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Keturių viršūnių konferencij

Kaip Sovietai siūlo nusigHkluot

Bulganinas “geros valios” neranda

sužavėtas

naujoje konferencijoje.

BERLYNE komunistai kolioja vakarų zonos policininkus, bet tų jau
nuolių užpakalyje namai matosi apgriuvę (Sovietų zonoj), o Vaka
rų zonoje viskas jau aptvarkyta per tą 10 metų nuc vokiečių kapi
tuliacijos.

. Baltų Taryba Vokietijoje 
pranešė apie Sovietų Sąjungos

• Aliaskai ir Havajam vals
tybės teisių pripažinimas vėl 
atidėtas neribotam laikui.

MRS. JEAN_FULTON laiko rankose fotografiją savo. vyro, Kap. 
Robert Fulton, kuris numušė virš Korėjos du rusų migus.

JAMES C. HAGERTY, Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretcrlus, pra
neša, kad prez. O. Elsenhowe- 
rle pasiūt* Šveicarijoje susirink
ti pasitarti keturiem dMlesiem.

savo ligšioliniu susirūpinimu

* Sovietai: Traukitės iš Eu
ropos ir Arijos, tai bus taika.

* Amerika: Remsime vaka
rų valstybių vienybę iš pasku
tiniųjų.

konferencijos: Netikiu, kad ši
tą pasaulį galima būtų pasukti 
į taiką per keletą valandų, die
nų, savaičių... Bet ji galinti 
dalykus labiau išaiškinti. Kon
ferencija neturėtų būti ilgesnė 
kaip tris dienas, bet kurioj neu
tralioj šaly.

bet ateina “snie

Eltos Informacijos paskelbė pasirinktoje vietoje Europoje 
Alto neoficialu pasiūlymą Vliko 
darbui sustiprinti. Esą į Vliką 
“turėtų įeiti patys stambiausi, 
neabejotinos reputacijos ir vi-

Varšuvoje Sovietų Sąjungos 
ir satelitų konferencijoje daly
vauja Sovietų Sąjungos pirmi
ninkas Bulganinas, Žukovas, 
Molotovas.

Maskvos radijas konferenci
ją pavadino atsakymu į Pary
žiaus sutarties patvirtinimą, 
kad Vokietija būtų apginkiuo- 
ta. “Paryžiaus sutartis padėtį 
Europoje pablogino”, aiškina 
sovietai. ■

suomenės gerbiami asmenys,

Dešimt metų nebuvo susitikę 
“didieji”. Paskutiniu kartu jie 
buvo Potsdame 1945. Iš tų, kur 
ten buvo, nebėra tarp gyvųjų 
Roosevelto ir Stalino; nebėra 
tarp “didžiųjų” Trumano ir 
Churchillio. Paliko betgi jų už
trauktos žmonijai bėdos. Jas 
mažinti norėtų nauji “didieji”

Kinija dėl pakraščio salų. Bel
gijos min. Spaakas aiškino, kad 
Quemo‘y ir Matsu neturi esmi
nės svarbos Formozai gintu 
Jam esą pritarę daugumas Na
ta ministerių.

Prez. Eisenhoweris pranešė 
valstybės sekretoriui Dulles į 
Paryžių, kur posėdžiauja NA
TO, kad js sutinka su Edeno 
siūlymu šaukti keturių vyriau
sybių galvų konferenciją —Ei- 
senhowerioį Edeno, Bulganino 
ir Faurė.
Tuoj pat gegužės 10 Maskvai 

buvo įteikti konferencijos pa
siūlomai. Siūlymuose pažymi
ma, kad jalu šeštadienį Vieno
je susirinkę užsienių reikalų 
ministeriai galėtų aptarti būsi
mos “galvų” konferencijos 
svarstytinus klausimus.

bet NatO JUO turį visišką pasitikėjimą savo

emigrantus. Sierovo “sniego 
operacija” numato, kaip sako 
Baltų Tarybos pareiškimas, 
“sukurti tariamai antibolševiki- 
nių organizacijų ir į nekomu-

ar JAV-se’\ Ketvirta, “jokia 
grupė, įeinanti į Vliką, negali 
dalyvauti Vlike ir tuo pačiu 
laiku jį puldinėti arba jam 
kenkti’”.

Sovietų Sąjunga gegužės 11 
paskelbė J. Tautoms' du pa
reiškimus. Vienas liečia Vokie
tiją bei Azijos politinių klausi
mų sprendimą, antras — nusi

ginklavimą.

srovėse arba grupėse”. Antra, 
Vliko darbų daugumą perkelti 
į Vykdomąją Tarybą, kuri pa
silieka Europoje veikti. Vyk
domoji Taryba sudaroma iš 
kompetetingų asmenų, kurie 
nebūtinai turi priklausyti gru
pėm, sudarančiom Vliką. Tre
čia, “Vlikas suteikia Vykdo
majai Tarybai visišką iniciaty
vas laisvę jo nustatytos bend
rosios darbo krypties ribose” 
Be to, pats Vlikas tik nusta
to kryptį ir kontroliuoja. “Vli
ko nariai gali gyventi ten, kur 
jiems yra patogiau. Jie susi- 
važiuoja kartą ar du kartu per 
metus ir posėdžiauja jų pačių

Rinkimų “opera 
cija” baigta

* Paryžiuje pademonstruotos 
naujos automobilių lempos, ku
rios neapakina priešais važiuo
jančio. Tai trys lempos — vie
na su raudona šviesa, kita su 
žalia ir trečia su mėlyna švie
sa, kurios krisdamos ant kelio 
duoda baltos šviesos įspūdį, bet 
neapakina.

* panaikinti Amerikos kari
nę sąjungą su Azijos kraštais;

* atitraukti Amerikos kari
nes jėgas iš Japonijos. Korė
jos ir kt. Azijoje;

* sudaryti Azijos neutralistų 
bloką, vadovaujant Indijai.

Pirmame pareiškia siūloma:
1. uždrausti visokią kai m pro- 

pagandą, neleisti smurtu.kiš- 
tis į teritorinę neliečiamybę ir 
pagerbti visų valstybių politinę 
nepriklausomybę;

2. Indokinijos, Korėjos ir r?g 
Austrijos sprendimą siūlo tai- f||| 
kingo susitarimo pavyzdžiu 
visiem kitiem politiniam klausi- . 
mam; • '

3. siūlo atšaukti iš rytų ir
vakarų Vokietijos svetimas 
kariuomenes, paliekant tik ri- J® 
botas politines pajėgas, kurias 
kontroliuotų visų keturių vals- . 
tybių skirta komisija: SI

4. atsisakyti nuo karinių bi- ' 
zių svetimuose kraštuose;

5. Rytų klausimus palikti 
spręsti suinteresuotom valsty- 
bėm ir t.t_

Antrame pareiškime: %.
1. uždrausti atominius

lūs vartoti ir gaminti; '-j,
2. sumažinti kariuomenes;

Paryžiuje posėdžiaujančio 
Nato dalyvius Bulganino pa
reiškimas sujaudino. Britų at
stovas kalbėjo: tai pažanga. O 
prancūzų atstovas šūktelėjo: 
“Rusų pasiūlymuose yra beveik 
visos tos pačios idėjos, už ku
rias prancūzai kovoja”.

Kanados ministeris Pearson 
spaudai pareiškė, kad Nato 
valstybės nekariaus su kom.

Sovietų Sąjungos pirmininkas 
Bulganinas Varšuvoje pakar
tojo tas pačias mintis dėl po
litinės įtampos atleidimo ir nu
siginklavimo, kurias Tass pa
skelbė dviejuose pareiškimuo
se. Bulganinas dar pridėjo, kad 
Sovietų S-ga norinti baigti šal
tąjį karą; norinti derėtis dėl 
Vokietijos sujungimo net da
bar, kai Vokietija įtraukta į 
sąjungą su Vakarais, jei tik bus 
pasiūlytos priimtinos sąlygos 
ir parodyta “gera valia”. Bet 
“geros valios nėra”, Raibėjo 
Bulganinas.

• Žemės departamentas daro 
mėginimus išperinti kalakučiu- 
kus be kalakuto “pagalbos”. 
Tuo tarpu departamentas ka
lakuto neatstoja. Bet bandy
mus dar tęsia.

kontingentus Amerikai, Sovie
tų Sąjungai ir Kinijai po 1—1,5 
mil. kariuomenės: Anglijai ir 
Prancūzijai po 650.000; pačiai 
pradžiai to apsiginklavimo, 
kuris buvo 1955 pradžioje, su
mažinti 50%;

3. sudaryti kontrolės komi
siją, kuri prižiūrėtų sutarties 
vykdymą.

Tas Maskvos pasiūlymas yra 
netiesioginis atsakymas į Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
pasiūlymą susitikti vyriausybių 
galvom. Tai yra tokiai konfe
rencijai pasitarimų programa.

Manoma, kad Maskva sutiks. 
Vyriausybių galvos gali susi
tikti Šveicarijoje liepos ar 
rugpiūčio mėn. Jie aptartų pa
grindinius klausimus, o juos 
jau smulkiai išnagrinėtų už
sienių reikalų ministeriai, susi
rinkę tuo pačiu metu kaip ir 
vyriausybių galvos arba pas
kiau.

Ankščiau prezidentas buvo 
sutikęs su tokia vyriausybių 
galvų konferencija tik su vie
na sąlyga — kad prieš tai vi
sus klausimus paruoštų užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencija. Dabar nusileido labiau
siai spaudžiamas Edeno, ku
riam tokia konferencija rei
kalinga rinkimų propagandai.

* Prezidentas Eisenhoweris 
spaudai pareiškė dėl keturių

O dėl Azijos tuos Maskvos 
pareiškimų žodžius paryškina 
Indijos min. pirm. įgaliotinio 
Krishna Menon pasikalbėjimas 
Kom. Kinijojevkur jis nuvyko 
kaip “taikos apaštalas” tarp 
Amerikos ir Kinijos. U. S. 
News a. W. Report to “taikos 
apaštalo” siūlymus palaipsniui 
išreiškia šiaip:

* atiduoti komunistam pir
miausia Quemoy ir Matsu;

* likviduoti Formozoje 
Chiang Kai-sheką ir sudaryti 
vyriausybę susitarus su raudo
naisiais;

* perduoti Formozą Kinijai;
* perduoti Vietnamą komu

nistiniam režimui;

ką, kurių 23 teko gabenti į 
ligoninę. Vienas buvo užmuštas. 
Priežastis dar neišaiškinta. 
Spėjama, kad buvę per silpni 
mediniai spyriai, kurie neat
laikę dar nesukietėjusio ce
mento naštos. Nuostolių apie 
100.000 dol.

NEJUDA 80 LAIVU
Anglijoje, Liverpooly, su

streikavo 4000 vilkikų darbi
ninkų. Sutrukdytas 80 laivų 
judėjimas. Yorkshire taip pat 
streikuoja, ir sukliuvo dėl to 
700,000 tonų anglies pristaty- 
mas.

Sudarymas Berlyne naujas 
repatriacinis komitetas, kuris 
pradėjo propagandą, siuntinė- 
damas j Ameriką. Angliją ir 
kitur privaliem asmenim savo 
dabar pradėtą leisti laikraštį. 
IŠ to tenka daryti išvadą, kad 
tas komitetas yra surinkęs tiks
liai tremtinių adresus užsie
niuose.

Su kokiais reikalavimais 
ateis į konferenciją Stalino įpė
diniai, matyt iš Tasso paskelb
tų viešai dviejų pareiškimų, 
apie kuriuos ir informuojama 
aukščiau. Praktiškai jie reiškia 
kreipimąsi į amerikiečius: išsi
nešdinkite iš Vokietijos ir iš 
Azijos; išsinešdinkite su bazėm 
iš visų kitų kraštų; ]>alikite 
Azijos reikalus spręsti tenai 
suinteresuotom valstybėm; bai
kite su Amerikos. Balsais ir 
Laisvosios Europos komitetais 
ir kitokios formos “karo propa
ganda.”

Tiesa, Maskva kalba ir apie 
visų valstybių laisvės pagerbi
mą. Bet Morozovas Ženevoje 
išaiškino, kad čia sovietai ne
galvoja apie Lietuvos ar kitų 
pavergtų pagerbimą. Sovieti
nėje kalboje tas pagerbimas te
reiškia tik tiek: nekalbėkite 
pasauliui, -kad mes ką pagro- 
bėm, kad mes ką peraekiojam, 
nes tai mūsų “vidaus reikalas”.

lietuvybe; kad balsavimas iš
ryškino tikrąją lietuvybės pa
dėtį Amerikoje.

Nušovė migus
Korėjoje Amerikos lėktuvai 

gegužės 10 nušovė du komu
nistų Migus, ir trečią pašovė. 
Visi Amerikos lėktuvai grįžo 
sveiki. Tai įvyko prie Korėjos 
krantų tarptautinėje srityje, 
kai aštuonis Amerikos lėktu
vus sabres užpuolė apie 12—16 
komunistų migų.

