo rašytas, bet jis visai atitin
ka FBI pranešimą. McCarthy 
nesutiko pasakyti, kokiu būdu 
tas la-škas pateko į jo ran
kas.

Dabar išaiškinta, kad Truch
novičius buvęs gimimo ne ru
sas, bet slovėnas. Nors kovojo 
prieš komunistus rusų pilieti
niame kare, bet paskui Kras- 
nodare galėjo baigti medicinos 
mokslus ir verstis gydytojo 
praktika. 1934 sovietai jį iš
leidę su visa šeima į Jugosla
viją, kur jis pasiskelbęs esąs 
rusas ir prisidėjęs prie sofida- 
ristų. Dalyvavo Vlasovo ar
mijoje kaip sanitarijos tarny
bos šefo pavaduotojas. Ber
lyne paskutiniu laiku jis vado
vavo rusų komitetui, kuris 
globojo pabėgusius iš raudono
sios armijos karius. Komitetas 
buvo įsikūręs prie rusų cerk
vės, atstatytos sovietų pini
gais. Drauge su architektu 
Glaeske. kuris yra grįžusių iš 
sovietų nelaisvės vokiečių pir
mininkas, rinko žinias apie 
planą įvykdyti vjsose* sovieti
nėse darbo stovyklose visuoti
nį streiką. Apie tokį streiką 
pasakoję grįžusieji iš nelais
vės, ir Glaeske bei Truchnovi
čius iš jų buvo patyrę to strei
ko ruošėjų pavardes. Pažymė
tina, kad architektas Glaeske 
Berlyno sovietiniame sektoriu
je vadovavo komunistines stu 

Mm jiem trūkę , davinių partijos statybom.

Dėl Korėjos nieko; dabar dėl Indikonijos: 
įsileisti komunistus

šių, pagrindinių dviknių bei 
religinių laisvių niekinimą.

2. Senatas pasmerkia Sovie
tų vyriausybės ir jos morione- 
tinių valdžių atsisakymą leis
ti laisvus ir teisingus rinki
mus Lenkijoje, Vengrijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Alba
nijoje, Čekoslovakijoje ir So-

~vietų zonoj Vokietijoje.

3. Senatas patvirtina prezi
dentų Roosevetto, Trumano ir 
Eisenhowerio atsisakymą pri
pažinti sovietų valdžią Lietu
voje, Estijoje ir Latvijoje.

4. Senatas pasmerkia bjau
rią žmogaus gyvenimo panie
ką, rodomą, sovietų vyriausy
bės jos valdomose šalyse, ypač 
žudynes, komunistų valdžios

Dienbienphu tvirtovė neteko 
4 fortų. Priešas jau tik per 
606-400 metrų nuo pagrmdinio 
įsitvirtinimo. Ameiikiečlų lėk
tuvai, nepaisydami lietaus, pa- 
rašjutaisjristatinėja pagalbą. 
Gynėjų ir komuTnstų jėgų san
tykis 1:10.

Kiniečių kariuomaiės dide
lės masės pastebėtos prie sie
nos. Manoma, kad jos paruoš
tos žygiui į Indokiniją.

PREZIDENTAS IR DULLES
Prez. Eisenhoweris pareiškė, 

kad jis remia valstybės sekre
toriaus politiką; kad jokio pra
laimėjimo Amerika Ženevoje 
nepatyrusi; kad apie pralai
mėjimą negalima kalbėti, kol 
kova nėra baigta; kad Ameri
ka daro ir toliau pastangas 
sukurti kolektyvinį saugumą 
nuo komunistų Indokinijoje.

Senatas pas:
Prašė prezidentą paaiškinti tai pasauli

Latvijos atstovę 
konferencija

Latvijos atstovas Amerikoje 
prof. A. Spekke vietoj mirusio 
Fėldmanio gegužės 4 jau atvy
ko perimti pareigų. Pakeliui jis 
buvo Londone, kur buvo susi- 
važiavę pripažįstami Latvijos 
atstovai kitose valstybėse: 
Zarinš, Londonas, O. Gros* 
valdą, Paryžius, R. L'epinš, 
Domia, R. Kampus, Madridas. 
Pastarieji du paskirti ir priim
ti pastaruoju metu.

Prez. Eisenhoweris pareiš
kė, kad šen. McCarthy ir ar
mijos byla daug pakenkusi 
Amerikos vardui užsieniuose. 
Jis pats pilnai pasitikįs armijos 
sekretorium Stevensu.

Bylos komisijoje respubliko
nai reikalavo bylos eigą su
trumpinti, nes iš tikrųjų, ar 
laimės viena pusė ar kita, 
kompromituojami tie patys 
respublikonai ir jų vyriausy
bė. Demokratai pasisakė prieš 
tn'.npmimą, nes jiem naudin
ga respublikonų kompromita
cija.

Ženevoje konferencija Korė
jos reikalu nieko nedavė. Pa
sitarimai iki šio penktadienio 
pertraukti. Penktadienį ar šeš
tadienį pagal Molotovo ir Bi- 
dault susitarimą turi prasidėti 
pasitarimai dėl Indokinijos. 
Juose turi dalyvauti 9 valsty
bės, tarp jų ir Vietnamo suki
lėlių atstovai. Molotovas rei- 

' Įtaravo toje konferencijoje vie
los ir Indijai. Amerika pasisa- 
Jkė prieš Indiją.

Vietnamo vyriausybės galva 
Bao Dai pasisakė, kad nesės 
už bendro stalo su komtansti- 
nk> Vietminho atstovais. Ta
čiau patyręs, kad iš Amerikos 
ginkluotos paramos negali ti
kėtis, davėsi prancūzam per
kalbamas. Dabar jis paraškė, 
kad nesutiks su tokiu Indoki
nijos padalinimu, kuriame Ka
noj tektų komunistam.
.. Derybose bus du klausimai: 
ar Vietnamas padalyti ir siau
rinę jos dalį atiduoti komunis
tam;, ar sudaryti bendrą kea- 
tirimę vyriausybę, kurioje ko
munistą atstovai turėtų veto 
teisęs Prancūzai pasisako už

10 METŲ
Wa.shingtonas. E. Dicken- 

son, 23 metų, vienas iš Ame
rikos karių, kurie galutinai 
apsisprendė grįžti iš komunis
tų nelaisvės, kariuomenės teis-, 
mo dabar buvo nubaustas 10 
metų už tai, kad savu noru

  bendradarbiavę su priešu -ir 
14 nepateisino. Tačiau' ir pas- išdavė draugus, norėjusius iš

tarųjų neatiduoda teismui nelaisvės pabėgti.

Harmo. Pirmas, kuris atkreipė 
dėmesį į svetimų lėktuvų 
burzgimą viršum sostinės, bu
vo vienas žurnalistas. Jis ir 
paskambino Danijos aviacijai, 
kurios 12 naikintuvų pakilo 
tada, kai sovietai buvo dingę. 
Vadovaujantieji aviacijos ka
rininkai daugelis apie nelauk
tus svečius patyrė tik iš laik
raščių.

Norvegijoje ir Švedijoje pa
stebėta taip' pat paskutinėm 
dienom sovietinių lėktuvų jud
rumas ir įsiveržtoms į Skandi
navijos teritoriją.

Danijoje didelis susijaudini
mas dėl sovietų lėktuvų, ku
rie balandžio 28-9 naktį at
skrido į Danijos teritoriją, ir 
mažiausiai penkios mašinos per 
20 minučių skraidė viršum 
sostinės Kopenhagos ir aero
dromo. x

Didžiausias dabar triukšmas 
kaip tik dėl to, kad jokios 
priešlėktuvinės sargybos’ lėk
tuvų nepastebėjo ir nedavė a-

1. sulaužė J. Tautų princi
pus— duoti laisvę politinei 
opozicijai, tikėjimui ir kitom 
žmogaus teisėm; '

2. sulaužė savo pažadus už
imtose šalyse le:sti laisvus 
slaptus rinkimus;

3. smurtu prisijungė lietu
vių, latvių, estų tautas;

4. išžudė lenkų karius Ka- 
tyne;

5. užgniaužė žmogaus tei
ses Bulgarijoje, Vengrijoje, 
Rumunijoje;

6. šiaurės Korėjos ir Kini
jos komunistinė kariuomenė 
elgėsi nežmoniškai prieš ka
rius ir civilinius gyventojus.

Tuos nusikaltimus apsvars
tęs, toliau rezoliucijoje

senatas paskelbė

jam suimti. Jį sekė. Įtarimui 
sustiprėjus, britai prąšę, kad 
suimtų amerikiečių saugumas, 
kai tik jis .atvyks įį Frank
furtą. ’Į’en Truchnovičius buvo 
numatęs persikerti gyventi an- 
tisovietinei veiklai plėsti. Ta
čiau Truchnovičius turėjęs su- 
uostyti tuos anglų planus ir 
vietoj Frankfurto jis movęs į 
rytų Berlyną. “Stuttgarter 
Zeitung” mano, kad Truchno
vičius sovietam pristatęs ir 

Kilus įtarimui, imta ieškoti svarbių dokumentų.
toliau Paaiškėjo, kad 12 die
nų prieš Truchnovičiaus dingi
mą vienam Berlyno žurnalis
tui paskambino kitas rusų e- 
migrantas, įspėdamas saugo
tis Truchnovičiaus, nes jis e- 
sąs įtariamas kaip bolševikų 
agentas, žurnalistas nekreipęs 
dėmesio, žinodamas, kaip e- 
migrantai vieni kitus apšaukia 
agentais. Dieną prieš dingstant 
ir daigiau žurnalistų patyrė 
iš Berlyno policijos politinio 
skyriaus, kad paskutinėm die
nom Truchnovičius “buvo ne
visai patikimas”,.

Nebuvo taflromas visai patiki
mas ir tas rusą emigrantą 
sąjūdis — solidariai, NTS.

Jau Hitlerio laikais eile so- 
Hdaristų buvo sušaudyti už 
bendradarbiavimą su sovie
tais ir jiem šnipinėjimą. T5k 
mėnesiai praėjo, kai išaiškėjo, 
kad kap. Chorunži, kitaip vadi
namas Mueller, kuris buvo so- 
Ddaristų aktyviausias veikėjas 
Vokiet^oje ir instruktorms a- 

merikiečių rengiamų agentų 
stovykloje, buvo tiesiog Ma- 
jenirovo agentas . jis nespėjo 
pabėgti.

FMeji Treetaovttlą Įtarę ,

Dirba tokius slap
tus pabūklus ;

Sovietą Sąjungoje, prie Mas
kvos, uždaryti nuo pasaulio 
dirba apie 40 vokiečių specia- 
listų, buvusių karo belaisvių, 
turi tokius uždavinius: paga
minti nepaprastoj jautrų mik
rofoną su filminiu aparatu, 
kuriuo galona būtų slaptai už- 
reg’struoti pasikalbėjimus; pa
gaminti nuodingas dujas, nuo 
kur-ų žmogus Imtų vemti ir 
negalėtų pnešintis, kai M nori 
pagrobti; pngsunkiti labai jaut
rų aharmo signalą, kuriuo pa
sislėpę pasienio agentai būtų 
įspėti dar iš tolo besiartinančio 

otnsakė žingsnių; pagaminti instru
mentus, kurią|s tuojau ir tiks- 
Bri būtų galima surasti radijo

Atstovas Bonnoje
žiniom iš Europos, jau 

senokai Vliko pavestas Lie
tuvos reikalam atstovauti 
prie vakarų Vokietijos vy
riausybės Dr. P. Karvelis 
£om dienom įteikė savo 
skiriamuosius raštus Bonno
je 4r buvęs palankiai priim
tos.

Netrukus Bonnoje prade
ganti VeDcti Lietuvos konsu- 
liarinė įstaiga.

Paskelbtos žinios, kad 
Lietuvai atstovauti Bonnoje 
min. St Lozoraitis paskyręs 
Dr. A Gerutį ir tas esąs 
Bormos priimtas, pasiro- 
<UiUMnl 1MUUUU.

Šnipų karas tarp Rytų ir 
Vakarų paskutinėm dienom 
taip susipynė, kad jau nežinia, 
kuris šnipas tarnauja Vaka
ram, kuris Rytam.

Neseniai buvo pranešta, kad 
Dr. Truchnovičius, antisovie- 
tiriės organizacijos, solidaristų 
veikėjas, buvęs vakarų Ber
lyne apsvaigintas ir pergaben
tas į rytų Vokietiją. Dabar 
kai kurie vakarų Vokietijos 
laikraščiai (“Frankfurter All- 
gemeine”, “Der Spriegei”) ma
no, kad jis
buvęs bolševiką agentas ir ne 
jį apsvaiginę, bet jfe irnnsiga- 
benęs su savim pas bolševflras 

kitą asmenį, amerfleiečią 
agentą.

Tokiam įtarimui nurodo to-

slovakų 300,000, 7. unitai 
kaip religinė grupė, sunaikin
ta visur, kur tik siekė Sovietų 
valdžia.

Memorandume egzilai prašo 
Jungtines Tautas pareikalauti 
iš Sovietų Sąjungos,v kad ji 
grąžintų ištremtuosius ir atly
gintų jiem padarytus nuosto
lius, nes, ratifikuodami ‘ šią 
siitartį, sovietai patys pripaži
no savo veiksmus nusikalti
mais. X
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Motinos diena motinos kalba

Mm prieiname prie pat ak- 
mens. Lavono nebėra, tik jo 
vietoj gauna novo suvoku, 
kur gulėjo jo rankos, kojon, 
^^pfinkoi osodbrSo tMj’ytcnu

apvali gulėjusį ant žemės 
daiktą, bet nieko tamafan. 
Mes’ pritiname arčiau. Neno- 
no Musu unginius* dct kut- 
gi tas juokia, n*judanti*? 
Vien tik nendrių stfetai juo
duoja virtam apdfiūvurio smė-

Jančiaų nutivyfimą. Visa, 
kas atsitiko su manim, buvo 
taip keista, taip nepaprasta — 
ir tuo tarpu visa kvailai pasi-

■trafpetal nasmi tr tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira-
lyti atra^mai neMttinai išreifida redakcijos nuomone. UI skelbimų tun

ai Ir kana rtdakrijs neatsako.

jai kUnojosL Ir akys staigu at- 
gijo ir v® attik*

Paskui ji užmovė žiedą ant 
DcvmntmDv. jnaiko trp jpottmmt*

gijai
Ypač tai išryškėjo, pradėjus 

Jungtinėse Tautose svarstyti 
priverstinio darbo klausimą.

Kai ji ėjo į lemties vietą, ją 
krėtė drugys, bet dar laikėsi. 
Lavono dingimas jai sudavė* 
galutini smūgj. Ją ištiko sta
bas. Su dideliu vargu ją par
vedžiau namo, paguldžiau j lo
vą ir pažankiau daktarą. Kai 
ji kiek atsipeikėjo, tuoj parei
kalavo, kad v9 eičiau nedels
damas ieškoti to žmogaus.

Paklausiau. Nežiūrint įv?> 
riaušių priemonių, nieko neiš-

ti visiems lygų gyvenimo stan
dartą. '

9. Darbo laikas turi būti j- 
statymo aprėžtas, paliekant

*oo 
*50 
*so 
ta50

— Gal tu jį mirusi matei?— 
klausia ji pašnibždom.

Tegalėjau tik galvą linkte
rėti. Trys valandos buvo pra- 
slinkę, kai aš suradau barono 
lavoną. Kas nors jį nunešė. 
Reikėjo surasti, kas tai pada
re ir kas su juo įvyko?

Bet pirmiausia reikėjo pasi
rūpinti motina.

fijau nuleidęs galvą, be min
čių, beveik Ir nieko nejausda
mi*. Lygus, darius ir piktas 
ūžesys iibbikė mano sustingi
mą. Pakffiau galvą: ūžė ir

tūros reikalams* žr paties lais
valaikio peunaudojimui.