Kom. Kinijos radijas paskel
bė, kad migai nušovę vieną 
amerikiečių lėktuvą, sužaloję 
du ir apie savuosius visai nie

ko nepasakė.

O kaip ten bus iš tikrųjų su ; 
tais pasikalbėjimais — kitas 
reikalas. Jis priklausys nuo to, ? 
ar Amerika viską norės aukoti - 
už "Vakarų vienybę” ir "ben
dradarbiavimą”.

Londoną išskrido Balfo pirmi
ninkas kan. J. Končius. Euro
poje jis išbus apie pusę metų. 
Ten išvyko JAV labdaros or
ganizacijų siunčiamas. Būda
mas Europoje rūpinsis ir Balfo 
reikalais, ypač lietuvių imigra
cija į Ameriką. Tais reikalais 
gegužės 13 ir 14 bus pasitari- chene, Vokietijoje.

• Argentinoje naujai suimta 
54 katalikai ir tarp jų du kuni
gai, kurie dalyvavo mitinge 
prieš Peroną.

• Rochestery streikuoja 1400 
stalių. Reikalauja pakelti atly
ginimą valandai 25 cnt.

Vyriausioji rinkimų komisi
ja galutinai baigė tikrinti rin
kimų į Amerikos lietuvių ben
druomenės tarybą davinius. Iš
rinkti:
"~Kun. St. Yla, pbel. J. Balko
nas, preL Ig. Albavičius, St. 
Barzdukas, inž, A Rudis, preL 
P. Juras, muzikas A. Mikulskis, 
prof. St Kolupaila, gen. K 
Musteikis, kun. A Juška, dr. «f. 
Bajerčius, dr. V. Maciūnas, dr. 
J. Girnius, gen. M. Rėklaitis, 
enciklopedijos leidėjas J. Kapo
čius, kan V. Zakarauskas, kun. 
Slogintas, A Benderius, adv. R. 
Skipitis, pulk. J. Šlepetys, dr. 
J. Puzinas, muzikas J. Žilevi
čius, P. Gaučys, dr. M. Gimbu
tienė, J. Stukas, A Nasvytis, 
J. Boley-Bolevičius.

Paskutinio kandidato klausi
mą nulėmė Bostono vėliausiai 
atsiųsti daviniai, kuriuose Bo
ley-Bolevičius laimėjo vienu 
balsu daugiau nei J. Ginkus.

Rinkimuose dalyvavo 6916. 
Balsų paduota viso 130,296; 
kai kurie balsavo už 14,18, 20 
arba net tik 1 asmenį. Jei visi 
būtų balsavę už 27 asmenis, 
tai balsų būtų buvę 186,732. 
Didžiausias balsų skaičius, kurį 
gavo vienas asmuo, buvo 
3673 —už kun. St Ylą. Jis 
laimėjo 53% visų balsavusių 
pasitikėjimą. Mažiausias vieno 
kandidato surinktas balsų skai
čius buvo 168.

Tuos Maskvos planus Eisen-
howeris mato. Gegužes 10, tą įgriuvo ir sužeidė 51 darbmm- 
pat dieną, kai pasisakė už-nau
ją didžiųjų konferenciją, jis 
moterų klube kalbėjo, kad jis 
viską padarys, jei “tik esama 
bent mažiausių galimybių pa
daryti pasaulį geresnį vaikam 
ir vaikų vaikam”. Tačiau jis 
pabrėžė netikįs, kad sovie
tai atsisakytų noro skaldyti 
vakarų vienybę ir būtų pasiry
žę baigti šaltąjį karą. Jis dau
giau pasitikįs laisvųjų valsty
bių bendradarbiavimu nei stai
giais susitarimais su Sovietais. 
Komunizmas, mano jis, gaus 
galą, kaip ir visos diktatūros.

Taip, prezidentas pasitiki 
daugiausia bendradarbiavimu 
su sąjungininkais ir daro vis
ką,. kad būtų tarp jų vienybė. 
Ir šiuo pasisakymu už didžiųjų 
konferenciją prezidentas pasi
tarnavo vienam iš savo sąjun
gininkų — Edenui, kad parem
tų jį rinkimuose.

Efektas Anglijoje milžiniš
kas. Konservatorių markė pro
pagandoje pakilo. Darbiečiai

Diem padėties viešpats
• Pietų Vietname Diem su

darė naują vyriausybę ir ve
siąs kraštą prie rinkimų. Davė 
suprasti, kad bet kokis susita
rimas Paryžiuje, jei jis bus . 
priešingas tautos interesam, 
neras pritarimo.

Kad nekitaip reikia suprasti 
Maskvos pareiškimus, rodo ir 
Žukovo ir Bulganino kalbos 
prieš vykstant į Varšuvą.

Jeigu sovietų “didieji” nusi
leistų derybose, tik iki to, kad 
būtų palikta dabartinė padėtis, 
legalizuojant visus sovietų už
grobimus Europoje ir dar išsi
derant Vokietijos neutralizaci-

saugumo ministerio Sierovo 
sugalvotą “Sniego operaciją”, 
nukreiptą prieš tremtinius ir

Kad mažai dalyvavo, daugiau
sia džiaugiasi lietuvių komu
nistinė spauda. Iš kitos pusės 
balsavimai vertinami teigiamai 
dviem atžvilgiais — kad į ta
rybą Išrinkti žmonės, žinomi

Gegužes 10 iš New Yorko į mai Londone ir Paryžiuje, iš 
kur gegužės 15 išvyks į Šveica
riją dalyvauti 26 valstybių pa
sitarime migracijos klausimu. 
Gegužės 17 tarsis su Jungtinių 
Tautų komisija bėgliam. Tos 
komisijos centras yra Ženevoje. 
Vėliau apsistos pastoviau Miun-

nistines . organizacijas vaka
ruose infiltruoti sovietinių 
agentų bei visokių perbėgėlių.’ 
Norint paslėpti tikruosius kės
lus, einama patriotiniais ir an- 
tisovietiniais šūkiais, net kuria-

NEW YORKAS IMA 
PAVYZDĮ Iš ŠANČIŲ

Prieš eilę metų Kaune. Šan
čiuose. sugriuvo statomas au
tobusų garažas. Dabar pana
šiai nutiko ir New Yorke. Prie 
Columbus Cirkle statomos 
“Coliseum” patalpos parodai,

£
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SPAUDA

Jaunų krikščionių demokratų veikla

TeL STagg 2-7524

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION W0RKS

CORDIALLY

Lietuvos Steigiamojo Seimo 35-rių metų sukak'iai
paminėti rengiama

THE■ Vidurio Europos Krikščio-

Netiki Vilnyje darbininkų 
“užtarytojai*' nei pačiais Mask
vos įstatymais. Sakysim, sovie-

Credited and 
Compcundcd 
Quarterly

I .a t ėst 
Inte»-?st 
Rate

DR. KAZYS GRINIUS, buvęs Lietuvos ministe- 
ris pirmininkas ir prezidentas, miręs Chicagoje 
1950 m.

Tai ta:
dar būdamas "studentas. adju-

gal ir mirtis*’. Darbininkų, mo
terų teisių pagerbimas, bet pa
grindas okininlrii žemės refor
ma. Kapitalizmo vietoj — ko- 
operaeija. Kova su valdininkų 
savivale priešvalstybiniu 
gaivalu. Rūpestis gyvenimą ir 
švietimą grįsti krikščionišku 
mokslu...;

daktaras norėjo 
gauti lėšų iš Marshalo plano. 
Ir, pagaliau, nežinia kokiais 
pagrindais, rinktas ar tiesiog 
pas skelbęs, prieš pusantrų me
tų FICC "prezidentu". "Prezi
dentas" veikia savotiškai, )>er 
“Krašto generalinius įgalioti-

gyvenimo valandomis mūsų

tingas pažiūrėti, juoda barzda 
ir retorišku tribūno žodžiu, ku
tenančiu klausytojo sentimen
tus net ir dėstant programą, 
kurios siekia krikščionių de
mokratų. partija, reiškianti 
krašto daugumo^ valią. “Troš
kimai turi virsti" realybe.’* 
kalbėjo kun. M. Krupavičius,

Palieki šį birželio 23 posėdį 
ir pasilaikai atmintyje iškilu
sius ir išryškėjus ne tik asme
nų, bet ir politinių • grupių to 
meto veidus. Visuose juose 
šviečia jauna energija kalnus 
versti. Tai džiugina. Tik sykiu 
kelia nerimo, ar tie energingi 
kovotojai neįrems ragus vienas 
kitam. į pašonę/Radikaliausias 
elementas nuėjo iš karto į opo
ziciją, nors renkamas į viso
kius organus ir neats:.sakinė- 
ja. Du kiti koalicijoje, ir koa
licija tvirta, kol neliečia ideo
logijos. Bet ir viena ir antra 
koalicijos pusė idęologinius 
skirtumus pasistengė iš karto 
paryškinti. Pažadėjo, kad kova 
toje srityje turės eiti po seno
vei. Jei taip, tai km* ji nuves?

(Bus daugiau)

šo nupirkti kailinius.
jai reikalingas tik skėtis*

On Regular Savinga Account!
Interest starta the first ot the month 

on sums from $25. to $10,000.
Deperits mede on «r beforo the Itth bnrtneoo day
•f Jannary, Apcfl, Joty and Ortrter and the 3rd

ties laikotarpio bolševikų žo
džius, jei nežinotum, kad juos 
kalba tas žmogus, kuris su to
kiu -pat kietumu stovėjo už ne
priklausomybės žodžius nepri
klausomybės dekliaracijoje. Po 
tokio griežto opozicinio žodžio 
supranti, kam kalbėtojas pra
dėjo savo kalbą nuo to, kad 
jau savo programoje 1896 soc. 
demokratai stovėję “už Lietu
vos paliuGsavimą iš politinės

kių metu jam dar nebuvo pil
ni 16 metų!

Kadangi FICC savo statuto 
ir darbų niekur neskelbia, tad 
.susidaro įspūdis, kad tai vieno 
asmens biznis. Gal tas asmuo 
ir turi gerų intencijų, bet tuo 
atveju jas vykdo naiviai. Ten
ka būti atsargiems, kol netu
rėsime daugiau žinių.

Iš viso, toks "Frontas" tai 
nėra privatus vieno ar ir kelių 
asmenų darbas. Lietuviai turi

Kartais galima ir Amerikoje 
rasti žmonių, iškritusių, jei ne 
iš Maskvos, tai iš mėnulio. To
kie pasiskardeno komunistinė
je Vilnyje gegužės 4. Pakalbė
ję apie Darbininką, pranciško
nus, nuodėmes ir melavimą, lo- • 
giką, jie išsileido' poryti: esą 
“Tarybų Sąjungoje ir liaudies 
demokratijos šalyse nėra pri- 
verstino darbo"; esą darbinin
kai patys nustato savo d^rbo 
normą ir sąlygas bei atlygini
mą; esą tos normos mažos ir 
darbas lengvas, o Amerikoje 
ir kituose kapitalistiniuose 
kraštuose tai sunkus darbas ir 
maža uždirbarfia ...

Jei tie, kurie taip pasakoja, 
yra Maskvos tarnai, tai sunku 
norėti, - kad jie tikėtų Jungti
nių Tautų “ad hoc komitetu”, 
kuris 1953 savo raporte priėjo 
kitokią išvadą:

Sovietų Sąjungoje žmones 
yra pasmerkti priverčiamie
siems darbams ne tik už eili
nius nusikaltimus, bet ir už tu
rėjimą nuomonės, priešingos 
nuomonei vyriausybes bei val-

SAVINGS ACCOl’NTS
INVTTED

Šviesūs liko atsiminimai iš 
ano posėdžio gegužės 15. kur 

^įbuvo išrinktas prezidiumas ir 
tarti gražūs žodžiai apie reika
lą tarnauti liaudžiai, sutelkti 

v visus kovoto jus,, ir kur buvo 
» 'pasididžiuota lietuvių politinio 

susipratimo aukštu lygiu.
Po to ilgai neteko seimo lai

kyti. Ligi birželio 23. Ligi bai- 
• - gėęi užkulisiuose ilgos derybos 

. dėl valdžios pasidal&imo. Bir
želio 23 vėl pusiau iškilmingas, 
pusiau darbinis posėdis.

kada prisistato naujai 
sudaryta vyriausybė.

Aukštas, lieknas vyras, ku
rio neklauso vienas pluokštas 
plaukų ir grasina užkristi ant 

? kaktos, ima skaityti dekliara- 
. ei ją. Ramiu balsu, lyg kalbė

damasis su pacientu. Tai dr.
Kazys Grinius, 

naujasis ministeris pirminin
kas, liaudininkų vienas iš žy
miausiųjų. Vyriausybės lipdy
me jis vykdė aną pereitame po
sėdyje kalbėtą šūkį — telkti į 
vyriausybę visus už laisvę pa
sisakančius, laikytis plačios 
bazės. Jo vyriausybėje ne tik 
koalicijos atstovai, krikšč. de
mokratai ir liaudininkai, bet 
gal dar daugiau vadinamų ne- 

' partinių, dar ir žydas Solovei- 
čikas ir gudas Siemaško..