10. Negali būti privalomų

Ir štai vėl einu per kopų 
smėlį, einu ne vienas. Vedu už 
rankos motiną. Jūra buvo at
slūgus, pasislinkus dar toliau. 
Ji tikta, bet nusilpęs ūžesys 
taip pat žiaurus ir piktas. Štai 
pagaliau prieš mus pasirodė 
vienišas akmuo — štai ir nen-

Jis gulėjo atacžtiekrinkas, tru
putį pasviręs į'šoną, už galvos 
užmetęs kairę ranką; dešinioji 
buvo paspausta po sulenktu 
kūnu. Klampus purvas turėjo 
įsiurbęs galus kojų, apautų 
aukštais jūreiviškais batais. 
Jūros druska persisunkęs mė
lynas švarkas buvo neatseg
tas. Raudona skarelė standžių 
mazgu glėbė jo kaklą. Liesas 
veidas buvo nukreiptas į dan
gų ir tarytum šypsojos. Iš po 
patemptos viršutinės lūpos ma
tėsi tankūs smailūs dantys. 
Pusiau atidarą akių apmHau- 
susios lėliukės vos skyrėsi nuo 
pajuodijusių baltymų. Apkibę 
putų pūslelėmis plaukai drie
kėsi žeme ir nuogino jo aukš
tą kaktą su pun 
randu. Siaura noris

kus truputį, pasiėmė paltą ir 
skrybėlę. Paklausiau jos, kur 
rengiasi Ji pakėlė į mane nu
stebusį žvilgsnį ir norėjo atsa
kyti, bet neįstengė. Ji keletą 
kartų sudrebėjo, patrynė ran
kas, lyg norėdama susišildyti 
ir pagaliau tarė:

— Eime tuo jau ten.
i— Kur?
— Kur jis guli Noriu ma

tyt, noriu žinoti, ar pažinsiu.
Bandžiau ją įkalbinėti neiti, 

bet jos vos neištiko nerviškas 
priepuolis. Supratau, kad prie
šintis jos noram! buvo neįma
noma. Mudu nuėjom.

FRKL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS, VKfc» ptrariarinicM, atvykęs 
i Jungtinės Amerikos valstybes. Šiemet ji* natai 40 metų kuni- 
systta ir M spaudos darbo sukaktis. Kitais metais jam sueina 
”• metų.
“Tėvynė* Sargo” kfifiš, daryta S preL M. KrupaviMaus fotogra-

kartus policijoje, aplankiau vi
sus artimuosius kaimus, da
viau Metą skelbimų laikraš- 
čžuose, rinkau vista žinias — 
ir veltui! 'Bena, sužinojau, 
kad į vieną pajūrio kaimeli te- 

(Nukrita 14 pri.)

mindžiotos, ir žymu vieno žmo
gaus kojų pėdsakai Jie trau
kiasi per kopas, paskui dings
ta, pasiekę uolų Šlaitą.

Mes su motina žiūrim vie
nas į kitą ir baidomės tuo, ką 
išskaitome savo veiduose. -

Ar neprisikėlė jis ir nenuė-

lyginfanas turi būti nustatytas, 
susitarus su profesinėmis or
ganizacijomis.

H. {statymas turi garan
tuoti atlyginamas atostogas.

12. Privilegijuota socialinė 
padėtis, kuria dabar savavališ
kai naudojasi tik saujelė, turi 
tapti visų dirbančiųjų teisėta 
padėtimi.

13. Moterims ir vyrams už 
vienodą darbą turi būti ir at
lyginimas vienodas.

Jaunimo ir moterų dirbui 
turi būti speciali apsauga.

14. Turi būti garantuotos

Diskusijų išvadose buvo pri
imtos penkios rezoliucijos. Vie
na specialiai prieš laisvojo pa
saulio prekybą su sovietiniu 
bloku. Kita specialiai prieš so
vietinę priverčiamuoju darbu 
pagrįstą darbo sistemą.

tarne name pamatysiu pažįsta
mą kambarį, savo tėvą su nak
tiniais drabužiais ir pypke. 
Vietoj jo — namo šeimininkas 
stalius, ir į galima lankyti 
kiek patinka, ir ko gero, bal
dos pas j užsisakyti!

O tėvas išvyko Amerikon! 
Ir kas man dabar lieka dary
ti? Papasakoti visa motinai, 
ar visai nuslėpti, kad jį suti
kau Niekaip negalėjau sutik
ti su mintim, kad tokia paslap
tinga pradžia turėtų tokią ne
prasmingą, tokią paprastą pa
baigą.

Nenorėdamas grįžti namo, 
nuėjau kur akys vedė — į 
laukus.

Gera visada išlaikyti tai, kas iš motinos širdies išplaukė su 
n^japrasta meile ir pasiaukojimu: jos pamokamai ir jos kalba. 
Niekas paskui jau to neduos, bet niekas ir nereikalauja, kok am 
krašte begyventiun, išsižadėti motinos kalbos. Kas savo motiną 
gerina ir myk, to niekada nepadarys. Kitos kalbos jis gali iš
mokti taip gerai kaip gimtosios, bet motinos kalba jam visada 
paliks pati mieliausia ir šilčiaus o. Jis dažnai jausis laimingas, 
kad ją išlaikė.

Motina gali daug padėti savo vaikui gimtąją kalbą išlaiky
ti. Nuo jos nusistatymo febai daug kas priklauso. Jei ji neišlei
džia vaiko iš savo akių, neatiduoda jo perauklėti svetimai ap
linkai ir mokyklai, ji turės jį šalia savęs tokį pat meilų, kokį 
dar šnekino lopšyje, nors jis jau galės pats organizuoti Motinos 
dienos minėjimą.

Turbūt aiškiai buvo įbrėžta 
veide, ką patyriau ir pergyve
nau. Kai grįžau namo, motina 
staiga dšnitiėaė ir taip įkyriai 
— klausiamai pažvelgė į ma
ne, kad . aš, nevykusiai mėgi
nęs pasiaiškinti, baigiau tuo, 
jog padaviau jai žiedą.

Ji labai išblyško, jos akys 
prasivėrė nepaprastai ir apmi
rė, kaip ir to. Ji silpnai suri
ko, pagriebė žiedą, nusviro drynaa. Stengiuos įrižiūrėti tą 
ant mano krūtinės, taip ir su
stingo. Apkabinau jos liemenį 
abiem rankom ir, stovėdamas 
vietoje, nejudėdamas, nesku
bėdamas, pasakojau tyliu bal
su viską, ničnieko nestoda
mas. Ji išklausė manęs iki ga
lo, neištarus nė žodžio. 'Tik

jant jis darėsi vis aiškesnis, to stačiu baitu ruožu tarp įdu- 
vis ryškesnis. * busiu skruostų.

Praėjusios nakties audra 
buvo atlikus savo darbą. Jis 
nepamatė Amerikos! Žmogus
— nuskriaudęs mano motiną, 
sužalojęs gyvenimą. Jis gulė
jo bejėgis dumble, prie mano 
kojų.

Stovėjau šalia lavono ir žiū
rėjau ir laukiau: ar nesukru
tės tos negyvos lėliukės, su
stingusios lūpos? Ne! Niekas 
nekruta. Net nendrės ir jį iš
radusios bangos tarytum ap
mirė, net žuvėdros nutolo — 
nei jokio atlaužto gabalo, nei 
lentos, nei sudužusio daikto. 
Tuštuma visur. Tiktai jis ir aš
— ir ta|umoje ošianti jūra.

žvilgterėjau atgal Ta pati 
tuštuma ir ten — virtinė ne
gyvų kalvų tolumoj, štai ir 
viskas! Klaiku man buvo pa
likti tą nelaimingąjį toj vienu
moj, pakrantės dumble, žuvų 
ir paukščių maistui Vidaus 
balsas sakė, kad turi pašaukti 
žmones, jei ne pagalbai 4- kur 
jau! — tai tam, kad jį paimtų 
ir nuneštų į gyvenamą pasto-

Informacijos Caitro direktorė 
Marytė Kižytė, Balto vicepir
mininkė E. Devenienė, Lietu
vos Laisvės Komiteto nariai: 
A. Vainauskas, J. Audėnas, 
dr. A. Trimakas, taip pat Si- 
dzikauskienė, kun. čekavičius, 
Trečkrfcai, Boley ir daugel ki-

Tas pats jungtinis komitetas 
balandžio 6 d. New Yorke bu
vo suorganizavęs dvejas dis
kusijas pavergtųjų R. Sr V. 
Europos kraštų darbo žmonių 
reikalais.

Iš Beturiu jose dalyvavo V. 
Vaitiekūnas ir dr. A. Trims-

Kai šiemet minėjo gegu
žės 1 <įL, kaip darbininkų šwm- 
tę, tai iš laisvojo pasautio per 
radiją buvo atkreiptas dėme
sys, kad tai yra
Šlykštus melas ir apgaulė.
Tas laisvas žodis rytų ir 

vidurio Europos pavergtiems 
darbininkams buvo tartas 
krikščionių ir socialistų darbi
ninkų atstovų laisvajame. pa
saulyje. Kartu buvo perduoti 
JAV vyriausybės ir visos lais
vojo pasaulio organizuotos 
darbininkijos . sveikinimai ir 
padrąsinimas nenustoti vilties, 
kad bolševikinė vergija savo 
galą prieš.

Bet neapsakoma baimė ma
ne apėmė. Pasirodė man, kad 
tas miręs žmogus žino, jog až 
esu atėjęs, kad jto pate suren
gė šį paskutinį susitikimą. 
Man atrodė, kad girdžiu net tą 

iritau pažįstamą kimų murmėjimą, 
įsi H- Pabėgau | Salį, žvilgterėjau

Beliko apie trisdešimt žings
nių. Tai žmogaus kūno figūra! 
Tai lavonas! Skenduolis, iš
mestas iš jūros! Prisiartinau 
prie pat akmens.

Tai barono lavonas, mano 
tėvo! Sustojau kaip įbestas. 
Tik čia supratau, kad mane 
nuo pat ryto vedžiojo kažkokia 
nežinoma jėga, kad ji mane 
valdė. Kelias akimirkas mano 
sieloje nebuvo nieko be juros 
ūžimo ir kurčios, mane užval- 
džiusioš likimo baimės.

3. ProCesbiės organizacijos 
ftiri lIBpriklSttBOKOOS* nuo 
pašaliniu įtakų, išskyras de
mokratinę atsakomybę savo

Motina kalbą į vaiką.dar tada, kai jis vos pngatma pirmuo
sius garsus. Greičiau jis supranta jos meilų šypsnį negu jos žo
džius. Tačiau J kalba ir kalba, kol iš vaiko prasiveržia pirmas 
prasmmgas žodis: mama. Nors tas brangus žodis kone vi
sose kaUrase yrą tas'pats, bet vaiko jis tariamas motinos kalba. 
Motina vaiko nešnekina dviem kalbom, o tik vienai kuri ir jai 
dažniausia būna gimtoji kalba. Motiną ir vaiką ji suriša meilės 
ryšiu, nes gražiausi ir meiliausi žodžiai, kurie vaikui tarianti, 
jam nuskamba kaip širdies giesmė. Ji vaiko gimtajai kalbai 
duoda jausmo ir šilimos, kurios paskui niekas jau negali duoti, 
kai vaikas mokosi kitos kurios kalbos. Dėl to motinos kalba 
mums yra mieliausia, ir kas jos nepameta, išlaiko tvirtą ryšį ir 
su savo motina, nors ji būtų seniai mirusi. Ir vis dėlto daug 
žmonių motinos kalbą praranda. Kodėl taip atsitinka?

’ Gegužės 4 d. ankstų rytą į 
New Yorko uostą įplaukė 
“Queen Elizabeth” laivus, at- 
veždamas iš Europos Vliko pir- 
ntinlnką prel Mykolą Krupa
vičių ir Vykdomosios Tarybos 
valdytoją Karolį Zaikauską. 
Apie 12 vai., atlikus visus for
malumus, jie buvo išleisti į 
krantinę.

Laive pas tiko United Press, 
Associated Press ir Interna
tional New Service korespon
dentai ir Almos apžvalgų ats
tovai

Pasitikti svečių buvo susirin
kę ir lietuvių gausus būrys: 
gen. konsulas Jonas Budrys, 
Amerikos Balso lietuviškojo 
skyriaus vadovas dr. Kostas 
Jurgėla, Amerfisos Lietuvių

dar kartą. Kažkas spindinčio 
krito į akis. Tai mane sulaikė. 
Tai buvo auksinis lankelis ant 
nublokštos lavono rankos. Pri
siverčiau grįžti, prieiti, pasi
lenkti. Menu limpantį prisilie
timą šaltų pirštų, menu, kaip 
dusau ir merkiaus ir griežiau 
dantimis, numaudamas atkak
lų žfedą.

Pagaliau jį numoviau — ir 
bėgu šalin, bėgu galvotrūk
čiais, — ir kažkas vėjas ma
ne, ir prisiveja, ir griebia.

gaudė jūra už kokios penkias
dešimt žingsnių* Pamačiau, 
kad einu per kopų smėlį.

Nakties audros įsiūbuota jū
ra ir stačios ilgų bangų kete
ros ritosi ištikšdamos plokš
čiame krante. Prisiartkiau ir 
nuėjau pagal atoslūgių palik
tas žymes geltoname smėlyje, 
apneštame jūrų žolės ir kriauk
lių nuotrupų. Gailiai klykavo 
smaūiasparnės žuvėdros, at- 
skridusios pavėjui iš tolimos 
erdvės. Baltos kaip sniegas jos 
plasnojo pilkame, debesuota
me danguje: kilo ir leidosi 
statmenai — ir, tarytum šok
damos nuo bangos ant bangos, 
vėl tolo sidabrinėm kibirkštim 
šėlstanfiose juostose.

Pastebėjau, kaikurios įky
riai sicriejo viršum didelio 
akmens, kuris kyšojo smėlio 
krantų patiesale, šiurkštūs pa
jūrio nendrynai nelygiais 
kuokštais iš vienos akmens 
pusės. O ten, kur kyšojo jų su
sipynę stiebai, kažkas juodavo. 
Įsižiūrėjau. Kažkoks tamsus 
daiktas ten gulėjo, gulėjo ne
judėdamas prie akmens. Artė-

gis maitifestas yra sureda- varta! Ui privecėtaaMMto 
guotas ankščiau minėtų aštuo darbas! šalta KirmBa— tape
ntų pavergtųjų rytų ir vidu- 
rio Europos kraštų krikš&onių 
ir soc-iibstų darbtankų etato- 
vų tremtyje; tai yrą tam tikro 
komiteto ilgesnių pastangų 
vairius. Teko derinti ta tik tų 
dviejų sąjūdžių^ bet ir 8 atski
rų kraštų nusistatymus.

t-« - - - - * Y V ^|- lt T .IriKraVM KHKMe

vardu komitete dalyvavo V. 
Vaitiekūnai Mauiferias buvo 
paskelbtas balandžio 29 d. 
New Yorke Carnegie Endow- 
ment rūmuose, sukvietus apie 
200 minėtų kraštų tremtinių 
veikėjų. Čia manifestui savo 
pritarimą pareiškė Tarptautinė 
Vblsfefių Sąjunga (MykųĮaj- 
czyk) ir krikšfionys danokra- 
tai (Msgr. Belą Virga). Per 
Amerikos Balsą, Europos Lais
vės Radiją, Berlyno ir kitas 
radijo stotis

manifestas pastatė Ir laisvuo- 
sins^ir pavergtoosias 

kraites.
Be abejo, kai bolševikinio 

teroro surikiuotos gretos ge
gužes 1 Sovietų pavergtuose 
kraštuose žygiavo, bolševikine 
maria iškėlę kumštis, tos kum- 
štys buvo ne savo engėjų sa-

• Ari et Marta ą teta, ortatadiljr entered aa saeond da* matter 
St Bota*, September 12,1Š0& 
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Gegužės pirmoji kaip darbo 
šventė, pirmiausia įvesta JAV, 
o netrukus ir Europos socialis
tinis riarbin'nkų sąjūdis ją 
priėmė kaip darbininkų die
ną. Gerai žinome, kaip bolše
vikai š*l dieną savo reikalui 
piktnaudoja. Dėl to šiemet ge
gužės 1 d.

Bidgarijos, Čekoslovakijos, 
.Estijos, Latvijos, Lenktos, 

Lietuves, Rumunijos ir 
Vengrijos

darbo žmon'ų vardu jų at
stovai tremtyje paskelbė vi
sam pasauliui manifestą. Pa
brėžę gegulės 1 istorinę kil
mę bei prasmę, nurodę darbi
ninko baisų išnaudojamą pa
vergtuose Sovietų kraštuose, 
pareiškę tikėjimą bolševizmo 
žlugimu ir laisvo žmogaus lais
vajame pasaulyje kūrybine pa
žanga ir ūkine gerove, mani
festo autoriai ateičiai pateikė 
14 punktų programą, skelbda
mi:

1. Visi žmonės yra vertintini 
kaip -žmog'škosios būtybės, bet 
ne kaip rinktai.'

2. Uždarbiaujantieji savo

4. Darbtankai turi kotarty- 
virių sutarčių teisę su vatay- 
bfriai&ar privatiniais darbda- 
viais; j^e turi teisę reikalauti 
nustatyti darbo sąlygas, darbo antvalandžių. AntvalanėBių at
laiką ir darbo apsaugą; ta 
pat turi tašę į bendrininkavi
mą įmonės tvarkyme ir daly-. 
vav'mą įmonės pelne.

5. Turi būti garantuota 
streiko tašė.

6. Darbininkas gali laisvai 
pasirinkti darbą er darbovie
tę; š ais atžvilgiais negali bū
ti jokios prievartos.

7. Darbininkas turi teisę į 
ajuūpinimą darbu, taip pat į 
visuotinį socialinį draudimą, 
ap’mantį ir dirbančiųjų šei
mas.

8. Turi būti įstatymu ga-

Ne viena motina vaiką ugdo. J’s veikiairF.s taip pat aplin
kos, ir jeigu aptinka kitokios dvasios negu motina, vaikas ima 
įsisunkti tos dvasios ir nuo motinos tolti. Tolina vaiką nuo mo
tinos ir mokykla, kai ji moko kita kalba negu motina mažą jį 
mokė. Vaikas patenka tarp dviejų kalbų, kurios ima jo dvasio
je rungtis, kad viena iš jų paimtų viršų. Jei motina neįstengia 
toliau išlaikyti savo įtakos vaikui, šnekinti ir toliau jį savo kal
ba, vaikas pradeda motiną kalbinti svet ma kalba. Tarp vaiko 
ir motinos atsiranda plyšys. Vaflrrs prarandamas sau ir savo 
tautai Jis nuplaidda kitais vandenimis, kaip ne to lizdo ančiu
kas. pavyzdžių aplink save turime didelę gausybę. Ar tai 
yra gera ar prasta?

Atvyko Vliko pirmininkas preL M. Kru
pavičius ir VT pirm. K. Zaikauskas

Gegužės 5 d. New York 
Times, aprašydamas jų atvyki
mą, duoda ištrauką iš jų pasi
kalbėjimo:

««Meg negaMme ^itaatl ^kad 
komutdzmas 'triumfuotų. Kai 
komunfamas bos suna&iBtas, 
Lietuva, vR atgims. Lietuvos* 
problema yra dafis viso pa-

BaYmdžio 30 d. šio tremti
nių darbininkų atstovų jung
tinio komiteto garbei Europos 
Laisvės Komitetas sutaisė iš- 
k lmingus pietus, kuriuose be 
gausaus būrio tremtinių veikė
jų dalyvavo

JAV vyriausybės ir darbmm- 
kų organizacijų atstovų.

Ta proga buvo gauti sveiki
nimai iš prezidento D. Eisen- 
hovverio, valstybės sekreto
riaus pavaduotojo Bedell

tNnVelta j 5 psl.)
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AR TIK NEBŪT MAN PRANCIŠKONU?

(Atkelta iš 3 psl.)

Man rinkai pasauly vietą: 
Rūpinais, verkei, bėgiojai 
Ir kentei vargelį kietą,— 
Naktimis net nemiegojai.

Motinėle, ak mainyte!... 
Tu manęs jau nepaguosi, 
Nebeteks tave matyti, 
Nors labai, labai ilgiuosi

Išsiskyrei tu iš mūsų, 
Nors labai mumis mylėjai,- 
Kol užauginai, kiek triūso, 
Kiek tu prakaito išliejai...

Gegužes 13 viso pasaulio lietuviai meldžiasi už Lietuvą

Nebtekai, mamyte kvapo, 
Užmigai jau amžiaus miegą 
Ir dabar ant tavo kapo 
Vėjas pūsto smiltį, sniegą.

Viduriniai amžiai, parode 
tiek meilės ir šilumos religi- 
niam-fturgtaiam gyvenimui, 
ypatingai išpuošė ir išgražino 
Marijos garbinimą. Marijos 
garbei įvedamos specialios 
maldos, kuriom ypsė • paplito 

viduriniai vienuolių benecHktinų \ tarpe.

viso pasaulio lietuvių 
los diena už Lietuvą

Nebežinodamas, ko griebtis, 
pradėjau ieškoti “arabo”, ku
rį mačiau su baronu. Per laik
raščius siūliau jam stambią 
sumą pinigų, jei jis apsilanky
tų pas mus. Kažkoks aukštas 
“arabas” su apsiaustu buvo

domus graudžius skundus. Jk 
skamba kažkur už aukštos się 
nos, kur peržengti neįmano
ma, drasko man širdį. Verkiu 
užmerkęs akis, ir jokiu būdr 
negaliu suprasti, ar tai gyva' 
žmogus dūsauja, ar laukini' 
banguojančios jūros šėlsmas 
Ir štai jis staiga pereina į te 
žvėrišką murmėjimą — ir af 
pabundu su ilgesiu ir siaube

Kiekvienas turime gali bran- 
- - gių šjrvHgiy, tėvų, sesu* 

; čių, brolių, prietelių Širdis, 
Dane tu iau nutiluai kanu ra- 
mybėje, kitos dar plaka. Jos 

■/ su mumis kenčia, su mumis 
džiaugiasi

Širdis yna mūsų giliausių 
jausmų simbolis. Norėdami iš-’ 
reikšti kilniausius ir didžiau
sius tėvų rūpesčius, mes ne
randame stipresnių žodžių už 
šiuos: motinos ar tėvo šir
dis liepė, širdis neleido. Kai 
mes norime kam nors perduoti 
kokią,nors mintį ar reikalą la
bai ypatingu būdu, sakesne: 
“įsidėk į širdį”.
* Širdžiai žmonės suteikė to
kios didelės simbolinės reikš
mės, kad mes kalbame apie 
džiaugsmo ir skausmo suteiki
mą net Dievo širdžiai.

Kada žmonės nori kurį nors 
reikalą ar asmenį ypatingu 
būdu pavesti Dievo ar šv. Ma
rijos globai, paveda Jų Šir
dims.

Lietuvių tautos vaikų dau
guma savo šalį ir savo tautą 
mylėjo taip giliai ir kilniai, 
kad nepasitenkino joms gero 
siekti tik žemiškais keliais, tik 
savo jėgomis, o rūpinasi jas 
ir jų reikalus pavesti Jėzaus ir 
Mar jos širdims. Jie siekė sa
vo tėvynę, savo tautą padaryti 
ne tik savo širdžių šventu ob
jektu, bet norėjo išprašyti

atsilankęs, man nesant namie. 
Bet išklausinėjęs tarnaitę, 
greitai išėjo ir daugiau negrį
žo.

šiandieną. randame Katalikų 
Bažnyč-oje, pamažu vystėsi, 
tobulėjo, gražėjo. Marija tary
tum išsinėrė iš amžių rūkų ir 
kalbėjo į žmonių širdis vis 
ryškiau ir suprantamiau. Krik
ščioniškoji senovė, 
amžiai ir naujausieji laikai iš- Marijos garbei išskiriama vie- 
kėlė Mariją iš amžių glūdumos 
ir pasakė ‘ “Štai Saulėtoji 
Moteris”.

Prmaisiais krikščionybės 
amžiais težinomas Jėzaus 
Kristaus garbinimas ir kan
kinių minėjimai. J. Kristaus 
garbinimas buvo savaime aš- 
kus ir suprantantis: tai dan
giškojo Tėvo Sūnus, miręs už 
žmones ir jų išganymą ant 
kryžiaus. Kankiniai gi buvo jo 
broliai, savo krauju paliudiję 
ir patvirtinę dieviškąjį Kris
taus mokslą. Tačiau Romos 
katakombose išlikę piešiniai 
rodo, kad jau ir pirmieji krik
ščionys gerbė ir mylėjo Mari
ją, jos paveikslus piešė kata
kombų sienose. Marija vaiz
duojama viena, dažniausiai su 
Kūdikėliu rankose, arba vėl 
stovinti tarp Apaštalų Petro 
ir Povilo. Tai rodo, kad Mari
jai teikiama tokia garbė, kokią 
jie teikė Apaštalams, 
Petrui ir Povilu:.

Pirmieji viešojo Marijos 
garbinimo pėdsakai užtinkami 
Rytuose, šv. Epifanijus, miręs 
403 m.,' paliudija, kad jau 4 
amž. pabaigoje Turkijoje i r 
Arabijoje Marijos garbinimas 
buvęs žmonių labai mėgiamas, 
jai skiriamos įvairios dovanos, 
aukos aukojamos. Sirijoje šv. 
Efremas, miręs 373 m., Mari
jos garbei parašė daug himnų, 
giesmių, kurios pamaldų metu 
būdavo giedamos. Marijos gar
binimas liturginiame gyveni
me labiau išryškėjo 4-5 amž., 
kada kilo ginčai dėl Marijos 
motiniškumo. Konstantinopolio 
vysk. Nestorijus buvo pradėjęs 
klaidingai mokyti, kad Marija 
pagimdžiusi J. Kristų tik kaip 
žmogų, o vėliau Dievo Žodis 
nužengęs ir apsigyvenęs jame 
su dieviškąja prigimtimi. Klai
dingąjį Nestorijaus mokslą pa
smerkė visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas Efeze 431 metais 
iškilmingai mokė, kad Marija 
yra Dievo Motina, ką jau krik
ščionys tikėjo nuo Apaštalų 
laikų.

ŠVČ. MARIJA — NEKALTAI PRADĖTOJI 
Nežinomo vokiečio dailininko kūrinys iš 18 a.

čiausios Marijos širdies, Lie
tuvių Tautos Karalienės, nuo
latine švente, šiemet minint 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
100 metų dogmos paskelbimo 
sukaktį, popiežius Pijus XII 
savo enciklikoj, Fulgens Coro- 
na, kviečia viso pasaulio tikin
čiuosius ypatingai melstis už 
pasaulio taiką ir kenčiančią 
Bažnyčią už geležinės uždan
gos. Todėl šiais šventais Mari
jos metais, kviemame gegužės 
13 dieną švęsti kaipo viso pa
saulio lietuvių maldos ir atgai
los dieną, 'už pasaulio taftą, 
už Lietuvos laisvę ir paverg
tą tylinčią Bažnyčią. Tebūnie 
ši diena viso pasaulio lietuvių 
šauksmas į Dievo Motiną, kad 
Ji išmelstų iš savo Sūnaus mū
sų kenčiančiai tėvynei laisvę 
ir kad greičiau priartėtų Jos 
Nekalčiausios širdies triumfo 
dienos visame pasaulyje ir 
mūsų tėvynėje.

Šiemet, Jo Šventenybė po
piežius Pijus XH pašventino 
specialiai Lietuvai skirtą Ne
kalčiausios Marijos širdies 
statulą, kuri aplankys visas 
lietuviškas parapijas Amerikoj 
ir Kanadoj. Lietuvai atgavus 
laisvę, ši statula iš Amerikos 
bus nuvežta į Lietuvos* sostinę 
Vilnių ir patalpinta vienoj, 
Marijos garbei skirtoj, švento

ve pristatytas skenduolis. Tuo
jau nubėgau, bet jis buvo jau 
palaidotas, tik iš žymių jis ne- 
panašė jo į baroną.

Sužinojau, kokiu laivu jis iš
plaukė į Ameriką. Pradžioje 
visi manė, kad tas laivas bus 
nuskendęs audros metu, bet 
po kelių mėnesių paplito gan
dai, kad jį matę ant inkaro 
New Yorko uoste.

Gyvename tokį amžių, kada 
netikėjimas ir komunizmas 
stengiasi išrauti iš žmonių šir
džių visa, kąs primena Dievo 
buvimą. Jų viešpatavimas nai
kina tikėjimą, griauna tautų 
laisvę, kankina žmoniją, užde
damas ant jos pečių vergijos 
naštą. Žmonija pati viena jau
čiasi bejėgė ir neįstengia vien 
tik savo jėgomis to visko nu
sikratyti.

Akivaizdoje šių baisių fak
tų, joks asmuo, jokia tauta ir 
jokia valstybe negali pasilikti 
abejinga Dievo balsui, kuris 
buvo Dievo Motinos, Jos apsi-, 
reiškimuose Fatimoj 1917 me
tais, pasakytas. Ten ji kelis 
kartus ragino žmones taisytis, 
daryti atgają te melstis; jei 
to nedarys — išsiplės komuniz
mas, kft karai kr žmonija ta
rės daug mfterttėti.

Lietuvos vyskupai, vykdyda
mi Marijos prašymą, 1951 me
tais paaukojo Lietuvą ir viso 
pasaulio lietuvius Nekalčiau
siai Marijos širdžiai ir pasky
rė gegužės 13 dieną NekaL-

Motina ilgai sirgo, bet ir pa
sveikus pirmykščiai mūsų san
tykiai negrįžo. Jai buvo nepa
togu su manim iki pat jos mir
ties, būtent — nesmagu. O tuo 
atžvilgiu nieko - padėti negali
ma. Viskas dyla, tragiškiausi 
šeimos įvykių atsiminimai to
lydžiai netenka savo jėgos ir 
dilgimo. Bet jei nepatogumo 
jausmas yra tarp dviejų asme
nų — to niekaip išaiškinti ne
galima!

Niekada nebesapnuodavau 
to sapno, kuris nedavė man ra
mybės, jau nebeieškojau savo 
tėvo. Bet kaikada man rodės 
— ir rodosi iki dabar sapne, 
kad girdžiu kažkokius tolimus sieloje, 
šauksmus, kažkokius nėhutil-

Be to, Fatimos. Marijos Lie
tuvių Sąjūdis, įsijungęs į tarp
tautinę katalikų organizaciją, 
pasivadinusią Mėlynoji Armija, 
kreipiasi į viso pasaulio lietu
vius ir kviečia vykdyti Mari
jos pasakytus 1917 metais Fa
timoj prašymus:

1. Sąžiningai atlikti savo pa
reigas. 2. Garbinti Marijos Ne- 
kalčiausią Širdį ir Jai pasiau
koti. 3. kiekvieno mėnesio pir
mąjį šeštadienį priimti šv. Ko
muniją. 4. Kiekvieną dieną kal
bėti rožančių, pavieniai ar Šei
mose.

Kartu prašome visus .katali
kiškų organizacijų narius, o

dies galinėse išgirstumei Kris
taus balsą “Sek n>me”, nepa
niekink to balso, nes jis yra y- 
patinga tau Dievo dovana, 
dvaanis luomas yra vienos iš 
gražiausių pašaukimų, o prisi
kėlusiai Lietuvai tikrai rei
kės daug apaštalų. Gal girdė
jai jau, kad lietuviai pranciš
konai, kurie turi savo vienuo
lynus Amerikoje ir Kanadoje, 
ieško tokių pasiryžėlių. Jie 
kviečča ir tave stoti į jų eiles.

Jei šiemet baigi pradžios 
mokyklą, jie tave jau gali pri
imti į gimnaziją (High 
School), kurioje mokysies 4 
metus. Po to gausi pranciško
nišką rūbą, naują vardą ir bū
si tikras pranciškonas klieri
kas. Kol mokysies gimnazijoje, 
visas atostogas praleisi savo 
namuose.

— Taip ir dingo skenduolio 
pėdsakai, taip ir dingo jis ga
lutinėje nebylėj tamsoj.

Su motina mes niekada ne
bekalbėdavome apie jį. Atsi
menu, tik kartą ji nusistebėjo, 
kodėl aš anksčiau jai neprimi
nęs savo keisto sapno, ir čia 
pat pridūrė, — “vadinas, jis 
tikrai” — ir nebaigė savo min
ties.

tams ypatinga Jėaus ir Mari- wnuo
ive. Semta yra »

tu nht™ Viso pjnueji, o mums, liatar
tarti ftenfiamiai Jėmns Sr- g'va?on??BS! * 
džtai atektaas tarnas ta mene- *1"*6 MetaL

Mūsų tremtiniai yra išvai
kyti it tų P^toglft kurių dau
guma Lietuvoje buvo paauko
tos švenčiausiai Jėzaus šir
džiai. Per ilgus tremties me
tus susikūrė daug naujų šei
myninio gyvenimo židiniu. Jie 
teveik visi darnepaaukoti a- 
nOms švenčiausioms šteduns.

Šiuos tat metus, lietuviai, 
atžymėkime ypatingu būdu.

Pirma, Paaukokime Jėzaus 
ir Marijos Širdims visas lietu
vių šeimas visame pasaulyje, 
kurios svetur Joms dar nebuvo 
paaukotos. Tokį paaukojimą 
galima ir dera pakartoti ir 
toms šeimoms, kurios Lietuvo
je buvo padariusios. Kiekvie
nas tepadaro tai iš meilės savo 
šeimos židiniui. Tai turės di
delės reikšmės pačioms šei
moms.