Kas ir ką pasakys dėl nau
jos valdžios programos? .. Dr. 
V. Viliamas susirado New Yor- 
ko viešojoj bibliotekoje Stei- 
giamojo seimo stenogramas ir 

> kai kurias ištraukas paskelbė 
Tėvynės Sarge Nr. 1—11... 
Tas ištraukas skaitai, kaip 
teatrinio veikalo herojų mono
logus. Iš jų kyla prieš akis 
vaizdai tų, kurie čia susirinko 
naujos Lietuvos kurti. Jie kaip 
teatro aktoriai stengiasi išryš
kinti ne kitą aktorių, su kuriuo 
vaidina tame pat veikale, bet

SAVINGSBANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Inaured 

Up to $10.000.
Member Federal Depoalt Insurance Corporation

kandidatui į "valstybės prezi
dentus”, Šveicarijoje, iš kurio 
buvo gavęs paskyrimą "minis- 

’tru pirmininku". Apie "valdžios 
sudarymą” ministras pirminin
kas net buvo pranešęs kai ku
riom lietuvių institucijom, ta
čiau nebuvo suminėjęs nė vie
no asmens, sudarančio tą “val
džią".

neužmiršo - kalbėtojais priminti 
ir dabar, kad “nei mes riši ki
tos politinės grupės, bendrai 
.sudarydamos vyriausybę nega
li atsisakyti nuo programos ir 
ideologijos, ir ideologijos ir i- 
dėjų kova turės eiti po seno
vei”. Ta kova labiausiai turės 
reikšti^ švietimo srityje. Tai 
pabrėžė liaudininkų atstovas 
A. Rimka.

Trečias veidas iškyla—efek-

Gegužės 21 d, šeštadienį, 7 vai. vak. 
puikioje GRANO PARADISE salėje 

320 Grand Street. Brooklyro,

Tokiu vardu popieryje eg- SKAITYTOJŲ LAIŠKAI 
z i s t u oja “internacionalinis 
frontas”, sutrumpintai save 
vadinąs FICC. Jo “prezidentas" 
yra jaunas lietuvis, gyvenąs 
Prancūzijoje. To prezidento 
vardas lietuviams nieko nesa-

vergijos ir jos tvarkymą de
mokratiniais pagrindais".

Kukliai atrodąs
Albinas. Rimka skaito pareiš
kimą taikingu, bendradarbiavi
mo tonu.

problemas ir, žinoma, todėl, 
kad, viena, nemaža dalis Vo
kietijos ne§a panašią komuniz
mo vergiją ir, antra, paverg
tieji kraštai daugumoje yra 
tiesioginėje Vokietijas kaimi- 
nystėje. Buvo ieškota kelių, 
kaip suaktyvinti bendrą kovą, 
o taip pat svarstyta kaip pa
lengvinti dar Vokietijoje gyve
nančių jaunųjų emigrantų stu
dijas Vokietijos mokyklose. Iš 
lietuvių, studijose aktyviai da
lyvavo A. Venskus ir kun. F. 
Jucevičius, abu atvykę iš Pa
ryžiaus.

Ta pati Tarptautinė Jaunų
jų Krikščionių Demokratų Są
junga balandžio 3—6 Warthol- 
zo pilyje, Austrijoje .suorgani
zavo istorikams studijų dienas, 
kurių,pagrindinė tema buvo:

neturėsim natūralių bendrų, 
ypač kai reiks ginti darbinin
kų, bežemių ir mažažemių rei
kalai. stojant priešai buržua
zijai ir net vidutinių ūkininkų 
reikalams... Tą vietą (seimą) 
mes dėl to galim aukšta pava
dinti, kad čia mūsų nepasieks 
žvalgybos ranka, kad iš čia 
mūsų kalbą girdės Lietuvos 
liaudis ... Mes neisim valdžion 
nematydami galimybės išnau
doti ją darbo žmonių reikalam 
ir nenorėdami būti priedanga 
mūsų priešams prieš liaudį... 
Gyvenamasai laikas yra di
džių proletariato laimėjimų ga
dynė .,. kuriasi nauja tvarka, 
ir jos kūrėju yra socialistinis 
pasaulio proletariatas... Su 
visu griežtumu stovime už tai. 
kad būtų susitaikyta su Tary
bų Rusija"...

Tai skamba visai panašiai 
kaip po 30 metų skamba britų 
darbiečių kalbos. O aštrūs ir 
rūstūs žodžiai primintų to pa- tantavo dabar jau mirusiam

Gegužės 29—30 Bad Godes- 
berg, netoli Bonnos, Tarptau
tinė -Jaunųjų Krikščionių De
mokratų Sąjunga, remiant Vo
kietijos jaunųjų, krikščionių 
demokratų sąjūdžiui, kuriam 
vadovauja parlamento narys 
E. Majonica, suorganizavo pir
mąją Vokietijoje studijų dieną, 
praėjusią su dideliu pasiseki
mu. Vokietijos vyriausybė, par
lamento atstovai, provincinė 
valdžia šiam įvykiui parodė su
sidomėjimo ir pritarimo. Vo
kietijos parlamento CDU frak
cijos pirmininkas Dr. von Bren- 
tano pasakė reikšmingą atida
romąją kalbą ir pagyrė reikš
mingą jaunųjų iniciatyvą.

Studijų drenose tikrais na
riai dalyvavo ir Vid. Europos, 
Krikščionių Demokratų Sąjun- 
gos jaunimo sekcija. kuriai va- ..Eu jdėja
dovauja lietuvis Adolfas Vens- 
kus. Pavergtiems Eurojios 
kraštams buvo parodyta dide
lio dėmesio ir buvo diskutuota 
ne tik laisvosios Europos, bet 
ir pavergtų euroĮiėjinių kraštų 
jiolitinės, ekonominės ir kultū
rinės problemos, su tvirta vil
timi, kad tie kraštai bus išlais
vinti iš komunizmo pančių.

Vokietija pavergtiems kraš
tams skiria didelio dėmesio, 
giliai studijuoja jų įvairias

žmonėms teko valdžios naštą 
ant savo pečių nešti, o dabar 
padėtis nedaug tepagerėjusi”. 
Dėl to. liaudininkai turėjo at
sisakyti nuo lengvos ir neatsa
kingos opozicijos ir drauge su 
krikščionimis demokratais su
daryti vyriausybę ... Tačiau

daačiosioe klasės. Iš tikrųjų 
stovyklose ir priverčiamųjų 
darbų kolonijose daugumas ka
linių yra politiniai..'.

Jie netiki nė Noble bei kitų 
amerikiečių grįžimu iš Vorku
tos priverčiamųjų darbų sto
vyklos. Jie gali pasakoti, kad 
Vorkutoje ten buvo ne darbas, 
o tik vaišės, ne prievarta ten 

’buvo laikomi, o Noble, Schol- 
meris ir kiti ten rado tokį rojų, 
kad veik per dešimtį metų ne
norėjo iš ten pasitraukti...

Bet dar įdomiau, kad tie 
“Vilnies" rašytojai netiki nė 
bolševikiškos Lietuvos “liau
dies demokratijos" laikraščiu 
“Darbo Lietuva”, kuri, įvedus 
Lietuvoje sovietinį režimą, 
skelbė Nr. 50 tokius praneši
mus :

Matas Lapinskas, iš Mari
jampolės ap., už ginklo laiky
mą ištremtas vienerius metus į 
priverčiamųjų darbų stovyklą; 
Icikas ir Judelis Sauckiai už 
tarybų valdžios įžeidimą ir re
žimo kritikavimą ištremti vie
nerius metus į priverčiamųjų 
darbų stovyklą. Ir tokių pra
nešimų gali pasirinkti daugiau 
Nr. 8, 20, 27 ir kt.

— Taigi komunistinis laik
raštis nebetiki komunistiniu 
laikraščiu.

Dar įdomiau, kad Vilnyje tie 
žmonės nepatiki ir Kinijos 
“liaudies demokratijos” saugu
mo ministerio Lo Jui-ching žo
džiais. O tas raudonasis minis- 
teris 1954 rugpiūčio 26 prane
šime vyr. administracinei ta
rybai išskaitinėjo. kiek raudo
noji Kinija pagamino pasinau
dodama priverčiamuoju darbu.- 
Nurodė net, kad specialistai, 
kurie kinus mokė organizuoti 
priverčiamuosius darbus, 
buvo Sovietų Sąjungos instruk
toriai.

gingo. paremto pažangos tau
tos kultūros, krikščioniškas 
meilės ir klestėjimo eiga”. To
liau pagyrimas kariuomenei ir 
čia pat jai įspėjimas, kad nesi
kištų kur nereik, nes jei ka
riuomenė "pasuks į kitą kelią, 
prasidės tėvynės puolimas, o

“Seimo daugumai vadovau
ja reakciniai gaivalai... Mes 
žinom, kad pačiam seime mes

JUOZAS GRABAU 
REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 
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227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

tą patį dalyką kitu vardu va
dinamą “spravitelno trudovyje 
raboty”...

"Vilnis”, kalbėdama apie 
darbo laisvę Sovietų Sąjungo
je, netiki nė sovietinių įstaty
mų aiškintoju (Zakonodatelst- 
vo o trude, Maskva 1947), ku
riam apie Aukščiausios Taryb. 
prezidiumo įsakymą iš 1940 
birželio 26 sakoma: “Kai kurie 
dirbantieji, pasinaudodami tuo, 
kad mūsų krašte nėra nedarbo, 
teisę į darbą aiškinasi kaip tei
sę pasirinkti sau darbo vietą 
pagal savo nuožiūrą, nežiūrint 
valstybės interesų ir reikalų. 
Jie tai yra išsiaiškinę kaip sa
vo teisę bėgioti iš vienos įmo
nės į kitą pagal principą: aš 
einu ten, kur aš noriu. Aukš
čiausios Tarybos įsakymas 
pirmiausia yra nukreiptas 
prieš tuos keliautojus, kurie 
medžiodami rublius yra suda
rę neleistiną nepastovumą įmo
nėse. _

O tas įsakymas yra toks: 
“Darbininkam ir įstaigų 

tarnautojam yra draudžiama 
atsitraukti iš vyriausybinių, 
kooperatinių ar viešųjų įmonių 
bei įstaigų savo valia, o taip 
pat laisvai keisti vienos įmo
nės ar įstaigos tarnybą į kitą".

Tur būt, kad tie žmonės nu
krito į “Vilnies” redakciją ne 
iš Maskvos, jei taip netiki pa
čios Maskvos raštais, iš ku
rių matyt, kad yrą priverčia
mieji darbai, nėra darbo pasi
rinkimo laisvės. Greičiau, kad 
iš mėnulio, nes ir jų galvoji
mas yra kitoks nei šioje žeme
lėje. Antai, jie galvoja, kad So
vietų Sąjungoje lengvai dirba, 
nes jei sunkiai dirbtų, tai vi
sas kraštas būtų užverstas ga
miniais.

.Ir priešingai, Amerikoje tai 
sunkiai dirba ir mažai uždir
ba, jeigu neišperka to, ką pa
tys pagamina...

Matyt, ir tas Vincas Bovi- 
nas, lietuvis komunistas iš Mia- 
mi. taip negalvoja kaip šitie į 
“Vilnį" patekę vyrai, nes jis 

tinis* “Ugolovnoje pravo. čast visais advokatais teisme gina- 
obščaja" 1952 mini Sovietų Są- si. kad tik jam nereiktą va- 

istorijos mokyme”. Čia paskai- jungoje veikiantį darbą, kurį žiuoti į Lietuvą, kur yra dar- 
tas skaitė Austrijos švietimo 1933 vadino “prinuditelnyje bininkui taip “lengva” ir “lais- 
ministeris Dr. Drimmel, Dr. raboty", o paskiau pereina į va*’ dirbti.
Jedlicka, prof. Westphalėn ir 
kiti. —

Jis liaudininkas, koalicijos 
žmogus. Jis turi ginti ir remti 
savo pirmininko dr. K. Griniaus skelbiamieji obalsiai įsivilkti 
deklaraciją. Ir jis pirmiausia įstatymų rūbuosna, o visuome- 
nepraleidžia progos tarti gerą nė susilaukti politinės ir socia- 
žodį apie save. t. y. savo parti- linės lygybės ir teisingumo pa- 
ją. “Sunkiausiomis ir kritiš- matais* sutvarkyto gyvenimo, 
klausiomis Lietuvos valstybės gyvenimo ramaus, vaisingo, 

laisvo, savito, taikaus, ištai-

PAAIŠKINIMAI. KAS YRA 
Koegzitencija 

Raudonosios Kinijos pir
mininkas Chou En-lai pa
aiškino tai darbu. Jis prieš 
kiek laiko padovanojo Indi
jos pirmininkui Nehrū po
relę stirnų, kaip "gyvą sim
bolį koegzistencijos ir har
monijos tarp Kinijos ir In
dijos tautų“. Tik atgaben
tos į Indiją stirneles vieną 
dieną kažko susipyko ir su
sipešė; viena 'stirnelė nuo 
žaizdų nusibaigė. Taip ko
egzistencija ir gavo galą.