Antra. Padarykime ypatin
gų maldų ir aukos darbų die
nomis už kenčiančią Lietuvą 
ir mūsų tautą tas keturias šių 
metų dienas: Lietuvos paauko
jimo švenčiausiai Jėzaus Šir
džiai (liepos 1 d.), Jėzaus šir
dies šventės dieną (I’epos 25 
d.), Lietuvos paaukojimo Šv. 
Marijos Nekalčiausiai širdžiai 
(gegužės 13 d.) ir šv. Marijos 
Nekalčiausios širdies dieną 
(rugpjūčio 22. d.). Skaitome, 
kad šiais metais viso kntali- 
k ško pasaulio vyskupai skiria 
savo tikintiesiems maldų ir' 
atgailos dienas už pavergtas ii 
tankinamas tautas. > Už savo 
tautą mes patys turime dau
giau aukotis, negu kiti už ją. 
Pagalbos melsdami jos ir iš
malsime. Jos melsdami patys 
labiau pamilsime savo tėvynę, 
savo tautą tokia meile; kuri 
yra verta krikščionių meilės 
vardo.

Šiais 1 metais pakartotinai 
sudėkime į Jėzaus ir Marijos 
Širdis Lietuvos, mūsų tautos 
ir kiekvienas savo šeimos rei
kalus. Jų meilė ir mūsų širdy
se tebūna gili ir šventa.

na savaitės diena —■ šeštadie
nis. 12 amž. tipentieji pradėjo 
Marijai pinti rožių vainiką— 
kalbėti rožančių, kuris apie 15 
amž. dar labiau ištobulėjo ir 
paplito žmonėse. 13 amt. krik
ščioniškose šalyse įsigali gra
žus paprotys skambinti baž
nyčių varpais ir pranešti tikin
tiesiems Angelo apreiškimą 
Marijai Tai “Viešpaties Ange
lo” varpai, dar ir dabar skam
bą Marijai.

Nuo 16 amž. Marija tikėji
mo mokslo aiškinimuose uži
ma pirmąją vietą. Žymieji te
ologai, kaip Petras Karazijas, 
Belarminas, Pranciškus Sale
zietis, Alfonsas Liguori, Sva- 
rezas, pop. Benediktas XIV, 
Grignion de Montfort ir k. sa
vo raštuose graižausius svars
tymus ir mąstymus skiria Ma
rijai

Naujausiais laikais Marijos 
garbinimą ypač iškėlė pop. Pi
jus IX ir mūsų dienose pop. 
Pijus XII.

Pijus IX paskelbė Marijos 
Nekalto Prasidėjimo tiesą 
1854 m. Nuo tos dienos Mari
jos garbė dar labiau sustiprė
jo žmonių širdysę, o Marija, 
jiems atsidėkodama, prabilo 
nekaltoms širdims Liurde: “Aš 
esu Nekaltas Prasidėjimas”. 
Šiais metais — Marijos Me
tais—ir minime 100 metų'su
kaktį nuo to laiko, kai pop. 
Pijus IX iškilmingai paskelbė 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
tiesą.

Pop. Pijus XII, apvainikuo
damas 1950 šventuosius Me
tus, paskelbė Marijos į dangų 
paėmimo tiesą ir Marijos gar
bes vainike įsegė naują brang
akmenį. Jis trokšta, kad žmo
nės karščiau pamiltų dangiš
kąją Motiną, mestų šalin kerš
tą, kitų pavergimą, žudymus 
ir visi kartotų-

“Mano siela garbina Viešpa
tį, ir mąno dvasia džiaugiasi 
Dievuje, mano Išganytojuje.”

Už gėlėto savaičių daug lie
tuviško jaunimo baigs pra
džios mokyklas, nemažas jų 
skaičius ir aukštesniąsias stu
dijas. Ne vienam jaunuoliui 
kils mintis, o ką toliau daryti, 
ką studijuoti, kokią profesiją 
pasirinkti? Inžinerija, teisė, 
medicina, — tai vis labai šia
me krašte populiarūs mokslai, 
tačiau nevisus ir jie patenkina. 
Kai kas iš jų pagalvos ir apie 
dvasinį luomą — kunigystę. 
O kodėl'Išpūti man kunigu? 
Juk Lėtiniai reikės apaštalų. 
Kodėl nebūti kunigu - vienuo
liu ir visiškai pasišvęsti Dievo 
garbei* ir sielų išganymui? Ar 
tiki nebūti man pranciškonu?

Mielas jaunuoli! Jeigu spręs
damas savo pašaukimą, šir-

1 d. — pirmojo Lietuvos Tau
tinio Ryta rištinio kongreso 
metu — Lietuvos šalis ir tau
ta buvo paaukotos švenčiau
siai Jėzaus širdžiai.

Jeigu negalime nieko pasa
kyti apie ankstesnius kokus, 
tai nuo šv. Marijos apsireiški
mo Šiluvoje lietuviai rišosi 
daugeliu ryšių su ŠV. Marija. 
Lietuvoje gi buvo tradicinė 
praktika be išimties, kad nuo 
vaiko dienų kiekvienas lietu
vis katalikas buvo įrašydintas 
į šv. Marijos škaplieric ir ro
žančiaus brolijas.

Ištikus Lietuvą baisiajai ne
laimei, norima buvo ją pa
vesti dar ypatingesnei šv. Ma
rijos globai. To jausmo veda
mi, Lietuvos vyskupai yra pa
darę Lietuvos paaukojimo šv. 
Marijos Nekalčiausiai širdžiai 
aktą. Norėjome tuo savo 
tėvynei ir tautai išmelsti ypa
tingą Marijos gbbą norėjome 
taip pat, kad ir mūsų kiekvie
no meilė savo tėvynei ir tautai 
taptų kuo kilniausia.

Šiais metais tuos visus įvy-

taip pat visus neorganizuotus 
katalikus būti Šio sąjūdžio na
riais. Vadovaujančius asmenis, 
kunigus ir pasauliečius, malo
niai prašome padėti šią aką
ją pravesti.
i

Mėlynosios Armijos Lietuvių 
Sąjūdžio Centras.

Jei būtumei baigęs High 
School, jau rugpjūčio mėnesį 
galėtum pradėti naujokyną, 
po kurio studijuoti reikėtų fi
losofiją ir teologiją pranciško
nų seminarijoje. Gavę kuni
gystę, gabesnieji ir norintieji 
toliau studijuoti, yra siunčia
mi į Romos arba kitus univer
sitetus akademiniam laipsniui 
įsigyti. Tiek gimnazijoje, tiek 
seminarijoje viskas veltui. Tė
vams nieko nekainuoja.

Lietuviai pranciškonai šia
me kontinente turi 6 vienuo 
lynus, parapijas, veda misijas, 
rašo knygas, leidžia laikraš
čius,' profesoriauja ir dalyvau
ja kitoje veikloje. Visų infor
macijų reikalais rašykite:

Dvasios Vadas.
Dr. P. Kaladė, 

Pirmininkas.
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Vajus lietuvių kmbariui paremti

PIRMAS PAVASARINIS

įvyksKNYGĄ

UŽDRAUSTAS

Gegužės 30, sekmadieni, Woodside,
Pittetmrgtoe Lietuvių Moks

lo Draugijos svetainėje (142 
Orr St) gegužės 9, 3:30 v. p.p. 
bus LB apySnfcEs susirinkimas 
ir porfcatta, * ■;.

Eaužinską ir J. Biruli J^e 
bar susipažįsta su.gauta a 
jiems nariam verbuoti mfd 
gą ir pradeda darbą. A: B 
darius ateitininkams ntaks 
v ams balandžio 24 d. jų g 
rinkime išaiškino šio vai

• Fair Groonds, Brockton, 
Mass., aikštę ir pastatai gafi 
būti panaudoti lietuvių pikni
kams. Kreiptis į B. Bortkevi- 
čių: Brockton, tel. 5974-M ar
ba 8-1246.

Lietuviškų plokiteSų, visų 
šiuo metu esančių rinkoje, su
rašą galima gauti nemokamai, 
parašius šiuo adresu: Gabija, 
335 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Plokštelės saugiai per* 
siunčiamos paštu ne tik JAV, 
bet ir į kitus kraštus. .

Parapijos misijos
prasidės gegužės 9 d. Pirmą 

savaitę bus lietuvių k., antrą— 
anglų. Misijas ves Tėvas Gab
rielius, pasijonistas. Misijų pa
maldos bus kiekvieną vakarą 
7 vai.

Upės neužtvenke...
Rusai savo raštus, - vadina

mus "graždankomis” visiems

A. a. Elena Stockūnienė- 
Kazlauskaitė buvo uoli kataM- 
kė, priklausė šv. Rožančžaitt 
Draugijai (buvo pirmininkė), 
Maldos Apaštatarimui ir treti
ninkams. Ji taip pat buvo u^fe 
“Darbininko” skaitytoja. L* 9^

sos laisvojo pasaulio darbinin
kijai

Reikia laukti, kad šia proga 
prasidėjęs abiejų darbininkų 
sąjūdžių bendradarbiavimas 
nebus tik vienkartinis blykste
lėjimas. Kova su bolševizmu, 
kova dėl pavergtųjų kraštų 
laisvės privalo visų jėgų kon
centracijos, o pirmiausių pa
čių tremties jėgų sutelkimo į 
vieninga frontą. Kor.

skelbė senato 
traukė j kongreso 
Manifesto įteikimas 
buvo nufitamotas 
ir kino apžvalgai, 
kraštų darbininkus 
V. Vaitiekūnas.

rusų atžvilgiu. Bet pradėjus 
pėrsekiDti katalikus 

ir po Kražių skerdynių, lietu
viškoji spauda pereina j aštrią 
kovą prieš rusus.

Su šia draudžiamąja spauda 
rusai susipažino ne tik per 
savo šinpus, bet jos nemažus 
kiekius pagaudavo pasenyje. 
Taip 1891 - 1893 m. Paprūsė
je žandarai konfiskavo 37.718 
egzempliorių knygų ir laikraš
čių; 1900-1902 net 56,182 gez. 
O kiek dar laivo pagauta kraŠ-

vo Elzbieta ir Jonas Kariaus^./ 
kai. Veikmė paliko nuliūdime, 
dukterį Lioną Taronienę, bro* g 
lį Antaną Kazlauską Lietuvoj 
je, dvi anūkes ir vieną anfk-f

Beldžiasi j ribas duris
Visą laiką lietuviai* darė į- 

vairius žygius atgauti spaudos 
laisvei. Rašė prašymus, lankėsi 
pas įtakingus asmenis Vilniu
je ir sostinėje. 19 a. gale ir

gabeno 
nežiūrė- 
po visą

Prie spaudos grąžinimo pri
sidėjo rusų japonų karas. Ru
sai, siekdami vienybės, buvo 
priversti pavergtom tautom 
duoti daugiau laisvės. Taip 
1904 m- gegužės 7 d. lietu
viams buvo .grąžinta 'spaudos 
laisvė.

Seno popieriaus vajus
Pereitu sekmadienį buvo 

renkamas senas popierius Bos
tono arkivyskupo labdarybės 

fondui. Pranas Pilypas ir jo 
sūnus Pranciškus padėjo su
rinkti popierių ir nuvesti į 
sandėlį. Jiems atėjo į talką 
Antanas Paplauskas, Mykolas 
Trakimas, Jonas Averka ir 
Juozas Skersys. Cooper’s Ex- 
press bendrovė suteikė sunk
vežimį. Bruzguliai, gyv. 90 
Wheeler St, Methuen, Mass. 
buvo sutaupę ketinius tonus 
popierio šiai rinkliavai.

vimo. Atsišaukime kreipiama
si į lietuvius, ir jų prieteKus ir 
prašoma įsirašyti kambario 
rėmėjais. Mėtinis mokestis tė
ra tik vienas doleris. Iš su
rinktų pinigų bus išlaikomas 
bei gražinamas pats kambarys 
ir teikiamos stipendijos lietu
viam studentam. Po atsišauki
mu pasirašė Jurg's Žilinskas, 
pirmininkas ir> Nellie Evans 
sekretorė. «

— Kambariu rūpinasi komi
tetas, kurį sudaro vyr. pirmi
ninkas L. Pivoriūnas, v’cepirm. 
V. Zambliauskas, II vicepirm. 
Bertha Pivoriūnas, sekret. /. 
Virbickas, fin. sekr. Joan Nev
iriau, ižd. A. M. Marčiulaitis, 
akt pirm. J. Žilinskas, akt

Vaikai meldėsi į Mariją
Pereitą sekmadienį gegužės 

2, 50 mūsų parapijos vaikučių 
buvo išvažiavę autobusu ir 
automobiliais į Brocktoną da
lyvauti vaikų pamaldose Mari
jos garbei. Kartu su jais buvo 
nuvykę prel. P. M Juras ir 
kun. A. Janiūnas. Matėsi daug 
vaikų ir jų tėvelių iš daugelio 
lietuvių parapijų. Prel. P. 
M. Juras sukalbėjo Pasiauko
jimo maldą Marijai ir pamaldų 
metu suteikė palaiminimą 
Švenč. Sakramentu. Po pa
maldų vaikai hirėjo užkandžių 
ir pasilinksminimą. Parapijos 
vaikai dėkoja savo klebonui už 
sudarytą progą nuvažiuoti au
tobusu ir dalyvauti pamaldo-

§v. Elzbietos Draugija
pereitą sekmadienį turėjo 

savo bankete^, žmonių susi
rinko pilna salė. Kun. Vacį. 
Paulauskas atsilankė į jų pa
rengimą.

Motinų Arkibrolija
ruošia programą pagerbti 

visas motinas šį sekmadienį, 
gegužės 9. Programa įvyks 
parapijos salėje po pietų, tuoj 
po pamaldų. Programoje daly
vaus sodalietės ir parapijos 
vaikai.

Mūsų mirusieji ,
Šiais metąis mirė sekantieji 

mūsų parapijiečiai, kurie buvo 
palaidoti iš šv. Pranciškaus 
bažnyčios: Martynas Aduko- 
nis, Juozas Aleksėnas, Ona 
Lisauskienė, Agnietė, Alekso- 
nienė, Agota Aleksonienė, Ma
rijona Wiltiams - Ulanavičie- 
nė, Ona Sweet, Elena Mockevi
čienė, Elena Jodkienė ir Juo
zas Buja. Amžiną atilsį su
teik įnirusiems, Viešpatie!

Povilas

sekret. N. Evans ir 32 nariai.
— Vyriausiu pirmininku jau 

22 metai yra Petras Pivoriū
nas, jau 72 metų. Jis yra pa
skyręs daug laiko ir triūso 
tam lietuviškam darbui. Jam 
pagerbti gegužės 16 d. 6:30 
y. v. Hotel Schenly rengiamas 
banketas, kuriame dalyvaus ir 
.kitų tautinių kambarių nariai.

mena ir tuos keturiasdešimt 
metų — ilgą spaudos draudi
mą, gudrias rusų pinkles su
rusinti lietuvių tautą, o kartu 
didėjantį mūsų tautinį susipra
timą ir stiprėjančias kovas.

PITTSBURGH, Pa. — Prie 
Pittsburgho universiteto yra- 
lietuvių kambarys, gražiai į- 
rengtas ir dekoruotas. Komite
tas, kuris juo rūpinasi, išleido 
angliškai atsišaukimą, kuria
me aptaria to kambario-reikš
mę lietuviam, ir primena, jog 
jisai yra tartum simbolis Lie
tuvos, kuri laukianti išvada-

, (atkelta iš 3 psl.)
Smith, darbo sekretoriaus 
Mitchell, gubernatoriaus De- 
wey, AFL prezidento, teism- 
gumo sekretoriaus (General 
Attorney) Brownell, krikšč. 
prof. sąjungų internacionalo 
prezidento, socialist. prof. są
jungų * internacionalo prezi
dento, Prancūzijos socialistinių 
profsąjungų prezidento. O 
žodžiu sveikino New Yorko 
Valstybės darbo komisionie- 
rius, valstybės pasekretoriaus 
pavaduotojas, darbo sekreto
riaus pavaduotojas, CIO gen. 
sekretorius, 'R. ir V. Europos 
socialist. prof. sąjungų centro 
tremtyje atstovas 'ir krikšč. 
prof. sąjungų atstovas.