Diplomatas
Prancūzijos atstovas ki

tados Amerikoje de Murvi- 
lle, įkyraus korepondento 
klausima, kas yra diploma
tas, atsakė: "Diplomatas tai 
yra vyras, kuris moka įti- 

Vėliau, jau kaip dipl. eko- pakankamai organizacijų, ku- savo žmoną kai ji pra- 
nomistas — daktaras norėjo riasjie patys sukūrė, rinko, ir nupirkti kailinius, kad

per kurias jie kovoja už Tėvy
nės išlaisvinimą. Teko patirti, 
kad tas "preridentas" kreipėsi 
į kai kuriuos asmenis ir čia, 
kviesdamas jo sąjūdžiui pini
gus rinkti. T6dėl čia apie jį ir 
}>aaiškin«ine.

nius", kuriuos parenka taip pat jj. Kasprraitis

ko, negirdėti, kad jis kokioje 
nors lietuvių veiklo je dalyvau
tų, priklausytų bendruomenei 
ar kokiai kitai organizacijai.

asmuo, kuris

sai Pietų Amerikai, išleidęs 
abejotinos vertės knygą, >su 
drąsiu pavadinimu "Aš kalti
nu". Toje knygoje jis minis
tram jr kitiem senesniem ir ži
nomiem veikėjam deda į bur
ną žodžius, lyg jis būtų buvęs 
tų pasikalbėjimų dalyvis, ar 

liudininkAs, tuo tarpu tų įvy- nybė.

savo nuožiūra. Kas jie tokie, 
irgi paslaptis, kaip ir jų veik
la. Išimtį sudarė "gen. įgalioti
nis" Brazilijai, o gal ir net vi- nių Demokratų Sąjunga lei

džia biuletenį (Christian Labor 
Information), kuris išeina New 
Yorke. Jame duodama gausiai 
žinių iš darbininkų gyvenimo 
ir unijų veiklos laisvuose kraš
tuose ir už geležinės sienos, 
^lyginant, ką duoda darbinin
kams marksizmas ir krikščio-

pirmiausia save.
Štai po deklaracijos 
pakyla Steponas Kairy s, 

soc. dem. lyderis. Jis kalba, ir 
jo žodžiai kala kaip su kūju*

NUSIKALTĖLIO MĮSLE
New Yorke vėl suimtas 

Paul Pfeffer už tai, kad gegu
žės 3 primušė Meyerį, kuris 
turėjo būti nugabentas į ligo
ninę. Pfefferis, 23 metų, buvo 
suimtas 1953 už Bates nužu
dymą. eis ir prisipažino nužu
dęs. Vėliau tą nužudymą pri
siėmė žudikas Roche. Tada 
Pfeffer buvo įleistas. Dabar 
Pfefferį suėmus atgijo įtari
mas, kad jis bus nužudęs ir Ša
tes, nes jis kalbėjo Meyeriui 
esąs jau vieną nužudęs, nužu
dysiąs, ir jį, o dar svarbiau, 
kad smūgis Meyeriui tokis. kaip 
buvo Bates.
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Bart year _____
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jis atsigrįžo.
man nebebuvo
Joniką sirgo.

suteikti džiaugs-

ROCHESTERIO tv. Jurgio pa ra pijo* 
pastatai: aukfttal — Iv. Jurgio baž
nyčia, viduryje —■ parapijos aaW, ava* 
talni ir mokykla, apačioje — para* 
pijos klebonija.

žandaras pažiūrėjo į jį, bet Dabar juodu tik laukė, kada 
nė kiek nenustebo, tarytum žandaras griebs už karabino,

Laimingiausia buvo diena, išvydus Dzūkiją

KUN. JONAS BAKŠYS,

narsiųjų pertojiečių parapijoj, 
ūkininkų šeimoje.

Srauniojo Merkio šlaitai, pie
vos ir pušynai sudaro reto gro
žio gamtos kampelį. Ypač šio 
kampelio grožį padidina grįž
tančios pavasarį lakštingalos ir 
Šimtai kitokių paukščių. Šis 
pasakiškai gražus gamtos kam
pelis kun. S. Bakšio atmintyje 
paliko gražiausių atsiminimų 
ir neužmirštamas atsiminimas,

Kun. Jonui Bakšiui, balan
džio 25 d. sukako 25 metai, 
kaip jis vadovauja pastoraci
niam darbui Rochesterio liet, 
šv. Jurgio parapijoj ir 35 mt. 
(šį pavasarį), kaip yra įšven
tintas kunigu.

1930 m. balandžio 24 d., 
mirus amžinos atminties kun. 
Juozui Kasakaičiui, šv. Jurgio 
liet, parapijos organizatoriui,

kuris yra pasilikęs visam jo 
gyvenime, kun. J. Bakšys visiš
kai nesvyruodamas, atsalęė: 
“Ilgų nemigos naktų ir sapnų 
išsipildymas, tai atsilankymas 
Lietuvoj, gimtojoj Dzūkijoj. Ir 
tai nemeluota tiesa,” — pabrė
žė. Antras neužmirštamas įspū
dis — Pirmosios Mišios.

Šiam mielam . lakštingalų 
krašto dzūkui, visad kupinam 
jaunatvės energijos, drąsiam 
lietuviškos vienybės šaukliui, 
kun. J. Bakšiui, jo metų, sukak
tuvių proga, ilgiausių metų!

Ant. Sa'calhuizas.

THE WORKEB
PobnAei Seml-WeeMy ezeept fcoliday weeks, whe» fetsued weekly

—----- By —------ -
FRANCISCAN FATHERS

Reentered as seeond class matter at Brooklyn, N. Y; May 25. 1951, under 
the Act of Mareh 3, 1879, originally entered as seeond class matter 

at Boston, Mass., September 12, 1915.

SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA
$6.00
$6.50

Amerikoje metams .....
Brooklyn, N. Y............

_____ $6.00
.......... $6 JO

$3.50 Pusei metu -............... ......... $3.50
$6.50 Užsienyje .................... .......... $6.50

Mes meldžiamės arba mes žūname
Tuos žodžius prieš kelias dienas pasakė Thomas E. Murray, 

Atominės Komisijos narys, einąs tas pareigas jau šeštuosius 
metus. Jis kalbėjo Amerikos airių istorikų surengtame pobū
vyje. Pasiremdamas savo patirtimi ir stebėjimu, kas atominių 
tyrinėjimų yra pasiekta ir kur jie toliau veda, Thomas E. Mur
ray atpkreipė dėmesį į tris dalykus: 1. žmogaus rankos gali 
paleisti tokią gamtos jėgą, kuri jau išeina iš jo kontrolės ribų; 
tos jėgos griaunamojo veiksmo žmogaus protas negali net 
apimti, kol realiai neišgyveno pačios katastrofos; 2. nėra jo
kios garantijos ir negali būti jokio tikro susitarimo, kad žmo
nės vieni prieš kitus tos baisios jėgos nepanaudotų; jau dabar 
viena pasaulio dalis tyko, kad galėtų kitą sunaikinti; 3. iš to 
netikrumo ir baisios grėsmės išeiti vieno žmogaus jėgų nepa
kanka; jam reikalinga Dievo Apvaizdos parama, kuri turi būti 
mūsų maldų išprašyta. “Mes meldžiamės arba mes žūname”.

Thomas E. Murray dar pastebėjo, kad tais savo žodžiais 
jis nenori nieko bauginti ar stumti į neviltį; jis taip pat nesi- 
verčiąs ir jokiomis pranašystėmis. Jis tepadaręs išvadas iš to, 
kas jam yra gerai žinoma. Jo nuomone, visi žmonės, o ypačiai 
atsakingi valstybių vyrai, turėtų aiškiau žinoti, kad “mes sto
vime ant prarajos kranto”. Tai galima būtų vaizdžiai pade
monstruoti ir neatidengiant pačių karinių paslapčių; rasi, tada 
daugiau kas susimąstytų ir suprastų, kad pavojus žmonijai ir 
jos civilizacijai yra labai realus, baisus ir didelis. Jis toks 
didelis, kad žmogus pasijunta prieš jį bejėgis, jei neturi pasi
tikėjimo Dievu. Mes turime Dievą melste melsti, kad Jis 
apšviestų mūsų protą ir nurodytų gerą kelią iš mūsų pačių

Bemardo seminarijos rekto
riaus Rochestery, buvo paskir
tas nedidelės Rochesterio liet, 
parapijos klebonu. Atvyko iš 
Hartford Conn.,'kur buvo vi
karu šv. Trejybės liet, parapi
joj. Waterbury 7 metai ir Hart
forde 3 metai prabėga vika- . 
raujant. Lygiai po 10 metų 
grįžta atgal, iš kur buvo išvy
kęs. tik ką baigęs kunigų semi
nariją.

Anose dienose ant jauno ku
nigo pečių gulė ne tik vaikų 
mokymas lietuvių kalbos ir ka
tekizmo, bet ir darbas lietuvių 
organizacijose.

Sukaktuvininkas prisiminda- 1 
mas anas vikaro dienas, su pa
garba mini savo buvusius kle- ' 
bonus — kun. Juozapą Valan- 1 
tiejų ir prel. Joną Ambota, ku
rie jaunam kunigui labai daug 
padėję pažinti pastoracinio ir 
visuomeninio darbo svarbą.

Rochestery kun. <f. Bakšys 
radęs gerą pradžią. Gerai su
siorganizavusias parapijines 
draugijas, drausmingus ir dos
nius lietuvius parapijiečius.

Bažnyčia/ mokykla ir salė 
tada buvo vienuose namuose, 
kur dabar yra salė, mokykla 
ir rūsy svetainė. Tai buvo ne
patogu ir nepraktiška. Todėl 
jau iš pirmųjų dienų kun. J. 
Bakšys pradeda rūpintis nau
jos bažnyčios statyba. Bažny
čia, nors pačiais sunkiausiais 
laikais, bet per metus pastato
ma be skolų. Tai įvyko kun. J. 
Bakšio Sumanumo ir gerai or
ganizuotų ir susipratusių liet.

Melsti Dievą nevisi nori i? nevisi Jį tiki. Daugiau pasiti
kima technikos laimėjimais ir fizinėm, o ne dvasinėm jėgom, 
pamirštant, kad medžiaga turi būti palenkta dvasiai. Fizinės 

parapijiečių dėka. Pačiam kle
bonui netenka nė karto eiti pas 
parapijiečius ir prašyti aukų 
bažnyčiai statyti. Tiesa, gerą 
pradžią paliko a. a. kun. Juo
zapas Kasakaitis: jis įsteigė 
bažnyčios Statymo fondą, nu
pirko sklypą ir kt. Tais pačiais 
metais kun. J. Bakšys praplė
tė iki 8 metų kurso parapijinę 
mokyklą, mokytojomis pasi
kviesdamas pranciškietes. Tre-

jėgos yra duotos tam, kad žmogaus dvasia jomis remtųsi ir 
savo gerui verstų. Jei sukama priešingu, savižudos keliu, tai 
rodo, kad žmogaus dvasia yra apsilpusi ir nepajėgia net jos 
pačios apčiuoptų jėgų geram tikslui pakreipti.

Savo silpnybėje žmogus turi šauktis Dievo, kaip šaukiasi 
tėvo ar motinos vaikas, įkritęs į jo paties išsikastą duobę. Yra 
tėvų, kurie leidžia vaikui eiti iki pavojaus krašto, kad jį pa
mokytų. Gal reikia pamokyti ir didelį vaiką, žmoniją, kad ji 
gyva tegali būti savo dvasia, o ne medžiaga?

Tikinčiųjų pareiga yra Dievą melsti, kad Jis baisios pamo-. 
kos žmonijai netaikytų ir nuvestų ją į šalį nuo prarajos pa
krantės. Tam turi būti pagausintos ir sustiprintos mūsų mal
dos, mūsų prašymai, kad laisvė, ramybė ir taika visiem žmo
nėm ir visom tautom ateitų be baisių ir lemtingų katastrofų.

mas. Bažnyčioj, susirinkimuo- dų, kaip ir kuo galėtų padėti 
se ir kitokiomis progomis kal
bėjo ir kalba lietuvybės reika
lais. Tenka pripažinti, kad 
kun. J. Bakšys yra drąsus ir 
atviras lietuvis patriotas, ge
ras kalbėtojas.

LIETUVON
1923 ir 1937 metais apsilan

ko Lietuvoj, kur džiaugiasi vi- 
sokiariopa Lietuvos pažanga. 
Geresniam Lietuvos pažinimui 
lanko prezidentus, ministerius, 
lietuviškas organizacijas ir jų 
veikėjus. 1937 m. grįžęs iš Lie
tuvos, parapijiečių surengtoje 
vakarienėje apie Lietuvą 
bėjo dvi valandas.