Gegužės 4 d. vidurio ir ry
tų Eurpos bolševikų pavergtų 
kraštų krikščioniškųjų ir so
cialistinių darbininkų sąjū
džių vadai tremtyje apsilankė 
JAV kongrese ir manifestą į- 
tiekė šen. įves, kurtis jį pa- 

posėdyje ir į- 
rekordus.

senatoriui 
televizijai 

Baltijos 
atstovavo

Mdmta į fca- ' Teisinį pretekstą sudarė 
-pagintais *9**. F. yiėtasKs JoniS- 

kyje vienam vakarai išlipino 
metų auzo skelbimus lotyniškomis raidė- 

ąas, mis. Už tai jis atsidūrė teis-
įąįBHąb šie me-’ IMa sąmoningai buvo taip 

vedama, kad pastefctų senatą. 
Ir čia, trejus metus užsitęsusi, 
Višnskio byla buvo* laimėta, 
nes išaiškinta, kad tokio įsta
tymo, kuris draustų lietuviš
kus raštus lotyniškomis raidė
mis, iš viso nesą Prie panašių 
išvadų buvo prieita ir inž. Ma- 
cejausko byloje. Jis buvo išlei
dęs Latvijos ir Lietuvos žemė
lapį lotyniškomis raidėmis. Že
mėlapį konfiskavo žandarai, ir 
Macejauskas. iškėlė valdžiai by-

• Nekalto Prasidėjimo Sese- 
rų Rėmėjų seimas šiemet šau- 
kiemas gegužės 23 d. Putnąm, 
Conn. Seimo metu bus 
šventintas statomos koplyčios. 
kertinis akmuo. šventinimo 
apeigas atliks Norwicho vysk. 
Bernaiti J. Flanagan. v

• Ponai Kandi iš Worees- yjy 
ter, Mass., Putnam seserų kop-. 
lyčiai paaukojo vargonus. .

• New Haven SLA 142 kuo- 
pa metinį parengimą ruošia 
gegužės 16 d. LJNJB. svetainė- 
je, 243 Frbnt St. Bus vakfina-. 
tna komedija “Martynas ŠPOf’ :O 
kas”. Po vaidinimo choro dai* |S 
nos ir šokiai.

• Ch. P. Vilius, savimnkas -
• karutuvės Nu-Way Market, /į 
68 Howe Sti, No. New Haven, 
gegužės 2 d. vakare buvo tri- 
jų banditų užpultas savo krau- 
tuvėje. Vagys iš, jo atėmė 600

1863 metų sukilimui , siau
čiant, Lietuvoje pasirodė gene
rolas Muravjovai — Vilniaus 
generalgubernatorius. Jis nu
malšino sukilimą. Tada atrodė 
labai palankios sąlygos atskir
ti lietuvius nuo lenkų ir suru
sinti.

Didieji rusotilai manė, kad 
lietuviai, kurie valdė tokius di
delius Rusijos plotus, yra tie 
patys rusai, nes jie kadaise sa
vo valstybės kanceliarijoje 
vartojo gudų kalbą. O tuos 
lietuvius “sugadino” kataliky
bė ir lenkai. Tat pašalinus len
kų įtaką ir įbrukus provosla- 
viją, jie vėl bus rusai. Be to, 
ir lietuvių kalba j-ems tuomet 
atrodė visai gimininga rusų 
kalbai. Lietuvybę jie laikė 
mirštančia, nes tik kaimas 
kalbėjo lietuviškai.

Rusai pirmiausia ir užpuolė 
katalikų Bažnyčią. Uždarinėjo 
bažnyčias, vienuolynus, įvai
riais draudimais suvaržė kuni
gus, parapijas. Draudimai sie
kė tiek toli, kad niekas nega
lėjo neta kryžių pakelėse sta
tyti.

Ko nepadarė rusų kardas...
Tuo laiku profesorius Alek

sandras Hilferdingas sumanė 
sudaryti visiems slavams ben
drą alfabetą. Šį projektą jo 
mokslo draugas S. Mikuckis ir 
pasiūlė Muraujovui — lietu
viškas knygas spausdinti rusų 
raidėmis. Muraujovui patiko 
sumanymas, ir jis 1864 m. jau 
uždraudė mokyklose naudoti . 
knygas lotyniškomis raidė
mis. Raštu spauda buvo už
drausta Muravjovo įpėdinio 
Kaupfmano. Jo draudimą 1865 
m. rugsėjo 13 d- patvirtino ir 
vidaus re kalų ministeris Va- 
hijevas.

Vilniuje buvo sudaryta spe
ciali komisija naujom knygom 
leisti. Pirmiausia ji turėjo pa
rengti rusiškom raidėm vado
vėlius, maldaknyges. Ir rusai 
džiaugėsi manydami, ko nepa
jėgė rusų kardas, tai padarys 
rusiškos raidės—lietuviai grei
čiau surusės, priims provosla- 
viją.

Valančius nurodo kelkis
Pradžioje niekas nesuprato, 

ko siekia šios rusiškos raidės. 
Net vyskupas keliom religinėm 
knygelėm davū^ąvu aprobatą 
Tačiau planai greitai buvo ati
dengti, ir Valančius nebedavė 
aprobatos. Priešingai, jis pats 
savo lėšomis išspausdino kele
tą brošiūrų Prūsijoje, atgabeno 
į Lietuvą ir jas paskle:dė po 
visą kraštą. Tose brošiūrose 
aiškiai buvo pasakyta, kad ru
sai rusiškom Taidėm nori iš
plėšti iš tikinčiųjų “vietą 
šventą katalikišką” ir visus pa
versti maskoliais.

§kxn brošiūrom Valančius 
ne tik įspėjo tautą gintis nuo 
naujųjų knygų, bet kartu jis 
nurodė kelią — iš kur reikia 
parsigabeiti savų lietuviškų 
katalikiškų knygų. Taip išau
go paties Valančiaus suorgani
zuotas knygnešių tinklas, taip 
prasidėjo knygnešių gadynė, 
žadinusi visoje tautoje idealiz-

Banketu rūpinasi ad. Ed. 
Shultz ir k. Bilietus į banketą 
reikia įsigyti iš anksto. Juos 
galima gauti pas komiteto na
rių?. Gera būtų, kad dalyvau
tų, kiek galima, daugiau lietu
vių.

— Praeityje lietuvių kam
bario komitetas buvo surengęs 
kelis gerus meno ir kultūros 
vakarus. Jo kviestas Pittsbur- 
ghe koncertavo Čiurlionio an
samblis iš Clevelarido, skaitė 
paskaitas prof. dr. A. Sermas 
iš Piladelphijos. šiemet yra 
nutarta kviesti Metropolitan 
Operos solistą A. Brazį, kuris 
Pittsburghe dar nedainavo. 
Manoma, kad jo koncertas bus 
galima rudenį surengti. V.

• ALRK Federacijos
mam kongrese,* kuris, jvy^|I| 
Clevelande spalių 8, 9 ir 19 
d., globojant vietos vyskupėli 
pranešimą taip pat padar$ą|| 
Lietuvaičių Seserų Institutas. 
Bus paaiškinti Instituto siddO 
mai, jo veiklą ir jaunimo aųfcrsl 
Įėjimą liečiantieji klausinei. ||

• Mergaitės Ąantės iš Wor- 
ceseter, Mass., visą savaitę sto- W 
vy klaus Putnam seserų sody- 
boję, kaip ir pernai. Stovykla I 
prasidės liepos 26 d. . ’

• New Yorfco atettinlakaM 
sendraugiai nutarė sudėti po^J 
vieną dolerį Ateitinmkų kon-^ 
gresiri ' pravesti Chicagoje. 
Kongresas bus rugsėjo 4 ir 5 ^

Žod^u. šiemet krikščionių ir 
sbciailstų darbininkų sąjūdžių 
lyderiai tremtyje

pirmą kartą bendrai pasisten
gė gegužes 1 sute&ti naujos 

prasmės,
tuo įnešdami naujos vilties

248 psl.

Kaina $2.60

Gaunama 
"DARBININKO” 
AdnūnMraeŲoje

PORT CAKBON, PA.

Mirė E. Stockūnienė
Kovo 29 dieną po sunkios 

ligos, prasirgusi septynias sa
vaites, mirė Elena Stockūnie
nė. Palaidota balandžio 1 d. iŠ 
šv. Kazimiero bažnyčios. Už 
mirusios vėlę prie trijų alto
rių atnašavo šv. Mišias kun. 
P. P. Laumakis, klebonas, kun. 
C. Rakauskas ir kim. Geraldas 
C. P., tėvas pasionistas.

Velionė buvo kilusi iš Lie
tuvos — Veiverių valsčiaus, 
Plutiškių kaimo, jos tėvai bu-

2^4#.
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NAUJAUSIA

Stasio Bodavo

mis raidėmis Tfes lėkimas ne- planai — paskleisti kuo dau- 
jokia rusų malonė, o tik giau rusų raMSnCg knygų —. 

Sėtuvių teta? ir kovos už savo nevyko. Jie per 40 spaudos 
spaudą padarinys. Nors ir to- draudimo mętų ,iMrido apie 
liau nisaū spairią kontroliavo, 40 menko turinio knygelių, 
bet laimėtinas palengvino ko- daugiauscn vadovėlių ir mal- 
vą dėl kitų t&šių ir tautos daknyg.ų. *
sąmonę dar labiau brandino. Tuo tarpu lietuviškoji knyga 

Sukaktis neatsiejamai pri- nepabūgo draudimo. Metai iš 
metų ji didėjo ir plačihu skli
do po kraštą.

Nuo pirmosios knygos iki 
spaudos draudimo (1457- 
1864) buvo išleista tik 750 
knygų, o nuo spaudos draudi
mo iki “Aušros” (1864-1883)- 
484, o nuo l883 iki 1903 m.— 
1373. Kartu su “Aušra” 
(1883 m.) prasideda ir mūsų 
laikraščių gadynė.
- - šią gausią spaudą 
šimtai knygnešių ir 
darni pavojų skleidė 
kraštą. Su jais sklido, ir tauti
nė sąmonė. Rusai gaudė knyg
nešius ir pačius skaitytojus. 
Taip per 40 metų už lietuviš
ką knygą nukentėjo apie 1000. " Palikimas

Keturiasdešimt draudimo 
metų paliko gilius pėdsakus 
mūsų tautoje. Draudimas pri
slopino visą mūsų kultūros 
gyvenimą, bet jo nepalaužė. 
Jis sulaikė normalų mūsų 
tatuos prasiskleidimą, kuris 
būtų atėjęs normaliai su lie
tuviais inteligentais.

Svarbiausia — uždraudus 
spaudą, žmonės vis tiek skai
tė. Ir kur nepateko lietuviš
kas knygos į kaimą, ten atke
liavo lenkiškos, kurių niekas 
nedraudė. Taip rusų politika— 
apsaugoti lietuvius nuo lenkė
jimo — irgi nepasisekė. Tos 
sritys, kur nepasiekė lietu
viškieji raštai, sulenkėjo. Taip 
buvo Vilniaus krašte ir Aukš
taitijos kaikuriose vietos“.

Tačiau draudimas ir su
jungė tautą vieningai kovai. 
Pasibaigęs laimėjimu jis dar 
labiau sustiprino ir paskatino 
kovoti už savo teises. Knygne
šiai ir visos tautos atsparu
mas bei apsukrumas dar ir 
šiandien yra mums geriausia 
pamoka, kaip reikia prisirišti 
prie savo spausdinto žodžio. 
Jų didelių pastangų akivaizdo
je reikia ir mus labiau glū
dintis, jungtis vienybėn, išlai
kyti savo spaudą gyvą, laisvą, 
nes ten — Lietuvoje — ji ne
turi laisvės.



CHICAGO, ILL

180 New York Ave^Newark, N. J<

Tėvų . Komiteto, surengtas 
vąltarąs įvyko geg.3d.Nata. 
rahi, kad' mokyklos pareng-mų 
programas atlieka patys mo- 
kiniai, tad matomi buvo žfeūrė-

__________UT i._________ SJS

jau veikia 4 satetierių gtama- 
z:jos rėmėjų būreliai, kuriems 
su atsidėjimu vadovauja K. 
Paulauskas.

S. "Rftfm** fcadijn Ansamblio vaidintojai kurie aflfts 
muzikinį vaizdelį “Vetaim Statinėje**

Reiškiu pagarbą,
Juozas Mėtytas

KrepSinio ir tinklinio 
(vyrų ir moterų) rungty

nės tarp Amerikos lietuvių 
krepšinio meisterio Chicagos 
ASK Lituanikos ir Clevelando 
LSK žaibo įvyksta geg. 8 d. 
6 vai. Thomas Edison mokyk-

A* Žjmi operos dainininkė Barbara įtartys, sopranas
2. Kūno Valstybinio Teatro baletmeisteris Stasys 

balerina Marta Kulka

Balto skyriaus susirinkimas
Norvvoodo BALF skyrius ge

gužės 9 d. 4 vai. po pietų po- 
bažnytinėje' parapijos salėje 
šaukia visuotiną narių susirin
kimą. Bus naujos valdybos 
rinkimai ii* kiti reikalai.

Užsisakykite
Darbininką 1954 m.

Balto šokių vakaras
įvyko balandžio 24 d. Lie

tuvių Svetainės salėje. Jam 
ruoštasi rūpestingai, nes norė
ta surinkti daugiau aukų Bal
to 10 metų sukakties paminė
jimui. Loterijos būdu paskir
stytos dovanos, specialiai Šiam 
vakarui paaukotos Balto prie- ’ 
telių: Juškauskienės, Laukai
čių, Matuhaitskų ir Rastenių. 
Pelno gauta gana gražaus. Ga
lutinė suma dar neapskaičiuo
ta. Svečių šį karią atsilankė 
nemažai. Svečius priimti val
dybai labai uoliai pagelbėjo 
Jokubaitienė ir Raila.

eilę reikalų Washingtone, ba
landžio 24 buvo atstojęs pas 
prel. Mendriį. Tapačia proga, 
norėdamas susipažinti su Bal- 
timorės skyriaus veikimu, ap
lankė senus Balto veikėjus 
Rastenius ir EI. Armamenę, 
dabartinę skyriaus pirminin
kę, jau trečią kartą iš eilės 
šioms pareigoms išrenkama.

EL Kletaota ir AL Adomaitis
priėmė moterystės sakra

mentą šv. Alfonso bažnyčioje 
gegužės 2 d. Jaunųjų šeunos 
yra uolūs šv. Alfonso parapi
jiečiai. Pavakare buvo vestuvių 

vaišės Lietuva} Svetainėje.
Atsilankė ir-prel. Mendelis su 
savo padėjėjais ir kun. M. Ste- 
paitis, OFM, kuris čia veda 
misijas. J. M.

Baisuos operoj x
J. Krištožaitytė ir Akt Stern- 

putienė yra. pakviestos dai
nuoti j naujai susiorganizavu
sįamerikiečių operos teatrą, 
kuris geg. 15 d. Severance 
Hali kamerinės mužticos salė
je stato komp. A. Kondorassy 
operą “The Pumpkin”. Šiais 
metais bus pastatytos 9 vie
no veiksmo operos muzikos 
mėgėjams supažindinti su 
naujais operinio meno kūri
niais.

Red. pri. Dedant korespon- 
denci jas nevisada įmanoma pa
tikrinti, ar korespondentas 
tiksliai Užrašė datas ir nuro
dė faktus, sakysim, kas dekla
mavo ar skaitė. Sutinkame, 
kad anų dviejų mergaičių nuo
pelnai sumažinti, ir gere, jog 
tai atitaisoma, taip pat ir da
ta. Tačiau, mums rodos,; taip 
pat yra gera, jog atkreipia- 
mas dėmesys i parapijų orga
nizuojamus parengimus. Jei ir 
nebūna jie visada grynai reli
giniai, tai labai dažnai susiję 
su bažnytiniu reikalu, kaip ir 
šiuo atveju. O tokiais ar kitais 
atvejais pageidauti programoje 
daugiau rimties, rodos, galima 
ir nėra čia kuo korespondento 
kaltinti.

Gegužės mėn. įžanginė 
procesija

šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
balandžio 30 d. ■vakare. Proce
sijos branduolį sudarė parapi
jos mokyklos mokiniai. Pas
kiausiai 4 vyresnės mergaitės 
nešė Marijos statulą, gėlėmis 
papuoštą. Giedant lietuviškas 
giesmes statula atlydėta prie 
didžiojo altoriaus, kut kiekvie
nas procesijos dalyvis, berniu
kas ar mergytė, savo gėlę įdė
jo f paruoštus indus ir tuo 
būd u išaugo keturios baltų gė
lių puokštės Dievo Motinai pa
gerbti. Iškilmė baigta pirmo
mis gegužinėmis pamaldomis. 
Procesijai vadovavo ir pamal
das atlaikė prel. L. Mendelis.

kyklos pamoką, vaikučiams 
pranešė, kad visi vaikai už 
stropų mokyklos lankymą ir 
mokymąsi, baigiantis mokslo 
metams, gaus nuo jo dovanų, 
o trys mokiniai, kurie geriau
siai bus lietuvių kalbos ir tė
vynės pažinimo išmokę, gaus 
premijas. Tai gražus klebono 
kun. F. Norbuto paskatinimas 
vaikams ryžtis daugiau pra
mokti savo tėvų kalbos. Mums, 
vaikų tėvams, miela tai gir
dėti.

Nuoširdus ačiū klebonui 
kun. F. Norbutui už rūpes
čius ir globą, o taip pat už 
gražius paskatinimus ir įverti
nimą. Dėkui mokytojai V. 
Tumienei už lituanistinių daly
kų mokymą. K. Šimėnas

Paskui suvaidintas dviejų 
scenų vaizdelis (montažas). 
Lietuvoje, prie Nemuno, moti
nos dienos išvakarėse mergai
tes renka gėles ir drauge kar
toja rytdienos programą. Pie
menėlis pataria prisiskinti ro
žių. Tai gražiausia gėlė, nes 
išaugusi iš Lietuvos didvyri^ 
kraujo. Viena iš tų mergaičių 
jau šame krašte. Jos kamba
rėlis kuklus. Ant sienos Auš
ros Vartų paveikslas. Mergai
tė skaito iš Šatrijos Raganos 
apie motiną. Atsilanko links
mos draugės, bet mergaitė vis 
viena liūdna: jos motina žuvo 
traukiantis iš Lietuvos, o Al
dutė ir Jonukas, jos draugai, 
išvežti į Sibirą. Iš Už scenos 
atsiliepia išvežtųjų draugų 
balsas. Visos ypač nustemba,

I itaitaitifaou mokyklos 
įvvrthaimas

Vietinio parapijos klebono 
kun. F. Norbuto rūpesčiu ir- 
globa čia nebepirmi metai vei
kia Šeštadieninė lituanistikos 
mokykla. Kukli ji mokinių 
skaičiumi, bet širdies ir ryžto 
jon daug įdėta. Klebonas daug 
deda pastangų, kad šis lietu
viškas židinėlis plėstus! ir 
augtų. Manoma, kad su pro
jektuojamu vienuolyno pasta
tymu, lituanistikos dalykai čia 
įgaus platesnį pritaikymą. 
Šiuose dalykuose klebonui 
daug gelbsti vikaras kun. P. 
Šakalys.

Š»s mokyklos vaikai irgi 
daug dirba, šeštadieniais prieš 
piet jie lanko čia katekizacijos 
pamokas, pc pietų — lituanis
tikos mokyklą. Jie nesiskun
džia nuovargiu, su noru ją 
lanko. Laikas labai ribotas, bet 
mokytojos T. Tunaenės pas
tangomis jie nemažą vagelę 
išvarė. Lietuvių patarlė sako: 
lašas po lašo ir akmenį pra
tašo.” ’’

Motinos dienos mmėjfeną"
gegužės mėn. 2 d. surengė paremtos gyvais pavyzdžiais ir 

Kat. Moterų kuopa parapijos lengvai suprantama.
salėje. Minėjimą pradėjo Ona 
Karalienė, sveikindama' susi
rinkusias motinas ir reikšda
ma pagarbą lietuvei motinai. 
Dangiškajai Motinai pagerbti 
maldą sukalbėjo kim. P. Patla- 
ba. šešios mokyklą dar nelan
kančios mergytės pasakę pri
taikintą mmėjonui eilėraštį ir 
ir pasveikino 6 mamytes, iš
auginusias gausias šeimas, į- 
teikdamos kiekvienai po puokš-

’ tę gėlių. Jauniausia iš šių mo
tinų buvo 66 metų Paskaitą 
skartė kun. J. Znotinas, atvy
kęs iš Washmgtono. Nurodęs 
visą eflę pasitaikančių trūku
mų, paskaitininkas nupiešė 
kilnios motinos, suprantančios 
savo pašaukimą ir jam pasiau
kojančios, vaizdą. Kalba buvo 
rūpestingai paruošta, mintys

SPRING TUNECP-34L95
Dont’ wait---if your ear 

Needs repairs. We guararrtee 
our Work. Comptete Repairs, 
Painting, etc.

Get our estunate now
AL*S AUTORffAUO
5481 W. GHeap A ve.

AUstiu 7-2S98

tos salėje (Hough ir 71 gat
vių kampas). Visuomenė kvie- 
čhma savo atsilankymu pa
remti sportininkus.

vakaras įvyksta geg. 16 d. 
lietuvių salėje. Bus duotos iš
traukos iš Vasario 16 <į šven
tės proga įvykusio koncerto 
(plokštelėmis)^ ir kLCtevelan- 
dp aktuahjų programa. Klubo 
transliacijų klausomės risi, tad 
ir savo atsilankymu 'klubą 
paremkime taip pat visi.

Baigiasi mokslo metai. Kiek
vienas turi duoti savo darbų 
atskaitą. KMxmas. isęrtinda- linKrOTiKir pnjauHanfius 

mokytojos ir motamų I- kuo atsUankyti.
dėtą triūsą, nelieka tyliai nuo
šaly. Jis atsilankęs į šios mo-

Vaikučią Pirmoji Komunija 
įvyko gegužės 2 d. Po krikš

to apžadų atnaujinimo buvo 
iškilmingos Mišios. Prel. L.

. susirinkimas šaukiamas ge
gužės 16 d. 11:30. vai. lietuvių 
salėje. Darbų tvarkoj — įvai
rūs bendruomeniniai klausimai 
ir reikalai: Bendruomenės nat
rio knygelių įvedimas, tauti
nio solidarumo įnašų rinki
mas, -apylinkės įjungimas . į 
bendrąjį lietuvybės išlaikymo 
planą ir kt. Kviečiami daly
vauti v:st *

Hartford, Conn.
Juozas Leonaitis ir jo žmo

na Irena balandžio 25 dieną 
atšventė savo vedybinio gyve
nimo 40 metų sukaktį. Gražią 
šventę suruošė jų vaikai. Bu
vo pamaldos ir pokylis, kuria
me dalyvavo giminės ir daug 
pažįstamų ne tik iš paties 
Hartfordo, bet ir iš New 
Britaino, New Yorko ir kitur.

Ta proga malonu priminti, 
kad J. Leonaitis jau daugiau 
negu 30 metų Hartfordo lie
tuvių gyvenime yra nenuįlsta- 

Po Balfo susirinkimo įvyks mas veikėjas. Liet. R. Kat. 
Vasario 16 Gimnazijai remti Susivienijime jis dešimtimis 
būreliu susirinkimas. Prašoma metų ėjo ar tai pirminmko, ar 

tai sekretoriaus ar kasinmko 
pareigas. Kartu su kitais jis į- 
steigia vietmį Alto skyrių ir 
ten eiria įyairias pareigas, 
taip pat įsteigia Balfo skyrių 
ir jame eina pirmininko, o 
paskui vicepirmininko parei
gas. Dirbo Vilniui Vaduoti Są
jungoje ir ten ėjo įvairias pa
reigas. Tremtiniams iš Vokie
tijos atvykti į Ameriką suda
rė ir parūpino kritai dSti^ ga
rantijų. Leonaičių semia —tik
ras lietuviškas židinys: jau už
augę vaikai taip pat gražiai 
kalba lietuviškai. N.

Tamstos vedamame "Darbi- 
nfnko** taikraštyje šm liajan- 

mėn. 30 zd. Jfr. 32 tRpu- 
" krareiųiMiflMifljnjpg **Knn- 

©ertas tatžhyčins labui 
1^" tmpldtiKJ pasakyta* 
*Koncėrtas buvo skirtas reM- 

^gįnam tiksM, tai reikėjo į 
-.ttf atsizvrigti ir parmKtt rsn- 

tesrius daftkus. Ypač koncer
to rimčiai netiko antro# dalis, 
gal būt? ir gera kokiam pik
nikui, bet 4ne šiam koncertui**.

Kadangi anų alučių auto
rius, re&šdamas savo nuomo- 

. ne, klaidina visuomenę, todėl 
šio reikalo patikslinimui, išna
šai gerb. Redaktorių paskelb
ti šį paaiškinimą.

Iš esmės, tiesa, kad koncerto 
pelnas numatytas religiniam 
tikslui — naujajai bažnyčiai 
statyti. Bet kad pats koncer
tas, kuris iš viso nebuvo re- 

' klamuotas, kaip religinio po
būdžio, turėjo atitikti religinę 
rimtį, nesuprantama. Jei kon
certas būtų numatytas religi
nio pobūdžio, tikriausiai į pro
gramą būtų nereikėję įtraukti 
humoristo Vitalio Žukausko. 
Koncertai ar parengimai, ku
rie čia ruošiami naujosios baž
nyčios naudai, juk nebūtinai 

’ turi atitikti bažnytinę rimtį?
Tai būtų keista ir pagaliau, 
ar bepajėgtų Naujos Bažny
čios Statymo Fondas jų tiek 
surengti, kiek dabar įvairių 
parengimų šios bažnyčios sta
tymui yra. įvykdoma.

Be to, anos korespondencijos 
autorius neskiria dar kai kurių 
dalykų, šeštadieninės Mokyk
los mokinės: J. Barzdukaitė ir 
A. Ramanauskaitė neskaitė 
Stanevičiaus pasakėčios “Ait
varai”, bet pasakė. Skaityti ir 
pasakyti mintinai juk yra skir
tumas. y
- Koncertas įvyko ne š.m. ba
landžio men. 24 d., kaip laik
raštyje buvo paskelbta, bet š. 
m. batenwžk> mėn. 25 d.

Mendelis pasakė iškilmė pri
taikintą nuoširdų pamokslą. 
Vaikučiai baltose uniformose 
per baltomis gėlėmis išpuoštus 
garbės vartus žengė prie alto
riaus priimti Eucharistinį 
Kristų. Greta vaikučių prie 
D’ęvo stalo artinosi didelis 
būrys jų tėvelių ir artimųjų.

Pirmąją Komuniją , priėmė 
26 lietuviukai ir 10 nelietu
vių. Iš Fetuvių buvo: R. Bal
čiūnas. J. Burbulis, R. Janea- 
ras, K. Jimramovsky, R. Jtš- 
kevičius, W. Kendrikas, R- 
Kalinauskas, J. Keidošius, L. 
Prasčiūnas, E. Radžius, V. 
šeškūnas, R. Valaitis, L. Vit
kauskas, J. Cepaitytė, N. Du- 
lytė, V. Gailevičiūtė, J. Gri- 
gaitytė, L. Kudirkaitė, M. Men- 
delytė, D. Ra&auskait^ G. 
Rudaitytė, B. Strazdauskaitė, 
V. Svotelytė, B. Witohmski ir 
J. žalnieraitytė. Iš tių 10 g&nę 
Amerikoje, 16 naujųjų ateivių 
vaikai.

Atskirai pagamfatos

DRAPERIJOS
Prityrusių gražiai 
stilizuotos

• Karnyzai
• Lovą užuolaidos
• Patiesalai
• Užuolaidos
• Langą užtrauk#

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

Jack Richards Co.
3537 N. PtalasH Rd.

COraeHa 7-1990

Maloniai Tamstą kviečiame į “LIETUVOS ATSIMINIMŲ? Radijo Valandos ruošiamą 

PAVASARIO KONCERTĄ IR BALIŲ 
500-tajai radijo transliacijai atšvęsti—

Sekmadienį, gegužes (May) 16 d^ 1954 m^Šv. Jurgio liet, salėj 
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

4. choras ir sofistai, vadov. nūn. J. StaalriiM

5. “Ritasi aaMoMs taatinią Mdą takėjai

<k Lfadaom draugai — juoMariai *Domiaykas ir MotiejmT
(akt. V. Mmkas ir AM. Pttrutisj

kai pasigirsta motinos balsas 
iš kemšančio mūsų krašto. 
Lietuvos motina prašo mer
gaites būti ištikimomis savo 
kraštui if meldžia Aušros Var
tų Motiną, kad savo užtarimu 
išgelbėtų Lietuvos žmones iš 
didžiųjų kančių. Susijaudinu
sios mergaitės užgieda “Mari
ja, Marija!”

Į minėjimą atsilankė gražus 
būrys vyresniųjų ir vaikučių.

PAGRAŽINK SAVO NARUS SU?

BEAUTY - STONE
O mSUUACBA < VANDENS D9OU4CUA 
•SUSTIPRINTI AKMENYS o APMUiMAI

Pfcdfafini savo namų vertę* Pritaikoma prie visotios me
džiagos sienų. Vartojamas vielą išorės tinklas S lai^o 
prieš dedant atamis,

25 automatinio šildymo pasirinkimai 
GAZAS — ALIEJUS — ANGLYS

Boileriai — Perdirbimas į gazu šildomus, Degįntuvai —- 
Vietų šildytuvai — Automatiniai gazu vandens šfldytuvai. 

Viri apšildymo įrengimai. Boilerių keitimas 
. mūsų specialybė.

Austin 'Automatic Heating Co.
5309 w. CHICAGO AUstii 7-1417

bttfetas, tik mokyklos rėmėjų 
teatsirado nedaliausia: salėj 
buvo apš&al tušrių vietų.

ti L. Sagio parengto “Lendū- 
gato*' klausytis mažos mer
gytės d44aBkuojamo
ko nktaošitAo”. Tačiau pa- 
grintf-nę programą atliko trys 
Chicagos “laimingieji broliai” 
— akt AL Brinką, J. Ketečhis 
ir AL Kurauskas, K. SĮfiūio 
akordeonu palytfiąū. Xe ir 
dainavo, ir deklamavo, ir ki
taip publiką linksmino, bet ne
vienas išėjo su neatsakytu 
klaustam, ar iš tikrųjų mokyk
los vakarui jų programos rei
kėjo- Po programos buvo šo
kiai, veikė gausus suaukotas

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES, 
- bet' žemiausios kainos 

pagal receptus 
Vitaminai ir Vaistai

Gedrge Eisele
VAISTINĖJ E

176 W. ADAMS > 
FR2-B93&

Daugiausia kalba angliškai



4 Kana-

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

žnlps
Fabri

ką W<wtey Masę.
nfttoja, bai? saka SS metai tra- 
dtoija, teejas HTHnMrt*

2440
2440
2400
2400

LTTHUANIAN AMERI
CAN AUTO SCHOOL 
VMnkTidte i aato mechaa^ 

•r iefmfcĮ nakylrfar

Ši sekmadienį 12.15 valant- 
rasos vienuolikės rungtynės 
prieš Espano bus pakartotos 
Espano aikštėje, Flatbush ir 
“U” Avė. kaną)- (Brooklyn 
Soccer M). f ,

Jaunių vienuolike kiekvieno
se rungtynėse rodo tvirtesnį 
pasiruošimą to kartais jų žai
dimas ima panašėti. į futbolo 
žaidimą- - čia jaučiasi noras 
žaisti, nonas dirbti ir noras 
nejudanti žiūrovų. Reikia su
tikti, kad jaunių vienuolikės 
“menedžeriai”. Steponavičius 
sc. Daukša atliko didelį dar-

patalpomis nemnlrynai iCalfrg- 
jo ir Jonas Valaitis. Kursų 
vedėjas Kazys Bagdonis skai
tė paskaitėlę, ‘ toliau litutonsti- 
nes mokyklos mokiniai, vad. 
muz. Aleksio, gražiai paritina- 
vo ė daineles; padeklamavo ir 
paskaitė savo rašinius. Mer
gaitės, vadovaujamos č. Dieli- 
nrnkaitytės, pastatė plastinį 
gyvąjį paveikslą “Kur aš, TeL VIrginia 7-4490

(totas prancūzas Frezot, ten 
milžinas Viksterz, judrusis 
Vanags ir daug kitų iš Esti
jos, Latvijos, I^nkijos, Pran
cūzijos, Italijos, Suomijos ir 
Vengrijos. O čia mūsų ąžuolai: 
Lubinas, Kriaučiūnas, Bririū- 
nas, Jurgėla, Ruzgys, Andriu
lis, Baltrūnas, Leščinskas, 
Norkus, Puzinauskas ir k.

Lietuviai skynė pergalę po 
pergalės, štai lemiamas rung
tynės: Lietuva-Latvija. Didžio
joj Kauno sporto halėje 15.000 
žiūrovų. Žaibiškas žaidimas. 
Tai latviai, tai lietuviai veda. 
Štai paskutinės minutės. Su
stabdomas salės laikrod-s. Lat-

Jauniai gražiai pasirodo ne 
tik rungtynėse, štai praėjusio 
sekmadienio sportininkų para
de, didžiojoj Randais Island 
aikštėje dvidešimt tūkstančių 
žiūrovų stebėjo mūsų jau
nius, kurie gražiai, pasipuošę 
tautine vėliava, pražygiavo 
pro tribūnas. Ant Bg.

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon
‘ VVoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbinga^ laidotuves 
Koplyčios nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia ventlliaci-

Lietuviai Kanados žaidėjų 
klasifikacijoje. “Canadian Na- 
t'onal Chess Ratings” laiko 
Povilą Vaitonį Kanados šach
matų etite. Paskelbti 
dos meisteriai:

pamaldose gražiai pasirodė 
viet»nis parapijos choras, ve
damas muziko J. Tamulkmio, 
pagiedodamas ir keletą naujų 
giesmių.