DARBININKŲ 
ORGANIZATORIUS

Kun. Jonas Bakšys yra daug 
dirbęs Amerikos lietuvių darbi
ninkų organizacijose, važinė
damas su paskaitom ir orga
nizuodamas skyrius ir kitaip 
jiems padėdamas.

Iš VVaterburio drauge su ki
tais to miesto lietuviais veikė
jais dalyvauja pas prez. Har- 
ding prašyti Lietuvai nepri
klausomybės pripažinimo. •

PASAULINIS KARAS 
IR PABĖGĖLIAI

Prasidėjus antram pasauli
niam karui ir bolševikams oku
pavus Lietuvą, kun. J. Bakšys 
yra tarp tų lietuvių patriotų, 
kurie su dideliu rūpesčiu seka 

čias klebono rūpestis buvo pa- Lietuvos vargo ir baisios oku- 
rapijiečių lietuvybės išlaiky- pacijos dienas, ieškodamas bū-

2
Žandaras važiavo galvą nu

leidęs, vadžios tabalavo. Jo 
veido nebuvo matyti Kai jis 
buvo tik keli žingsniai nuo 
dviejų vyrų, rudasis išėjo iš už 
smuklės kampo, stipriai su
spaudęs rankoje vėzdą, pašai
pos pilnu žvilgsniu. Antrasis 
kalbos negirdėjo. Jis tik pro 
lango skylę matė, kad žanda
ras kiek pasitraukė, duodamas 
pastotėje vietą. Rudasis atro
dė sumišęs... Dar vis kalbasi' 
Kuris velnias, ištisas pašneke
sys! ... Kam dar to! Kad tik 
greičiau, greičiau! Jis daugiau 
nebeištveria. Reikia tuoj vis
kas baigti Ar jis veltui mėne
sius laukė, ar tam visą pusdie? 
nį tykojo, šalo, laukdamas šios 
valandos, kad dabar atsiskai
tytų? Nieku gyvu!

Jis pasirįžta, griežtais drą
siais žingsniais žengia per 
sniegą, eina pasakyti žanda
rui ir savo nedraugišką “labą 
dieną”.

jam atrodė, visai paprasta ir jį 
sutikti šioje ledinėje dykumo
je-

— A! Jr tu Čia!
Duodamas ir jam vietą, tarė:
— Be abejonės, ir tu bijai, 

kad tavęs naktis kelyje neuž
kluptų. Kur gali susėsti du ...

— Tai, kaip išsigando! — 
galvojo tuo pačiu metu abudu 
vyrai. ,Vis dėl to juodu įlipo į 
roges. Tuščio kelio dar buvo 
visa valanda: užteks laiko 
ginčui baigti Reikėjo rasti tik 
kokią kliautį pradžiai. Arklys 
patraukė roges. Du vyrai, ap
sėdęs iš abiejų pusių žandarą, 
laužė sau galvas, norėdami 
rasti piktą uždegantį žodį.

—- Mums reikia užbaigti vie
ną sąskaitą, — pagaliau ryž
tingai tarė žemo ūgio vyriu
kas. — Seną sąskaitą... Mū
sų šonkauliai dar neužgiję ...

— Taip, mudu dar turiva 
atsiskaityti, — tarė antrasis, 
kuris vos besitverė savo kak1 
lyje.

Dabar juodu tik laukė, kada

visas raudonas, iššokusiom Po kiek laiko 
gyslom, ir prapliups keiktig, — 
kaip būdavo punkte.

Tačiau žandaras žiūrėjo į 
baltą kelio juostą, kur tolu
moje, atrodė, susiliejo telegra
fo stulpai, ir nė nebumtelėjo. 
Tarytum nieko nebūtų girdė
jęs.

Žemo ūgio vyras sujudo, su
skato ieškoti lemiamo žodžio. 
Negi šoks taip nei iš šio, nei 
iš to ant žandaro! Mušt tylin
tį nesipriešinantį žmogų, būtų 
tolygu mušti surištą. Toji 
žandaro apatija sumaišė juod- 
vėm visus planus. Mažasis vėl 
nestygo, ėmė judėti, traukyti 
kojas rogių šiauduose. Staiga 
jis nudžiugo, piktai nusijuokė. 
Jis, pagaliau, rado. Po uždan
galu buvo mažas raudonai da
žytas vežimėlis ir skudurinis 
pajacas.

— Tu juokdarys, ar ne? .. 
Veži savo vaikpalaikiui žais
lų ... mus, mus tu muši,* mums 
šonkaulius laužai, kaip, šunims.
... Šit ką mes iš tavo žaislų 

padarysime...
Ir jis ėmė spardyti raudoną

jį vežimėlį ir skudurinį paja
cą, kuris trypiamas pradėjo 
pypsėti...

Bet žandaras nė nesujudėjo. 
Cis buvo lyg sustingęs ir vis 
žiūrėjo tolyn pro artelio ausis.

— Jie jau 
reikalingi... 
jam norėjau 
mą... Bet kelyje prie Juodojo
Šaltinio, man pranešė, kad jis 
jau mirė.

Vyras mėlyna miline nutilo, 
sukando dantis. Atrodė, tary
tum, jis žiūri į kokį nematomą 
daiktą, tenai, balto kelio gale, 
kur susilieja telegrafo vielos. 
Ir anuodu tylėjo, žiūrėjo, žiū-! 
rėjo vienas į antrą. i

Paskum žemo ūgio vyras su-i 
judėjo šiauduose, susirado nu
dėvėtos rudinės kišenėje taba
kinę ir ją ištiesė žandarui.

— Šia, susisuk vieną, surū
kyk ... bus lengviau ...

Antrasis pasiryžėlis, kuris 
nė klausyt nenorėjo apie do
vanojimą, pasilenkė pro rogių > 
kraštą ir išlėto paleido ant ke
lio vėzdą kaip visai dabar jam 
nebereikalingą daiktą.

Nuo aptemusio dangaus slin
ko švino spalvos prieblanda. 
Tolumoje mėlynavo sniegas. 
Visi trys tylėjo.

Tik nedidelio ūgio žmogus, 
nedorėlis, traukė iš savo papi
roso tirštus dūmus ir spjaudė 
ant kelio, o jo žemės spalvos 
veidas buvo nušvitęs iki tol ja
me nematyta ramybės šviesa.

(Vertė P, P.)

gimtajam kraštui.
'Pasibaigus karui ir paaiškė

jus, kad Europoj yra kelios de
šimtys tūkstančių lietuvių 
tremtinių, kun. g. Bakšys, pa
dedamas parapijiečių, pradeda 
organizuoti pagalbą V. Vokieti- j 
joj ir kt. vargstantiems lietu
viams. Nežiūrint kad Amerikoj 
tremtinių klausimas buvo la- i 
bai miglotas, stipriai temdomas 
komunistų ir jų simpatikų, 
kun. J. Bakšys nepraleidžia 
progos, kad pamoksluose ar * ■ 
susirinkimuose neprisimintų V. 
Vokietijoj esančių lietuvių var
gu. Daug kas tada bijojo trem
tinių, kad jie atvykę Amerikon 
nepr adarytų našta tų. kurie 
sudarė emigracijos dokumen
tus. Bet kun. J. Bakšys, į tai 
nekreipdamas dėmesio dažnai 
iš telefono knygos surasdavo 
sponserius. Niekam jis neatsa
kė blogu žodžiu, kad tik iš Vo
kietijos ar Austrijos kreipės į 
jį. Jis visiems atsakė raminan- 
čiais laiškais.

Padedamas parapijiečių, yra 
sudaręs lietuviams tremtiniams 
Amerikon atvykimo dokumen* 
tų per 500, karių didele dalis 
apsigyveno Rochestery.

1946 metais iš Rochesterio 
Balfui pasiunčia 10 tonų dra
bužių, o 1947 met., padedamas 
Izb. Kovaitės ir kt. parapijie
čių,suorganizuoja didžiulę Ro
chestery piniginę rinkliavą ir 
grynais pinigais surenka ir * 
persiunčia Balfui 10,000 doL

Iš Vokietijos liet, tremtinių 
yra gavęs laiškų kelis tūkstan
čius, o laikraščių pūdais.

Del to ir Balfo dešimties me- 
I tų sukaktuviniame leidinyje 
: skaitome, kad daug palankumo 

atvažiavusiems yra parodęs 
kun. J. Bakšys, Rochester, NY. 
Kai uoste paskutinę akimirką 
paaiškėdavo, kad atvykusieji 
neturi sustojimo vietos, kun. 
J. Bakšys yra tokių priglaudęs 
kelis šimtus.

Jis sako: “Aš mačiau, kad 
: senieji jau sensta, kad reikia 
: pagyvinti lietuviškas organi

zacijas, pratęsti senųjų lietuvių 
• palikimą.'Man netiek rūpėjo 

parapijos padidinimas, kiek lie- 
tuvybės išlaikymas. Ir pirmiau, 
ir dabar atvažiavusieji, turime 
suprasti, kad mes esame tos 

; pačios tėvynės vaikai ir todėl 
: niekas, nei diplomai, nei moks- 
; lai, mūsų negali vienų nuo ki- 
: tų skirti...”

ŠIMTAPROCENTINIS 
DZŪKAS

Kun. J. Bakšys yra Šimta- 
; procentinis dzūkas. Gimė prieš 
; 63 metus, prie srauniųjų Mer

kio krantų, Salovartos kaime,

i. j
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M --i* > į x I* v* Puntukas kartų kartoms šne-

Norėjo sudaužyti Anykščių bažnyčią
Nelaimė žhurte veisiant.   GaMmišMadian-kinša. nrfrnnti Puntuko akmeni — Kur ši- ^^bsti, Jneno teisybė, juk

lėliai žaliuoja, ten poetei dainų

■■'kr

Ž*ugtą išskalbti Lietuvoje 
nebuvo taip jau lengva. Jeigu 
šeimininkės Amerikoje, ap
verstos visokiom mašinom ir 
aparatais, sulaukusios skalbi
mo dienos, raukosi ir skersai 
žiūri į skalbinius, tai ką bekal
bėti apie tokį darbą Lietuvoje, 
kurį tekdavo įveikti pelenų šar
mu, medine kultuvėle ir tyru 
šaltinio vandenėliu. Neveltui 
tat lietuviai, pagalvoję apie 
darbus, sakydavo, kad metuo
se esą trys sunkiausi darbai: 
kunigus su kalenda praleisti, 
žlugtą išskalbti ir bekoną pa-

JONAS PETRĖNAS

daindės, ir nepamatė, kaip kul
tuvė sudavė jai smarkiai per 
nykštį, ir ji suriko: “Ai, nykš
tį, nykštį”__ Nuo to meto upė
buvusi praminta Anykšta, o

Ir taip vieną kartą rytų 
Lietuvoje jaunai mergaitei pri
siėję žlugtą skalbti. Iškaitusi, 
sušilusi mergiotė velėja žlugtą 
nedidelės upelės pakrantėje, 
kultuvėlė vikriai sukasi jos 
rankose, o iš širdies plaukia 
rami dainelė:

ir Šventosios santakoje — 
Anykščiais.

Ir kas Lietuvoje nežinojo 
gražiųjų Anykščių! Kuris gi 
anykštėnas nesididžiavo prieš 
kitus miestelius dailiomis savo 
apylinkės mergaitėmis, saky
damas: “Anykščių merginos, 
Kurklių pievos, Kovarąko vy
ža, Nf alėtų ubagai, Labanoro 
dūda, Ukmergės žemė”'... Tie 
dalykai buvo patys “slauniau-

Anykščių bažnyčios bokštai 
tarytum saugojančios keturių 
tūkstančių gyventojų miestelį. 
Pirmoji medinė katalikų baž
nyčia Anykščiuose buvo pa
statyta 1514 m., kuri vėliau 
per gaisrą sudegė. Tada anykš
tėnai 1765 metais pasistatė 
mūrinę bažnyčią. Didelė para
pija vis buvusi nepatenkinta,

laidus reikia žmonema kaulus 
laužyti, stumdytis. 1909 ' m.

džiąją mūrinę bažnyčią, erd-

tų lenktyniauti ir su gražiau
siom Europos ar Amerikos ka
tedrom.

ima už krūtmių, dėdami galvas 
už teisybę...

Netoli Puntuko, kitoje kelio. 
pusėje, talkšo Karalienės liū

je vietoje seniau stovėję gra
žūs karalienes rūmai ir juose

Ant kalnelio malūnėlis, 
Pakalnėlėj šaltinėlis,
Ten mergelės žlugtą skalbė. 
Ten mergelės žlugtą skalbė.
Ir atjojo bernužėliai:
— Padėk Dieve, mergužėlėm, 
Balto žlugto skalbėjėlėm, 
Balto žlugto skalbėjėlėm.
Velėto ja, užburta gražios

si” visame pasaulyje. Nevel
tui žmonės, sulaukę vasaros, 
patraukdavo per rytų Lietuvą, 
aukštumų, kalnų, ežerų ir miš
kų kraštą, smalsiom akim už
sukdavo į Anykščius ne vien 
gražiųjų merginų pažiūrėti, 
bet ir pasidžiaugti gražiom 
apylinkėm, kalnais, kalneliais, 
šileliais, pušynais, kur pasigeri 
pušų oru, apsvąigsti ir nebeži
nai, 
guje, ar rojuje”...

Gaidys išgąsdino kipšą
Bevažiuojant vieškeliu jau iš

‘ar tu esi miške, ar dan-

LAWRENCE, MASS.
bažnytinėje svetainėje įvyko

Nuo balandžio 24 iki gegužės pusryčiai vaikams ir tėvams, 
parapijos kuriuos paruošė Motinų Arki- 

bažnyčioje buvo misijos, ku- brolija. Vaikučius Pirmajai Ko
rtas vedė kun. A Sabaliauskas, 
salezietis. Karštu ir gyvu žo
džiu misionierius žadino klau-

Misijos

1 šv. Pranciškaus

munijai ruošė kun. A. Janiū
nas, padedamas V. Sesnakaus- 
kienės ir J. Lisauskienės. Pir- 

sytojų širdyse prisirišimą prie mąją Komuniją priėmė: B. 
savo tikėjimo ir tautos. Misio-

nius.
Nuo gegužės 1 iki gegužės 8 

misijos vyko anglų kalba; jom 
vadovavo redemptoristas kun. 
M. GriscolL

bažnytinėje svetainėje nuo 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro vy 
balsavimas į ALB. Rinkim 
pravedė rinkiminė komiai 
kurion įėjo: Iz. Vasyliūm 
Gedgaudienė ir Bruzgulis. A 
tyviai prisidėjo ir ALB La 
rence skyriaus pirmininkas 
Valiukonis. Balsų skaičiavinc 
užtruko iki 12 vaL nakties, 
viso balsavo 76% narių.

Vaidinimas
Gegužės 15 bažnytinėje s1 

tainėje bus vaidinama kome 
ja “Moterims neišsimeluos 
Vaidink Lawrence mėgėjų g

Gyventojai pasakoja ir apie
tuos laikus, 
pradėjo plisti krikščionybė ir 
anykštėnai ėmėsi statyti pir
mąją bažnyčią. Toksai gyven
tojų pasiryžimas didžiai nepa
tikęs velniui, kanu jie atsisako 
pagoniškųjų dievaičių ir ima 
garbinti tikrąjį Dievą. Įniršęs 

- velnias nutvėrė kur tai gavęs 
didelį akmenį ir norėjęs sudau
žyti Anykščių bažnyčią. Jam 
tą akmenį benešant, pradėję 
jau aušti, užgiedojęs gaidys. 
Kipšiukas tada labai išsigan
dęs ir netoli nuo Anykščių iš-

kada apylinkėje

metęs iš rankų akmenį, kurį 
dabar žmonės Puntuku vadina.

važiuojant. Jis 
kad ant jo gali 
keliolika žmonių, 

šone 1938 m. 
Pundzius iškalė

Aksinas, B. Antanavičius, R. 
Bauža, J. Furdeck, R. Giela- 
žauskas, R. Nutter, J. Subach, 
D. Wers, Ch. Aksinas, M. Bil- 
la, A. Furdeck, N. Arbočius, 
B. Jabour, J. Jabour, S. Mar- 
tinonis. V. S.

♦ Tasai legendom apipintas 
Puntuko akmuo guli įsmegęs 
žemėje netoli Anykščių, Uk
mergės link 
toks didelis, 
sustoti bent 
Viename jo 
skulptorius
Atlanto nugalėtojų — Dariaus 
ir Girėno paveikslus ir jų tes
tamentą. Kai kas dėlto pyko, 
barėsi net spaudoje, kam ap
daužė Puntuku! šonus ir suga
dino istorinį akmenį, žilos ga
dynės liudininką. Kiti gi tokį 
darbą gyrė ir džiaugėsi, kad

MIGRACIJOS reikalais Jungtinių Tautų rūmuose gegužes 2-6 d. {vyko 
konferencija 52 nevalstyblų labdaros organizacijų. Baltą atstovavi prel. 
J. Bilkūnas, St. Lužys Ir J. Boley-Boievlčius (vidury).Pirmoji Komunija

Šv. Pranciškaus parapijoje 
gegužės 1 d. buvo vaikų Pirmo
ji Komunija. Mišias aukojo 
kun. A. Janiūnas. Parapijos 
klebonas prel. Pr. Juras nuo
širdžiu žodžiu pasveikino vai
kučius ir jų tėvus. Po mišių

Aš būsiu gera motina ir šeimininkė
AP informacija pasakoja to

kį atsitikimą iš Tesąs... Wi- 
slų chita Falls miestely Anna Wil-

sutiktą

ATVIROS
MARIOS

136 puslapiai Kaina $2.00

Užsisakykite šiuo 
adresu:

DARBININKAS

Broeklyi 21. N. Y.

liams 1951 birželio 19 autoka- 
tastrofoje buvo sulaužyta ko
ja. Nuo tada ji sėdėjo vežioja
moje kėdėje. Po 20 mėnesių ji 
susirgo vaikų paralyžium ir 
1953 jai buvo suparaližiuotos

pusiaujo ji negalėjo valdyti vi
sos kūno apačios. Gegužės 2 ji 
sykiu >su savo vyru klausėsi 
per televiziją duodamos religi
nės programos. Mudu abudu 
meldėmės, ir staiga aš paju
tau, kad turiu keltis ir eiti. 
Kažkokia keistas jausmas per
ėjo nuo kojų iki galvos. Mote
ris pakilo, nustūmė kėdę į šo-

vėliau karalienė užsitraukusi 
dievų rūstybę, kuri ją su vi- I 
bais turtais ir dvaru nugramz
dinę giliai į žemę. Apylinkės 
gyventojai ir kitokie praeiviai 
žiūrėdavo į Karalienės liūną ir j 
norėdavo išgirsti jos balsą, I 
kuri, sakoma, vis dejuojanti ir 
šaukianti pagalbos. Kažin, o* 
gal žmonės norėdavo susekti 
kokius slaptus takus, velian
čius į karalienės rūmus, pilnus 
paslėptų lobių!

- Vyno, legendų ir 
poezijos kraštas 

Keleivis, aplankęs didžiąją 
Anykščių bažnyčią, pasivaikšti
nėjęs po miestelį, gražiose jo 
apylinkėse pamatęs Puntuką 
ir Karalienės liūną, jau kiek 
pavargsta ir gali atsigaivinti 
garsiuoju Anykščių Karazijos 
vynu. Apie 1925 m. agronomas 
Karazija čia įsteigė vaisvynių 
daryklą, kuri netrukus išaugo 
į gražią vyno pramonę. Nuo to 
laiko visi žinojo Anykščių Ra
razijos vyną, gaminamą iš 
obuolių, vyšnių ir įvairiausių 
uogų. u

PUNTUKO akmenyje iškalti Darius ir Girėnas.

ŽINIOS IŠ SCRANTON, PENNSYLVANIA

džiaugsmo ašarom puolėsi į 
glėbį vyrui. “Paskui aš vaikš
čiojau, net šokau, ir mano ko
jos nebuvo nuvargusios. Pas
kui paėmiau savo sūnų pirmu 
kartu ant rankų ir perėjau per 
kambarį”.

Jos vyras, kuris tarnauja 
karo aviacijoje, pasakė: “Die
vas lauke, iki mes būsim pasi
ruošę tikėti, kad Jis gali išgy
dyti”.

“Ką aš dabar darysiu? — 
kalbėjo laiminga moteris. — 
Aš būsiu gera motina ir šei
mininkė. Lig šiol mano kaimy
nai ir draugai rūpinosi* mano 
kūdikiu. Dabar galiu pati juo 
rūpintis.”

Šitaip atsigaivinęs, žmogus 
pradeda ilgėtis poezijos, ima 
teirautis, ar Anykščiuose ir 
apylinkėse nėra gyvenę poetų, 
rašytojų, kurie būtų apdaina
vę gražiąją gamtą, senas le
gendas ir padavimus įvilkę į 
dailų rašytą žodį. Tada kelei
vis patsai kiek atsikvošėja ir 
prisimena pasakymą: “Kur ši
leliai žaliuoja, ten poetai dai
nuoja”. ..

Tie žodžiai tinka ir Anykš
čiams, kurių šileliai, kalnai, 
pušynai išželdė poetą vyskupą 
Antaną Baranauską, rašytojus 
Joną Biliūną, Konstantiną Sir
vydą, Klemensą Kairį, Antaną 
Zukauską-Vienuolį ir kitus. Jų 
atsiminimas dar gyvas tebėra 
žmonėse, jų išminti takeliai te- 
belankomi, o vysk. A. Bara
nausko dainas tebedainuoja 
piemenėliai, saugodami kaime
nes, ilgąjį jo “Anykščių šilelį” 
atmintinai moka, senosios dai
nininkės, kurios krikštynose, 
vestuvėse ar kitokiose vaišėse 
anykštėnų tarme kartu su vys
kupu apverkia iškirstąjį šilelį, 
senųjų laikų liudininką.

Ir prasiveržia tada keleivio 
krūtinėje troškimas pačiam 
aplankyti ir pamatyti Anykš
čių šilelį, vysk. A. Baranausko 
klėtelę. Jono Biliūno gimtąjį 
Niūronių sodžių, išsidriekusį 
Šventosios krantuose, kur jisai 
troško miręs ilsėtis ir klausytis 
ramaus upės gurgėjimo, (b. čL) turėjo savo didelę šventę;

bendrai visi ėjo prie Komuni
jos. Po pamaldų turėjo bend
rus pusryčius, į kuriuos atsi
lankė garbingų svečių ir pasa
kė keletą sveikinimo kalbų.

Verta paminėti ir apie šio
mis dienomis
atnaujintas bažnyčios lubas ir 
sienas.

Kadangi šį darbą atliko geri 
ir prityrę meisteriai, todėl šios 
parapijos bažnyčia atrodo kaip 
naujai pastatyta.

Jau virš mėnesio laiko kaip 
Scrantono visuomenė priversta 
daugiau kaip betkada pėsčia 
vaikščioti, nes , autobusų šofe
riai užsispyrusiai vis tebestrei- 
kuoja ir negrįžta į darbą. Ge
ra tiems, kurie turi savo auto
mobilius. Tie kaip vėjas visur 
gali nušvilpti ir visai nejaučia 
tų nepatogumų, kuriuos kiti 
turi dėliai užsisenėjusio strei
ko. Bet neapsimoka ką nors 

, plačiau apie šią nelemtą padė
tį rašyti. Geriau meskim žvilgs
nį į linksmesnį serantoniškių 
gyvenimą.

Štai, gegužės mėn. 8 d. kun. 
J. F. Baltusevičius, šv. Myko
lo parapijos klebonas, savo pa
rapijiečiams suorganizavo nuo
stabiai puikią Motinos dienos 
šventę su įdomia programa. Iš 
ryto tą dieną buvo pilnučiausia 
bažnyčia žmonių, kaip Velykų 
metu, ir beveik visi ėjo prie 
Komunijos. Po pietų, parapijos 
salėje, didesnieji vaikai ir pa
tys mažiausieji spirgiukai' iš 
vaikų darželio scenoje parodė 
savo gabumus, tuo pagerbda
mi savo mamytes. Jie čia ang
liškai ir visai gražiai lietuviš
ka padainavo, pašokinę jo ir vi
sokių linksmų numerių suvaidi
no. Visi atsilankę) tuo labai 
buvo patenkinti.

Tenka pastebėti, kad tą die
ną iš ryto šios parapijos
Šv. Vardo draugijos nariai irgi

buvę. Į šį didelį parengimą visi 
nuoširdžiausiai yra kviečiami 
dalyvauti

Kun. J. F. Baltusevičius 
mūsų visuomenei yra žinomas 
dar ir kaipo Liet. Rom. Kat 
Susivienijimo Amerikoje ir 
Kunigu Vienybės dvasios va
das. Scrantono vyskupijos 
bažnytinės statybos sekreto
rius, senelių prieglaudos Elm- 
hurste direktorius, o taip pat 
šis bažnyčiai, tautai ir Ameri-

garstyčių grūdo. Ir šiandien 
šios parapijos žmonių kilni ir 
vieninga dvasia yra palaikoma 
šio malonaus dvasios vadovo 
gražiais pamokslais, sumaniai 
pravedamomis katekizacijos 
pamokomis, savaitiniais at
spausdintais biuleteniais, ku
riuos galėtume pavadinti savo
tiškais laikraštukais, kur žmo
nės randa netik eilines infor
macijas, bet ir gražių pamoki
nimų, net sąmojingų juokų.