— Atvelykio sekmadienį 
vietinio Balfo skyriaus valdyba 
turėjo savo eilinį susirinkimą, 
kursime tarp kitko buvo nu
tarta suruošti birželio . 6 d. 
pikniką. Piknikas įvyks, kaip 
ir visuomet, Šokote ūkyje.

P. S.

TėL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborhts - Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Antroji atsOa&e
Dr. ■ Manning taurės varžy

bos jau priartėjo prie pus:au- 
baigminių rungtynių. Po “sau
sų" laimėjimų prieš latvius (6- 
0) ir Pfaelzer '(4-0) mūsų ant
roji vienuolikė: Lapurka, 
Daukša, Gricevičius, Modze- 
liauskas, Klygis, Steponavi
čius, *Mileris, Beleckas, Saldai- 
tis, Ubarevlčius ir Bagdžiū- 
nas — po karštų ir' į domių 
rungtynių išsikovojo - prieš 
judrus Espano lygiąsias 3-3 
(1-1) (2-2). Nprmalus rungty
nių laikas neišaiškino laimėto
jo, nes paskutinėse sekundėse 
lietuviai ispanų viltis išsikovo
ti 2-1 pergalę paskandino iš
lyginamuoju įvarčiu. Nors 
pratęsime (du kėliniai po 15

LIETUVIAI LAIMĖJO
Balandžio mėn. 30 d., LA-C. 

šachmatininkai lankėsi Jamai- 
coje ir ten nugalėjo Jamaic’os 
C.C., pasekme .

Atskiros pasekmės yra šios:

B. Vasilievas 1—M. Staube 0 
M. Paškevičius 0 — W. L.

Friedrichs 1 •<.
E. Staknys 1—E. Baumann 0 
A. Šukys % — S. Wolfe % 
J. Vilpisauskas 1—N. Kurt 0 
Tropanas 1 — W. Buęhin 0 
M. Milaševičius 1 — J. Sim-

Kim O
Z. Merkevičius 1 — Kohier 0

Lietuviai žaidė baitais, ne
porinėse lentose.

Ateinantį penktadienį, Ly. 
gegužės mėn. 7 d. 7 vai. pp. 
šachmatininkai renkas L-A.C. 
patalpose iš kur vyks žaisti 
prieš Brooklyn C.C. A. R.

joms egzaminuose S- 
rūpinti vairuotoju leidimą. Mūsa 
mokintai Hmoke gauna diplomus. 
Padedame gauti darbi Pamokos 
dimotnh, vakarais ir sekmadie
niai. Instruktoriai patyrę Savo 
srities žinovai. Mokykla veikia 

nuo 1916 m.
L. HKNEVICIU8, Direktorius 

MitrifiBUm Auta Bihfil 
166 M AVSNtJB 

Tarp »-16 gat*H

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

lel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOMĘ 
M. F. BALUS — Direktorius’ 
ALB. BALTBpNAS-BALTON

Keiksiu VedSjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 6-5181

KARL EHMER-PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukžtfena. dešros, kumpiai 

ir kiti rasisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horacė Harding BlvyJ 
Fresh Meedows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockavvay Avenue 

Valtey Stream, N. Y.
4380 White Plains RoadLIETUVIU SPECIALISTU’ 

OOLU8ION IR AŲTQ TAISYMO D-V£ 
Atitekami risi mnMriiip, dažymo ir medi, tahymo darbai 

Darbas atitekamas pigiai ir mttobųfl 
mai&NDsmn 

4 sauaonus, mm tat. gi* s-sms —nngTYM, ilt.

69-38 Myrtfe Avė.
Gtendate, N. Y. 

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y. 

68-38 Forest Avenue
Ridgevood, N. Y. 

6904 Woodside Avenue
Woodride, N. Y.

19 West Post Road 
" WMte Pirins, N. Y.

MA1N STORE
<m-lt MYBHS AVK

Tlroito — 48, Satatongo 
30, 'Stenmarcko — 19, Kaern- 
W U* Voralbergo — 12.

Visos aštuonis seniūnijos 
sudaro Austrijos Lietuvių 
Bendruomenę, kuri sutrumpin
tai vadinama irgi ALB. Nuo 
1950 m. 'šiai bendruomenei 
pirmininkavo Silvestras Glio- 
nertas, iždininku buvo Juo
zas Marčiukaitis, sekretore— 
E. Biaudžiunaitė. Atsistačius 
saujai valdytai šiais -metais 
korespondentiniu būdu išrink
ta nauja; Mgr. K. Razminas— 
pinnininku, M. Kripes ir K 
Kliugas, —pareigomis dar ne- 
patiskirstė; revizijas kantisajon 
išrinkta —J. Marčiukaitis, A. 
Šimelis ir L. Olšauskas; gar
bės teisman — kun. K. Kuz- 
minskps, K. Kaniauskas ir O. 
Leščinskienė. , ' J . .

Visi valdybos nariai gyvena 
skirtingose vietose. Purninin- 
kas Mgr. K. Razminas pradė
jo lankyti atskiras vietoves, 
kur a išnokia susirinkimus. Su
sirinkimai dažniausiai vyksta 
atskiruose butuose, Linze pas 
E. Blaudžiūnaitę, Salzburge 
pas V. Vokietaitytę.

Paskelbus naujus imigraci
jos į JAV nuostatus, lietuvių 
tarpe gyvai susidomėta nau
jomis galimybėms. Norintieji 
emigruoti pirmiausia užsiregis
truoja pas JAV konsulą Salz
burge'. Turintieji kvotos mnne- 
rį registruojasi pas Balto įga
liotinį Mgr. K Razminą.

Lithuaiūan team of V. Sirvy
das, A. Myle, R. Lukša and M. 
Lesinskas was second with 
12ya-7Vi."

Žaibo varžybos Bostone.
Mass. Stale Chess Ass’n ge

gužės 1 (L^suraigė Bostone 
žaibo turnyrą, kurį laimėjo 
Dr. Keilson su 10l£-% taškų. 
2 vietoj Kazys Merkis su 8-2.

Merkis Įvrike žymų N. Jer- 
sey žaidėją. “Grand National" 
korespond. p-bėse Kazys Mer
kis laimėjo tašką ' iš CHnton 
Parmelee, paskelbdamas jam 
matą keturiais ėjimais. Parrner 
lee yra JAV E^spert klasės 
žaidėjas ir buv. N. Jersey 
meisteris.

Anderson, Toronto 
Yanofsky, Winnięeg 
Bohatirchuk, Ottawa 
Vaitonis, Hamiiton

“A” klasėje randame: 
2050, Bolkowitz 2000, 
dus 2000, Stonkus 1950. “B" 
klasėje: Aleksis 1750 ir Ma- 
čiulaitis 1750.

“Chess Life", bal. 20 nr. pa
skelbė Montrealio B -kt lygos 
p-bių išdavas: 1. v. Montreal 
CC 13Vz-W2, toliau “The

BRIDGEPORT, CONN.
Ateinantį .sekmadienį, gegu

žės 9, Motinos dieną mūsų 
bažnyčioje 3:30 v. p.p. įvyks 
Marijos statulos vainikavimas, JkTA I
Procesija, kaip ir kitais me- 
tais organizuoja parapijos vi
karas kun. P. Pranckus. Bus ir 
svetys kunigas pamokslhtirdcas.

— Per praėjusias dvi savai
tes mirė ir i» mūsų bažn. bu
vo palaidoti: VRdoras MSekū- 
bss, A. Aintotis, Ona šmiiin- 
giene, Eva Lipniekieiie, J. 
Norton ir Juozas Januška. 
Pastarasis buvo pasaulinio ant
ro karo dalyvis.

Taip vis mūsų Tetuviai viens 
paskui kitą ir keliauja į am
žiną tėviškę.

— Jau pavasaris' įpusėjo, 
bet dar negirdėti skelbiant 
mūsų kolonijos draugijų pikni
kų. Ar taą> ir vasarėlė praeis 
be parengimų kuriam nors pa
giryje? Atmenu, seniau vis 
kas nors buvo sugalvojama ir 
į giraitę išviliojama. O.

Šiemet lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos nariai gražiai pa
siruošė Kristaus prisikėlimo 
šventei. Ištisą Verbų savaitę 
paraptečiai gausiai lankė ifusi- 
jas, kurias sėkmingai prave
dė Marijonas Tėvas Matulai
tis. M&jos buvo vedamos lie
tuvių ir angių k. Kaip Didžio
sios savaitės, taip ir Velykų— 
Ęristaus Prisikėlimo šventės 
metu iškilmingas pamaldas 
žmonės gausiai lankė. Tose

LIETUVIŠKA GfiU{J KRAUTUVE * R E 61 N A " 

G £ L£ S kambarines ir* skintos 
vetfybmiai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “ROTA" detaliai 
ir unnu. ■ '

Užsakymai priimami tdetopa Gėlės pristatomos betkur. 
FLOBI8TREGINA

522 Grand Street. Brookbv, N. Y.
TeL ST 2-7909'

F O R.
COMPLETE AND FERSONAL SERVICE

JOHN J. FOX &' SONS, INC
FUNERAL DIRECTORS SINCE 1893 

1968 Bathgate Ave^ Bn>nx
CY 4-1122 . SE 3-9114

For over 60> years we hatve endeavored to give complete 
and persona] service to the many Catholic families,in 
Grrat New York. Gratifying appreciation has been re- 

ceived for our attentive and čhgmtied funerals 
complete from 8185.

JOHN J. FOX, JR.. Presadent

Lietuva
S ruošė v jtofaąt toariMugiKutinu
, Eairopos krepšinšo nugalėtoju^

' krepfr TFtfimhn tikimas nežiDOims.

EVergreen 8-9770 ■-

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

BAISAMU0TOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 8-9794

K iti L *8T0 COLLISIOM WOIKS

PARDUODAM NAMUS
TUrime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 

ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai ’ *

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tĮi Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

Boston Gk>be nuo gegužės 9 
d. įsiveda šachmatų skyrių, 
kuri redaguoti pasiėmė H. 
Lyman. Pasirodys kiekvieną 
sekmadienį.

Sydnejaus “Kovo” p-bes 
laimėjo V. Patašius (jis Syd- 
nejaus unievrs. vicemeisteris), 
Kožsūauskas, Daukas, Bistric- 
kas, šutas. Lietuviai žada da
lyvauti australų pirmenybėse.

Baltrūnas pasirinko totimą Kadn gynfięai, taip ir
Australiją. Andriulis, Norkus, puotiko penketas, im be 
PytaimAaą Mbraidę tremties “tedmffloj brfltantukų" antro- 
rofrgyniM, atsidūrė čfe, Ame- stos vienuoi&ės smąntikams 
rikoje, to tik mintimi nuskrie- paiko malonų įspūdį. Įvarčių 
ja į Kaimą.

Dabar — gegašės 8
Plačiajame New Yorke, esu 

tikras, yra bent šimtas kaunie
čių, kurie turėjo progos ste
bėti Europos krepšauo pirme
nybes. Lietuvių Atletų Klubo 
krepšininkai šį šeštadienį, ge
gužės 8 d. 7 vai, stengsis nors 
mažą prisiminimų dalelytę at- 
galvmti, vėl bandydami savo 
j^as su broliškais New Yorko 
latviais.

Tos rungtynės L. A. Klubo 
krepšinio branduoliui —- Siru
čiui, Daukšai, Narbutui —yra 
dar tuo švarinos, kad šiais me
tais Torcmte vyksta IV lietu
vių (A Amerikos ir Kanados) 
žaidynės, gi nepajėgaus vie
neto likimas žaidynėse yra aiš
kus. r

f Tel. APplegate

l TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
I B A N C A '
| 340 B1DGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

| Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

1 ' (r?ecord changers). .
I • Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspetlį Woodhaven,
Į Richmond HiO, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atfiekamas priQnrusto techniko, pripažinto 
RCA hstttato, Nmr Yorke.

Darbe valantos: kMdiea nno 9 vaL ryto tid S vaL rak.

BaragjSALE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.

MANIKIURISTfe, patyrusi, 5 dienų, 
darinii. Valandos trumpos, atlyginimas 
geras. Kreiptis galima bet kurią sa
vaitės Benu i

D A MO E
SIS West 178th Street, H. Y. C. 

TeL WA 7-75S5

Auto Body 1 

i- and

FENDER

REPAIES
CoOision Work

MIKE 

DWAN
r ESP. 1933 
14M BlondeH Avė.

TA 3-8755 
Wecfcheeter Sq.
Bmu SI, N. Y.



NERVINS

MMMW«

Apie apskrities veikią prane
šimą padarė pirm. S. K. Lu
kas pažymėdamas, kad ft.ug 
draugijų dar nėra apskričiui

BTooklyno Operetės choro 
metinis koncertas, įvykęs ge
gužės 2 d. Sdnvaben Hali, su
teikė dalyviams keletą tikrai

kambarys ir virtuvė vienam 
asmeniui, dirbančiam, Wood- 

havene. Skambanti: darbo che* 
nonfs po 5 pjo, šeštadtenį ir 
sekmadienį iš ryto. MIchigan 
2-1524.

Dafl. V. K. Jonyno 
paroda atidaroma gegužės 8 

ČL, 3 v. p.p. Weyhe galerijoje, 
794 Lerington Avė., tarp 61 
ir 62 gatvės, New Yorke. Paro
da tęsis nuo gegužės 8 d. Sd 
birželio 5 d.

Knygos skaityba
už nedidelį atlyginimą duo

damos Gabijos knygyne, 335 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y. Yra nemažas pasirinkimas 
Nepr. Lietuvoje išleistų kny-

Marijos statula
gegužės 8 d. atlydinta j An

gelų Karalienės bažnyčią. Iš- 
kiknmgos pamaldos ir statulos 
vainikavimas bus sekmadienį, 
gegužės 9 d., 4 vai. p,p. .

Write for Brochure to:
FATHRR JAMES C. CRONEN, OAR.

Camp St. BeKfiet, Nevrton, N. j.

— Home Cooking and Bakery. A kM*« ganMto beyoad eempariaon. 
COME and SEE. Inspectlon Invited any day irom April on. Weekly 
ntes: 830.00. Senon nte: $240. Booking* for 3, 6, 7 roeks.

noms, kurios priminė mūsų vi
sų mielą tėvynę,' © pimunihkės 
O. Dobrovalškienė sumaniai 
pravesta loterija papildė kuo-

Efaabeth, N. 9.
Šv. Petro ir Povilo par. 40 

valandų atlaidai bus gegužės 
9,10 ir 11 d. Pamokslus sakys 
T. A. Mažukna, MIC.

Nevr YoHto ataušęs 
gražiai uniformuotos daly- 

uavo lojalumo parade geg. 1 
d. New Yorke. Gaila, kad jo
kia kita jaunimo grupė organi
zuotai nedalyvavo šioje milži
niškoje manifestacijoje. Skau
tėms vadovavo R. Franknitė.

Skandi nelaimė
Gegužės 3 d. vakarė prava

žiuojančio automobilio sun
kiai buvo sužalota Ona Grin- 
kevičūtė 83 m. amžiaus. li
gonė policijos sanitarine ma
šina nugabenta ir paguldyta 
Bostono miesto ligoninėje. Ona 
Grinkevičiūtė prieš 4 m. at
vyko iš Vokietijos.

Moterų Sąjungos
Apreiškimo parapijos kuopa 

gegužės 2 d. gražiai pamnėjo 
savo motinas. x

Bažnyčioj per savo užpra
šytas motinų intencija mišias 
visos organizuotai priėmė šv. 
Komuniją, o po mišių, susirin
kusios I parapijos inlę bend
riems pusryčiams, skaniai pa
sivaišino pačių sąjungiečių pa
gamintais skanėsiais.