Parapijos darbe daug pade- kai nusipelnęs kun. labai daug 
da keletas " nusipelnė, padėdamas Brock-
Nukryžiuotojo Jėzaus seselių. ton, Mass. Nukryžiuoto Jėzaus

Jos veda parapijos vaiku- seselėms įkurti jų centrą — 
čiams vaikų darželį. Bažnytinis vienuolyną. Didi garbė jam ir 
choras irgi labai puošia ir gy- gausūs linkėjimai Dievo palai- 
vina parapijos gyvenimą, kurį mos ateičiai! B. Danis. 
be išimties sudaro jaunoji kar
ta, turinti puikius balsus. Jų 
tarpe yra net gabių solistų, ku
rie labai pagražina pamaldas ir 
kitokias iškilmes. Bažnyčios 
varpai, ir tie. čia taip mecha
niškai elektros pagelba sutvar
kyti, kad reikalui esant iš jų 
gaunama varpų muzika, kur 
kartais nuo karto pasigirsta ir 
lietuviškų giesmių melodijos.

Šiuo metu parapija, ruošiasi 
savo

SEPTINTOJI METINĖ

MARUOS GARBEI
Su degančiom žvakėm procesija

Prisijunk prie Fatimos troškimu 
už taiką

Kalbėk Rožančių viešai
Penktadienio vakare, 
GEGUŽĖS 13 D.

St. Francis Xavier dardi
30 West 16th Street. N. Y. C.metiniam piknikui,

kuris prasidės gegužės 24 d. ir Procesija prasideda «:30 P. M. 
tęsis dešimts dienų SU įvairia Procesija įvyks nežiūrint oro sąlygą, 

programa ir vertingais loši- °
mais, kurių Šiais metais bus Organizacijos, norinčios eiti vienetais, 
daugiau kaip iki šiol kad yra ”*«■■■"» *■”«>

NEW HAVEN, CONN.
Mūšių parapijos klebonas 

kun. A E. Grodeckas tuo jau po , 
Velykų išvyko lankyti Europos 
kraštų ir jos šventų vietų. Pro
gą tai kelionei sudarė parapie- 
čiai, jo sidabrinių kunigystės 
sukaktuvių metu, pereitą pa
vasarį, įteikę padėkai už jo 
triūsą piniginę dovaną. Klebo
nui išvykstant, Marijos vaike-

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

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

VYT. MAŽELIS
4

gyv. 422 Menahas Str., Ridgewood, Brook!yn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

tuves gražiam VVeeping Willow gyvenimą ir apskritai į visą 
restorane.

Moterų Sąjungos 83 kuopa 
šios organizacijos 40 metų su
kakties proga ruošia vakarą. 
Programoje bus linksma ko
medija “Moterų medžiotojas”, 
tautiniai šokiai ir k. Kviečiami 
visus atsilankyti. Įeinant moka
ma 75 centai. M.

tvarką, tenka tik pasidžiaugti 
ir ją .skaityti, kaip pavyzdine 
parapija. Dėka didelės energi
jos, ir nepaprasto sumanumo 
bei rūpestingumo dabartinio 
šv. Mykolo parapijos
kleb. kun. J. F. Baltusrvičiaus. 
galima sakyti, ši parapija iš
augo į puikų vienetą, tarsi iš

PRISIMINTI pirmajai Šv. Komunijai, Graduation,
vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio.

Rapolų Krachą 
FOTOGRAFIJŲ STUDIJOJ

65-23 GRAND AVĖ. MASPETH 78, N. Y. |

Tcl. DAvenport 6-2010

Gegužes 13 - maldos ir atgailos diena 42 metų patyrimas užtikrina patenkinimą.
J

Studija atdara kasdien, išskyrus penktadienius /

aaaa



VVORCESTER. MASS.

ELIZABETHO šv. Petro

Gaunama

680 Buslhvick Avė. Brooklyn 21

nuje.
* Jonas Vilutis ir Ričardas

Dienų” redaktorius.
mėn. iš Los Angeles pert 
į Washingtoną, kur dirbs' 
rikos Balso lietuviškajam)

ĮSIGYKITE naujai išleistą
P 1' L G I O A N D R 1 Iš I o 

HUMORISTINI romaną

T I P E L1 S
240 pusta p’.ų Kaina — $3.00

• MONTELLOJE (Brockton, 
Mass.) parduodama maisto 
krautuvė su dvieju aukštų na-

OAii»iMik.iĖKa
■ ' r ■ ‘-V

. . . - ■ - • • •

Dievo ir tėvynes tarnyboje IS VISUR
• Kun. A. Petraitį, kuris ne- 

seniai mirė Chicagoje, bet tu- '^ 
rėjo būti bolševikų sušaudytas .Ja 
prie Červenės (netoli Minsko), || 
balandžio 23 paminėjo vienas 
iš žymiausių katalikų laikraš-*"g5 
čių “America”. Laikraštis nu- 
rodo, jog veliones pergyven-. M 
tos Červenės žudynės savo bai-;~3|| 
sumu pralenkia Katyną”. Čer*^|i 
venėje bolševikai sušaudė 5000,’^g 
lietuvių, latvių, estų, lenkų ir'<w| 
ukrainiečių kalinių tik dėl to, 
kad norėjo jų nusikratyti ar- 
tėjant vokiečių tankam. -'j||

• “Teroras Pabaltyje” —- 
JAV informacijos agentūra iš
leido nedidelę knygelę “Terror-Ž 
in the Baltics”. Knygelė pa
remta Kersteno komisijos su- 
rinktais daviniais apie bolševi- | 
kų terorą Lietuvoje, Latvijoje '-3 
ir Estijoje.

• Brocktono ateitininkai me- 'jo
tinę savo šventę rengia gegu- įį 
žės 15. Mišios ir bendra komu- -S 
nija 10 v. ryto šv. Kazimiero ||| 
bažnyčioje. Po pietų 2:30 v. di-' 
džioje parapijos salėje iškil- "S 
mingas posėdis, įžodis ir 45 
metų at-kų sukakties minėji- 
mas. Meninėje programoje ži 
vaizdelis “Leiskit į Tėvynę”. Į 
Vaidina jaunučiai at-kal Vy-- 
resnieji at-kai atliks tautinius 
šokius ir dainas. Po programos 
bus vaišės ir šokiai. Maloniai 
kviečiamos dalyvauti apylinkės 
kuopos, sendraugiai, ateitinin- 
kų tėvai ir visi, kas nori pabū- 
ti su jaunimu ir jį paremti jo 
darbe. aB

• šv. Kazimiero parapijos .'3 
Montrealyje klebonija jau bai- 
giama statyti Gegužės gale » 
persikels jau į naująją, o seną- : "s 
ją kleboniją nugriaus. Tuoj 
pradės statyti ir naują šv. Ka- J 
zimiero parapijos bažnyčią. <

Tel.: 8-2244.

ražas; krautuvė turi nuolati- 
nių pirkėjų, biznis geras. 
Kreiptis:

mu (8 kambariai! ir dideliu ' 
žemės sklypu dviejų gatvių r 
sankryžoje. Rajonas yra lietu- S 
vių gyvenamas. Arti lietuvių 
parapijos bažnyčia ir mokykla. ? 
Name yra naujai įvestas alie- •' 
jaus šildymas. Namas gerame 
stovyje, neseniai tik naujai ap- 
muštas, kieme 2 mašinom ga-^^į

Balnys, abu marijonai, gegu- 7' 
žės 30 d. Joliet vysk. Martin D. - 
McNamara įšventinami į ku
nigus šv. Raymondo katedroje, 
Joliet. III. , g

• Lituanistikos kursai Mon- 
trealyje tęsiami jau antrus me
tus. Mokiniams šiemet bus iš
duodami baigimo pažymėjimai. .

Mrs. Anna Chestnut, 
81 Sawtcll Avė, 
Brockton, Mass.

i Rėmėjų suvažiavimas 
į Pavasario šventė Rutname

Maloniai kviečiame į N. Pr. Seserų Gildos Naujosios Anglijos Seimą, kuris įvyks 
| gegužes-May 15 d., N. Pr. Seserų VirnuclyBc, Putnam, Cm 
f Sis Seimas skiriamas Svč. Mergelės Marijos Nekalčiausiai Širdžiai pagerbti ir ap- 
i svarstyti koplyčios statybos baigimą.
> Seimo programa: 11:00 vai. Šv. Mišios su pamokslu,

12:00 vai. Pietūs. '
1:30 vai. Seimo posėdis.
4:30 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu ir procesija.

Seimo proga grįžta iš kelionės po Ameriką Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies 
statula. Būtų gražu, kad ją pasitiktų didesnis būrys žmonių.

Šis Seimas lems, ar galėsime koplyčios statybą užbaigti be skolų.
■ Taigi laukiame visų senųjų ir naujųjų ateivių. Malonėkite visi seselių bičiuliai
■ • šiame seime dalyvauti.

Nrk. Pr. Švč. M. Merijos Seserys ir
Nek. Pr. Seserų Gildos Centro Valdyba

vietos skautai. Pradžioje pras
mingą kalbą pasakė klebonas, 
kun. M. Kemėžis, gyvais pavyz
džiais nušvietęs motinos reikš
mę. Dar kalbėjo Skautų Tėvų 
Komiteto pirm. Br. Juškys.

Antroje dalyje pačių skauti] 
jėgomis buvo inscenizuota B. 
Voveraitės eiliuota pasaka 
“Žirgonė ir Gailė”. Vaidinimas 
visais atžvilgiais paliko malorių 
įspūdį. Vaizdavo: R. Meškaus- 
kaitė — Žirgonę. R. Bartytė — 
Gailę, M. Eidukevičiūtė — pa
motę, J. Strimaitis — tėvą. V. 
Maceikoms — mešką. A. Ku- 
rapkaitė — dagilį, A. Kviet- 
kauskaitė—voverę, J. Strimai- 
tytė — bitę. V. Strazdaitė — 
erelį. V. Bartys — vilką. Žiū
rovus stebino R. Meškauskai- 
tės vaidybiniai sugebėjimai. 
Neatsiliko ir kiti, uoliai išmokę 
netrumpus vaidmenis ir puikiai 
pavaizdavę tipingą našlaitės 
ir pamotės dramą. Darniai ti
ko ir gėlių, žvėrelių bei nykš
tukų šokiai, kuriuos paruošė 
R. Bartytė ir E. Kaminskaitė. 
Nykštukų šokį pianu palydėjo

Dzikas. Visam vaidinimui 
vadovavo A. Didžbalytė ir L. 
Petrauskaitė. Dekoracijas sko
ningai nupiešė M. Eidukevičiū
tė ir A. Monkevičius. Geri kos
tiumai p. Bartienės. Atsilan
kiusių galėjo būti žymiai dau
giau. Po programos jaunimas 
pa sišoko.

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams
< p'.ntmtojanis nesiunčiainc dėt t. rimo kiekio*

V AUGUSTINO

LIETUV OS V AIZDV ALBUMU
Puiki dovana svetimiau«':an»s įvairioms progom*, tiems, kurie 
Lietuvos n^r:t mate. I>e te. ir mm'utsicms gražus prisiminimas 

KAINA $.V00

• p A R B ĮNINKA S”
680 BUSHWICK AVĖ. • BROOKLYN 21. N. Y.

Gegužės 18 d. sueina 15 me
tų, kai kunigu įšventintas 

Itmau Jett-dutkevirius.
Matę j| J° gimtojoj Šv. Kazi
miero parapijoj, Westfield, 
Mass., patarnaujantį mišioms 
nesistebi, kad jis šiandien ku
nigu esąs. Pirmgimį kunigą Jo
ną pasekė ir kiti du jaunesnie
ji broliai —- kunigai Antanas 
ir Julius’. Tai rodo kokioj tikin
čioj šeimoj gimė (1914. 9 .9.) ir 
išaugo kunigas -Jonas.

Visuomenininkas
Aukštas, atletiškos sveikatos, 
geras organizatorius, kalbėto
jas ir kitokių vado privalumų 
turįs kun. Jonas, tai visa pa
naudojo Aušros Vartų, Wor- 
cester, Mass., parapijoj pro
duktyviai pastoracijai. Jis ir 
šiandien ten sėkmingai tebesi
darbuoja Dievui ir Tėvynei Jo 
gabumus pastebėjo ir vietos 
vyskupas paskirdamas jį dirbti 
Vyskupijos Tribunole ir Wor- 
cester mieste jaunimo dvasios 
vadu.

Spaudos darbininkas
Kai lietuviškai gerai kalba ir 
rašo, tai bendradarbiauja Vy
tyje, Catholic Free Press, vie
tiniam vyčių mėnesiniame laik
raštyje bei redaguodamas ir 
administruodamas specialų 
Amerikos vyčių biuletenį.

Gerų kunigų, gerų kat. akci
jos darbininkų turime ir dau
giau ir jeigu kiekvieno jų mi
nėtume spaudoj 15 metų ar 
panašius jubilėjus, tai būt nuo
bodu ir naivu. Tačiau šį Ame
rikoj gimusį kunigą norime pa
minėt dėl ypatingos lietuviš
kos veiklos.