Em. Sandmavičienė nuotai
kingai padeklamavo keletą ei
lėraščių apie motiną, sujau- 
dinctana sąjįmgietes iki aša
rų. A. Mockeliūnienė gabiai 
vadovavo sutartinėms dai-

W A IT K U S ! 
FUNERAL home] 

197 Webster Aveone Į 
Cambridge, Mass.

PRANAS VAITKUS
^Laidotuvių direktorius ir Į 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

PfctarnavimM diena Ir Rakti Į 
Nauja moderniška koplyčia 5*-r | 
meninas dykai. Aptarnauja Cam- j 
bridge ir Bostono kolonijas ž» Į 
miausiomts kainomis. Kainos tosi 

pačios ir | kitus miestus. ; I 
Reikale teikite: Tel. TR 4-M34 |

rijou garbei, iš So. Bostono da- tytas Vincento ir Joaermos 
lyvavo apie 200 vaikų, nuvežti ZuzėviSų sūnus Jokūbo ir 
6 autobusais ir privačiais au- . Vincento vardais. Tėvai gyve- 
tomot&ais, Kartu buvo nu- na 449 E. 8-ta gatvė, So. Bos- 
vykę iv. Petro parapijos kimi- ton. • • ?
gal: J. žuromskis, A. Kneižys
J. Klimas. \ -u. , 1 —t... ■■1 «

RrfrnteĮrrijos ateitininkams 
bus gegužės 7, 8 ir 9 pran

ciškonų vienuolyno koplyčio
je, 680 Bushwick Avė., Brook
lyne. Konferencijos bus vaka
rais 7:30. Jų tikslas — atsi
naujinimas ir gilesnis ateiti
ninkų ideologijos pažinimas 
Marijos metais. Rekolekcijos 
skiriamos visiems ateitinin
kams: sendraugiams, studen
tams, moksleiviams, kandida
tams ir ateitininkų draugams. 
Joms vadovaus Ateitininkų 
Federacijos dvasios vadas Tėv. 
V. Gidžiūnas. Rekolekcijos ve
dėjas ir visų trijų sąjungų val
dybos kviečia visus ateit’nin- 
kus lankytis j rekolekcijas.

CAMP ST. BENEDICT
2iKWT0N, NEW JERSET-ft MUS FBOM NEW TORE CITY 

For BOYS. 6-15-Jm 27 - Ang. EL-SZK F*r Wk.
CONDTCTEią BY. BENEDKHNE MONK8 OF ST. PATHL’S abbey 
Rešdent Priest — Regfstered Nuneš — Seminarian Counsellors 
Modern Facilities — Cabta - EartsnRve Property — Ali Sports 
Private Lake - Horseback Bffiną-Riflery - Regfstered by N.C.CA. LAISVES, VARPAS 

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINE RAUDO PROGRAMA . n 

WBMS, 1090 kflocydes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 val?pietų metu 

VEDĖJAS— P. VIŠČINIS
81 Bwhei Aro, Brrektoa 4, Mmb.

Tel. Brockton 8-1159-R.

procesija ApraaKBno par. Baž
nyčioje pflrihaiąė 40 ved. at- 
taktai gi iškiknė, ptafrafrifflti 
metuose vieną kartą, sutrmžS 
labai daug pagaitffiti 
Kristaus Eucharistijoje. Atlai
dai praadėjo sekmadieni per 
sumą. Bažnyrios hmkytojų dė
mėsi atkreipė nepaprastai Švie
somis bei gėlėmis išdabintas 
didysis altorius. Parapijos iš
garsėjęs choras, vedamas Po 
vJo Sako, per &uos atlaidus 
pasirodė visoje savo galybėje. 
Ypatingai visiems dideli 
padarė mišparuose giedama 
Moaarto Magnificat. Taip pat 
ir mišparų psalmes choras gie
dojo balsais, sudėtingomis me
lodijomis, keldamas maldos
nuotaiką. Dvasinei pagalbai
klebonas kun. N. Pakabus vi- 
soms trims atlaidų ienoms 
pasitelkė dideli būrį apylinkės 
kunigų. Ypač jų buvo daug 
paskutini vakarą procesijoj? 
— apie 30. Per tas dienas mi- 
karinius pamestus sakė New 
Yorko kunigai: Parancevičius, 
Valiušaitis ir Norbutas. Pašu
tini vakarą pamaldose dalyva
vo ir ką tik iš ©įropos atvy
kęs Vlžko pirm. preL Mykolas 
Krupavičius. Po pamaldų jis 
padarė kunigams platų prane
šimą apie Vhko veiklą bei sa
vo kelionės tikslus.

Barboros GaifinnienSs
namuose, So. Bostone, talki

ninkaujant E. Balčiūnienei, / 
M. Benzevičienei, St. Averkie-

ŽALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Masu.

O. A. Zsletskaš, F. R. ZaleMuu 
Uraboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia Šermenim* dykai.

NOTARY PUBLIC 
ret 80 8-4815

SOnth Borton 8-28M

gėjų žodžiais tariant, šioje 
“nažntejė dainų iventėje” vi
si dalyvavusieji buvo nukelti 
arčiau Lietuvos ir turėjo pro
gos- per lietuvišką dainą pa
gyventi brangiais prisimini
mais paliktos Tėviškės.

Sveikintina, kad Operetės 
choras šio koncerto repertua
ru, sakytum, pasekė Čiurlionio 
Ansamblį, stengdamasis per
duoti populiarių, . lietuviško 
kaimo dainų subtilų groži, Kas 
jiems visai neblogai pavyko. 
Puikiai nuskaArbėjo mišrojo 
choro sudainuotos dainos — 
Šiltas gražus rudenėlis, Aš 
mergytė ir kt. Moterų darnus 
choras griebė už širdies, išpil- 
dydamas Plaukia sau laivelis 
bei J. Stankūno Kukuoja ge
gutė..

TftifaMafa 19 PJL—WWRL 1«M W.
GYVUOJA m y METUS 

Oro tHMBro|irol IroMte vtemmročt proneante.

Uthnanian 
Fiirniture Co 

m o ve b s- 
SO ft-4618

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Dirdctoriie 

TeL SOM Bostmi 8-259G

LIETUVIU RAINO VALANDOS PROGRAMA 
kSoeyHe^-MMMehead-SMem. Mmr.

Kiekvieną ieštadienj nuo 11 iki 12 vai Vidudienio. Jeigu norite 
nors pasveldnti ar paskelbti, tai Mjskite: UTHUANIAN RAINO 
HOUR, M Cottage St, Nonrood, Maaa ■ x _

Sk/rtm: UTHUANIAN FURNITURE CO, W. Broadwn«
So. Boston Z7, Mas*.

A. ir O. IVAŠKA T
Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOutb Boston 8-4618

znaHa dvasios vadas kun. J. 
PnkįįiĮiiĮrtr Suririnfciniųi va
dovavo S. K. Lukas. ,

StM^Briktee* pŠnniausia per- 
•steityta laiškas iš New Yor- 
Iso Lietuvių Tarybos, kuri 
Išvietė draugijas Lojalumo pa
rade dalyvauti. Laiškas buvo 
pervHąi gautas, tai tik susi- 
idnkfano dalyviai buvo neragin
ti tame parade dalyvauti.

Gegužes mėn. 8 <L (šešt) 
6 v.v. V. Belecko svetainėje, 
1883 Matfison St, Brobkl^i, 
įvyksta ALIAS New Yorko 
skyriaus visuotfrns susirinki
mas. Mūsų skyriaus narys 
Dr. Inž. J. Jankauskas padarys 
pranešimą ir pademonstruos 
f3mą apie jo paties išradimą: 
“Automobilio saugieji stab-

Kun. J. Palrnlniiariy savo 
kalboje pažymį kad fiemet 
yra Sv. Mainos metai. New 
Yorko ateitininkai rengia ge
gužės 16 cbdhą §v. Marijos a- 
kademiją Apreiškimo parapijoj 
po. si anos su programa ir 
kviečia visuomenę dalyvauti. 
Taip pat jis savo kalboje pri
minė kateiBkų lietuvių parei
gas imijų veikloje ir apie pa
vojų žmogui blogosios ir gel- 
tonspahres spaudos "ir jos 
kenksmingumą visuomenei. 
Buvo diskusijos, kuriose visi 
dalyviai pareiškė savo mintis 
ir pageidav-mus. " ‘

Kitas susirinkimas bus ge
gužės 28 d. 8 vaL vok. Apreiš- - matomų valandų. Pačių rei
kimo par. salėje, Brooklyne, su . .......................... ..
paskaita.

Savo, nario mokesčius už 
1954 metus Federacijai sumo
kėjo dar šios draugijos po 
$2.00: LRKSA 115 kuopa ir 
Šv. Vardo Dr-ja iš šv. Jurgio 
parapijos, Brooklyn, N. Y.; 
tretininkai iš Apreiškimo pa
rapijos, Brooklyne. Iš viso va- 
sumokėjusių yra 13 draugijų. 
Laukiama ir iš kitų draugijų 
mokesčių. Į Federacijos Cent
rą pasiųsta $13.00.

S. K. Lakas

Susituokė
Gegužės 1 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Juozapas 
Kriaučiūnas ir Marija Uždavi- 
nytė. Šv. Mišias atlaikė ir pa
laiminimą suteikė jaunave
džių giminaitis kun. Pranas 
Jomantas, S. J.

^0^. AJexander*s Ner- 
- j vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų li- 
gų, yra mišinys 
stiprių ir brangiau- 
šių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir 

tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suirimų, galvos 

nei, O. Gailiūnienei ir M. Ra- skaudėjimų, kvaišinau, isteri- 
simavičienei, buvo, suruošta 
arbatėlė lietuvių pranciškonų 
statomai Prisikėlimo naujai 
bažnyčiai bei vienuolynui To
ronte paremti. Viskas gražiai 
pavyko. Visiems sveteliams, 
viešnioms k pagelbii^nkėms, 
taip pat už gautas dovanas, iš 
C. Casperis .Beauty Salon, iš 
Diamcmd Cafe, iš A. P. ir už 
paskol’ntas kėdes Zaletskui ir 
kit., nuoširdžiai dėkoja

5. Rezoliucijų priėmimas,

Meriaėje pamainoje dai
nuos Vilniaus Oper. soL Mari
ja Dobužinsirienė; skambins so
lo ir akompanuos pian. Aldona 
KepaHtė; dririmnuna Aušra

Kun. J. Karafius,
šv. Jurgio lietuvių par. kle

bonas Shenandoah, Pa., lydi
mas stud. Kačergio, kinkėsi 
Dariunkdto redakcijoje ir 
spaustuvėje, kuriai įdavė 
spausdtoti jo išverstą veikalą 
"Katalikiškoji šehna”, parašy
tą K. K Bistrygos, S.J.

J. HAT8GS0iMM0<J, • rote* grolfcro —iteitig, korto Uvns mriudė 
kaMMOatai, Ne* Erok* keroiriie vaMaamo* Mr. Mrs. N. Cteos 
H Ttoy, N. Y, korto f iaftollo Ir porriotan* | AntoHka.

Pakrikštyta
f\ Į Į Į H mLmBĮ Gegužės mėn. 2 d. šv. Pet- 
[ęt/y f y /1 liąMMl - ro parapijos bažnyčioje e pa-

Kev krikštyta Alfredo Boyajian ir 
y f flj, Florencijos Sungąlaitės - Bo- 

. ya^an duktė Vaterijūį^i& 
„ „ ■ . vardais. Tėvai gyvena E.

. fiutvė, So. Boston,
kun buvo furuoota jsrockto-

ne, Nukryžiuotojo Jfenns se- Gegužės mėn. 2 d. šv. Petro

NtitigršBnii KėtuvHto juto 
daug lietuvių jau spėjo per

nai išbandyti naują vietą An
gelų Karafienės parapijos pik
niko meta Toje pat vietoje— 
Naifamal Ptak & HaB, 65-13- 
1D SStii Aveų Weodside, L L, 
įvyks pirmas pavasarinis 
‘Darbimnko” paknUcas gegužės 
30 d. Visi Didžiojo New Yorko 
ir apylinkės lietuviai jau pa
sijukite tą dieną atvykti į 
mSnėtą pikniką; būkite tikri, 
maloniai pralešsirte laiką ir 
kartu jparemsite lietuvišką laik
raštį.

Antroje koncerto dalyje vy
rų choras Kareivių dainoje bei 
Ramuvėnų marše tikrai "blyk
čiojo žaibais”, sukektamas di
džiules publikos ovacijas. Švel
nus operos solistės M. Dabu- 
Žnskienės balsas ir ' jaunos 
pianistės Irenos Stankūnaitės 
dalyvavimas (ji skambino Be
thoveno C minor sonatą), gra
žiai papildė programą, kuri, 
Operetės choro garbei reikia 
pasakyti, — prasidėjo žadėtu 
laiku ir nebuvo užtęsta.

Visą programą vedė dramos 
aktorius Vitalis Žnkauskas, 
kuris savo sąmojum, savo lais
vumu, savo paties itin origina
lias programos numeriais ža
vėjo ir valdė publiką. Brook- 
lymečiai ypatingai mėgsta sa
vo Vitali, ką parodė nesibai
gianti plojimai. Publika tie
siog nenorėjo leist jam dingti 
nuo scenos, šaukdama vėl ir 
vėl grįžti, o jis kiekvienu- su
grįžimu atnešdavo scenon vis 
ką nors netikėtai naujo. ’

gis koncertas parodė, kad 

Operetės choras sugebėjo sėk
mingai peribrįsti visas (tirigen- 
tų ieškojimo ir keitimosi kri
zes h* vadovaujamas muz. 
Stankūno daro gerą pažangą. 
Ne be reikalo choras savo sko
ningai išleistoje koncerto pro
gramoje rašė: "Mūsų, dvasinis 
vieningumas ir bendros pas
tangos išlaikyti gyvą lietuviš
ką dvasią tegul neša džiaugs
mą ir stiprybę, o mūsų* visų 
Motina-Tėvynei garbę.’^ H.

jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą ner
vams. šios gydUblės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. Į Kanadą 
$2.25.

ALEXANDER’SCO.

D«RCKTORwa

CMtotuaia MfJPETRUTV 

tBUaiDR.N.J

Lietuviy Radijo Korporacija 
tn E. teimj. 8*. Rroteii CT. Mroą Trt. SO 8-44M

Lietuviu RaAjo prognma ii stoties WBMS, 1090 kilociklu. pentao- 
dsma totanMtientois aro 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviikos dainos, 
muzika ir Mafdutčs palaka.. Biznio reikalais kryptis j STEPONĄ 
MINKU, Baltle Flortst* Gffi* ir Dovanu krautuve. 502 E. Broadway. 
ša. Bostone. Ttf. 90 8-Ottk Ten gaunamas "Darbininkas", iMuvHko* 
knygų* ir ranku darbo dovanos.

Motinos (Senes *
minėjimą Maironio vardo * 

mokykla rengta sekmadienį, * 
gegužes 9 d., Aprašksno par. * 
salėje. Programoje: paskaita, * 
rašyt. N. MazalaKes "Liepsna J 
žaizdoje^— montažas, trniti- * Loca! and Long Distance Mover} 
niai šokiai ir muzikiniai fragį « so. BOSTON, mass. * 
mentai. Pradžia 3:30 vi. p.p. | . 326-328.W. Broschray • 
L. Kat Moterą ir MergtiHą Ž f to i ff-i t fttt'

konterenrijos,
šaukiamos gegužes 16 d. 2 

vaL p.p. Angeių Karalienės 
parapijos salėje (213 So. 4th 
St, Brooklyne). numatyta ši 
programa:

1. Invokacija — kun. J., A. 
AJeksiūnas,

2. Atidarymo žocfis — M. 
Galdikienė,

3. Preridtumo ir komisijų 
sudarynas,

4. Paskaito?: Amerikos lie
tuvė praeity (T. Barriliausirie- 
nė) ir dabarty (VL Bražaitie-

Bendoriūtė - TTIliglfiriir, bale
tą pašoks Aldonos Šepetytės 
baleto studijas mokinės.

Riranond Hffi — uk vienos visoa moarys Įmectainos 
blatas nuo aMhjrkimo Unijos. atrtMkyJ. Jį įėflmąjnotat 
Vienam ■smshhd

N.HMm

Pirmoji komunija
Šv. Petro parapijos vaikų 

pirmoji kranimija bus gegu
žės 16 d. Pirmajai komunijai 
vaikučius ruota parapinės 
mokyklos* mokytojos - sese
lės. Tą pačią dieną po pietų 

Brooklyno operetes choro koncertas
je proce^joje dalyvaus visi pa
rapinės mokyklos mokiniai ir 
visi tą dieną priėmusieji pir
mąją komuniją.

Erūmtmas Simonaitis.
M. Lietuvos Tarybos pir

mininkas ir Vhko narys, New 
Yorke šeštadienį, gegužės 15 
3 vai P4>. Grand Paradise sa
lėje 318 Grand St, Brooklyne 
darys viešą pranešimą aktua
liais M. Lietuvos reikalais. 
Pranešimą organizuoja New 
Yorko Altas ir M. Lietuvos 
Bimutių Draugi ja. Po Simonai
čio pranešimo ims meninė pro
grama, dalyvaujant operos so
listei V. Jonušaitei ir-opere
tės chorui. Įėjimas nemoka
mas.

Sąjungietės patenkintos skir
stėsi namo, o ypatingai tos, 
kurioms atiteko laimėjonai.

M. G.