Vyčiams “dūšią atidavęs” 
Jau ką visą sielą įdėjęs-į 116 
vyčių kuopą, aktyviai dalyvau
damas susirinkimuose, organi
zuodamas vyčių klūbą, Šv. 
Rašto, sporto ir kitokias sekci
jas, ruošdamas vaidinimus bei 
ekskursijas. Ko pasėkoj nedi
delė Aušros Vartų parapija tu
ri virš 100 veiklių vyčių narių. 
Jo veikla siekia visus Amerikos 
vyčius. Nebereikalo ,vyr. dva
sias vadu jis norėta perrinkti 
antrai kadencijai. Atsisakė tik 
dėlto, kad sėkmingiau galėtų 
darbuotis, kaip

Lietuvos reikalų komisijos 
pirmininkas.

.Daugelis girdi, kad Ameriko j 
yra kažkokia organizacija, ku
ri lietuvišku reikalu įvairiems 
Amerikos bosams rašinėja laiš
kus. Kartais dėkoja, juos giria, 
džiaugias; kartais informuoja, 
prašo užtart, pagelbėt; kartais 
pataiso, papeikia, net demo
kratiškai pagrasina. Rašo dėl 
to, kad anie Kongreso, Senato, 
spaudos, ar panašiose tribūno
se lietuvišku reikalu gerai, blo
gai, ar klaidingai pasisako, ar 
nieko nepasako. Žiūrėk, toks 
bosas, kuriam laikui praėjus po 
jo kalbų, pradeda iš įvairių 
Amerikos, vietų gaut vežimais 

* laiškų. Vieni jų dėl to jaudinąs 
iš džiaugsmo, kiti iš baimės dėl 
papeikimų ir įšpėjimų. Jeigu 
jau toki dalykai veikia nede
mokratiškus autoritetus, tai 
juo labiau amerikoniškoj de
mokratijoj. Kiek sėkmingi jų 

darbai, jau matyt vien iš vie
nos Kersteno rezoliucijos, kuri 
galutinai buvo priimta tik 
spaudžiant šiai organizacijai 
O šios, plunksna ginkluotos, 
Amerikoj lietuvių kariuomenės 
laiškai pasiekia net už Atlan
to, net Churchillis ne vieną kar
čią piliulę gavo dėl to nuryti.

Šios visos kariuomenės or
ganizatorius, šio viso darbo 
kapitonas yra kun. Jonas. Da
bar kasdien glėbiais jis gauna 
informacijų iš periferijų. Jis 
jas sutvarko, surikiuoja ir vėl į 
periferijas. Ir taip biuletenis 
po biuletenio su informacijom 
kam padėkoti, ką ko paprašy
ti, ką įspėti, pataisyti, papeikti 
keliauja ir keliauja sėkmingai. 
Šis darbas, kaip kunigo Jono, 
taip ir vyčių darbų vainike yra 
vienas gražiausių brilijantų. Ir 
vien jau dėl to lietuviškoji 
spauda jam linki daug tokių 15 
metų jubilėjų. M. N.

KUN. JONAS JUTKEVICIUS

Gegužės 15 d. kun. Jono Jut- 
kevičiaus 15 metų kunigystės 
ir 15 metų Aušros Vartų dar
bo proga parapijos vakarienė 
pakeliama banketu. Tą dieną 
iškilmingą sumą, asistuojant 
broliams kunigams Antanui ir 
Juliui, laikys pats jubiliatas. 
Pamokslą sakys prel. K. Va- 
sys. Gegužinių pamaldų metu 
bus iškilmingas visos parapijos 
pasiaukojimas Nekalčiausiajai 
Marijos Širdžiai.

Banketo vedėjas bus Juozas 
Lola. Kalbėtojai kunigai: A. 
Kontautas ir P. Šakalys. Pro
gramoje : parapijos choras ir
I. Mickevičiūtė. Vadovas — V. 
Burdulis. Jaunimo tautiniai šo
kiai ir solo šokis. Banketą ruo
šia parapija ir vyčiai. Garbės 
svečiais bus apylinkės kunigai, 
jubiliato giminės ir bičiuliai.

Katalikių Moterų kongresą 
Worcester, vyskupijoj ruošė 
ir vedė Stase Vaškelevičienė.

Lituanistine Mokykla 
mokslo metus baigs iškilmingu 
aktu Aušros Vartų salėje ge
gužės 22 d. 4 v. p. p.

Pavyzdingiausi mokiniai 
vidurinių mokyklų lanką vaka
rais tikybos pamokas gegužės 
23 d. 7 v. v. bus apdovanojami. 

Tuo pat metu įvyks jaunimo 
susirinkimas, kurio metu bus 
renkama naujos valdžios.

. Vyčiai darbe ir sostuose
N. Anglijos vyčių seime Pro- 
vidence, R. L iš 116 vyčių kuo
pos apskrities vicepirm. išrink
tas Pr. Giras; trečiam termi
nui iždininke perrinkta Liuda 
Totilaitė; lietuvių reikalų komi
sijos vadove — Ono Miliutė.

Gimė vyriukas
Veikliems vyčiams, Jonui ir 
Aldonai Kasparams, gimė sū
nus.

Tėvams ir vyčiams daug 
džiaugsmo ir sveikinimų.

Sodalės su motinoms
Gegužės 8 d. sodalės po proce
sijos ir Marijos garbei pamal
dų, kurių metu prefekte M. 
Klimkaitytė vainikavo gegužės 
mėnesio Karalienę, motinų gar
bei turėjo minėjimą su prog
rama ir vaišėmis. Sodalės bir
želio 9 d. Maldos dieną ruošia 
ekskursiją į La Salette Mari
jos šventovę, Ipswich, Mass.

Labdarybės kongresas
Aušros Vartų parapiją atsto
vauja Ričardas Vaškelevičius. 
Gausėja Marijos šeštadieniai 
Įvairiai skatinami Aušros Var
tų parapijiečiai pradėjo uoliau 
lankyti Marijos šeštadienius ir 
vykdyti Fatimos Marijos pra
šymus pasauliui.

Stebėtinai greit 
be didelių platinimo pastangų, 
išpirkta geras skaičius egzemp
liorių knygos: Pažvelkim į Ma
riją.

Be entuziazmo
praėjo rinkimai į PLB Tarybą. 
Balsuotoji tik 114.

Romualdo Juozaičio 
motinų koncertas rengiamas 
gegužės 15 d. 3 v. Maironio 
parko salėje. Muzikas R. Juo
zaitis privačiai moko muzikos 
— piano 15 mokinių. Kviečia
me lietuvių visuomenė pasi
klausyti jaunų muzikantų kon
certo. J.

J. Pragultiekų.

NEWARK, N. J.
Vyčių 29 kp. gegužės 20. 

penktadienį, šv. Jurgio salėj, 
180 New York Avė., Newarke 
ruošia šokių vakarą. Šokiams 
gros nuo 9 v. v. Mel-Chords or
kestras, įžangos biletas $1.25 
asmeniui. Ruošimo komisijai 
vadovauja Miss Carmen Galan. 
Be šokių bus įvairių staigmenų 
ir gardaus juoko. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

ir Povilo par. mokyklos mokiniai šoka.

ELIZABETHO MOKYKLA RODO DAUG INICIATYVOS
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapinę mokykla parodo daug 
veiklios iniciatyvos ir tikrai 
konkretų vaikų talentų ugdy
mo darbą. Ši mokykla įvairiose 
varžybose gavo visą eilę pre
mijų.

1. LRKSA, Garso redakcijos 
vestose varžybose, iš lietuvių 
kalbos rašybos laimėjo 1, 2 ir 
3 dovaną, iš anglų kalbos — 
2-rą dovaną.

2. Vocational Poster Contest 
(paišyboj) laimėjo 3-čią dova
ną ir 3 pagyrimus.

3. Metinėse religinėse varžy
bose arkivyskupo medaliui 
gauti Newarko vyskupijoj iš 
180 dalyvių ši mokykla laimė
jo pirmą dovaną.

4. Poezijos varžybose, ku
rias organizavo Catholic 
Daughters of America, Eliza- 
betho lietuviukai laimėjo pir
mas dovanas per tris metus iš 
eilės.

5. New Jersey valstybės 
Dental Contest rašiny laimėjo 
pirmą dovaną apylinkėje, mies- 

te ir valstybėje.
6. Dental Poster Contest — 

miesto dovaną.
7. "Ad Altare Dei” varžybo

se arkivyskupijos skautams ir 
mišių tarnautojams 7 berniu
kai laimėjo dovanas.

Lietuvių kalbos pamokos 
šioje mokykloje yra vedamos 
pačių seserų prancišk iečių die
nos programos metu. Poteriai 
ir bažnytinis giedojimas, sce
nos veikalėliai lietuviškai Kun.

•J'. Pragulbickas tremtinių vai
kams veda lituanistinę mokyk
lą. kasdien po pamokų.
Parama vaikams Vokietijoje

Per paskutiniuosius 5 ar 
daugiau metų ši •fnokykla su
daro fondą paremti ir pradžiu
ginti, ypač švenčių metu, lietu
viukus Vokietijoj, siųsdami 
nuo $50 iki $100 pinigais bei 
drabužių ir maisto.

Talkinti organizacijoms 
čia yra palaikomi vyčiai ir pa
rapinę mokyklą baigusieji bu
riami į lietuviškas organizaci
jas. Yra naujai įsteigtas skau
tų tuntas, jau laimėjęs arki
vyskupijos premijų už pasižy
mėjimą katalikiškoj veikloj.

“Eglutė” j
Šv. Petro ir Povilo mokykla 

Elizabethe ir šv. Alfonso Bal- 
timorėje pasižymi didžiausiu 
skaičium prenumeratorių. Šioj 
mokykloj Eglutę skaito virš 

' 60 vaikų. Tėvų ir mokytojų 
raginami vaikai Eglutę mėgsta 
skaityti ir noriai ją palaiko.

Kun. M. Kemėšis,

parapijos klebonas, aprūpina 
mokyklą į)edagoginėmis prie
monėmis ir visais reikmenimis 
bei remia seserų pranciškiecių 
darbus kiek galėdamas, juos 
lengvina ir įvertina.

Motina M. Aloyza, OSF.
★

Motinos Dienos minėjimas
Motinos diena gražiai pami

nėta šeštadienio vakare (ge
gužio 7 d.) parapijos salėje. 
Minėjimą organizavo ir įvykdė

■’Žirgonės ir Gailės" vaidini
mas įrodė, kad Elizabethas tu
ri gabaus atžalyno, kuris tu
rės išjudinti gerokai apsnūdusį 
šios kolonijos kultūrinį gyveni
mą. Įsidėmėtina, kad visą vaidi
nimą paruošė be vyresniųjų pą- 
galbos vieni skautai, kurie visi 
tebėra prad. ir vid. mokyklų 
moksleiviai. St.

• Austrijoje Tautos Fondui 
l>er 1954 metus surinkta 680 
šilingų aukų. Didžiausią auką 
padarė dr. Medzikauskas —200 
šil.. dr. Joerg — 50. Lapšys 20. 
Dabartinę Austrijos L. B. Val
dybą sudaro: pirm. Mgr. K. 
Razminas, sekret. M. Krištana- 
vičius, ižd. kun. K. Kuzmins
kas.
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JAI

VACATIONS

SUMMER RENTALS

BROOKLYN, N. Y.349 BIDGEWOOD AVĖ.

Tonikas viduriam

VTINTER GARDEN TĄVERN, Ine.

GUEST HOME

susinu-
Alexander's Co.

414 BROADHAY

ISLIP. 12 kambarių namas ant 
Matai st, ypač tinka bizniui ar 
profesionalams, 115x203. dol. 
27,000. Pėsčiom pasiekiamos 
kat mokyklos ir bažnyčios. JU 
1-2075, šešt ir seknaad. sari-

CAMP WINNECOWETT įsteigta 
193(X m. Crescent Lake, Alton. New 
Hampshire. Mergaitėm nuo 6-16. Jo
dinėjimas, plaukymas, tenisas, tekilos. 
Kabinos su sėtais. Slaugė. CIT. prož. 
Visos stovyklavimo pramogos. Kai
na $325. Prie Winnepesaukee. Cathe- 
rine T. Dennehy, 100 Algonguln Rd., 
Chesnut HIII 67, Mase.

DAIGYNAS IR PAKELĖS pardavi
mo palapinė East TremonL Įsteigta 
prieš 24 m., geros pajamos, 3 metam 
išnuomota, labai , pigi nuoma, 7 dienų 
darbas. Prašo $3000. Gera proga su
sikurti gyvenimų.

Skambink MO 4-4704, po 7 p.- m.

1915. 7. 3. Šiauliuose, virė
ja, pardavėja, gumos fabri
ko darbininkė. Adresas:

BERKSHIRES, prie ežero, na
mų iškrikimas, savaitiniais se
zonais. Arti katalikų bažnyčia 
Pensolle Cottages, Caaaan, 

N. Y. -

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

pra- 
mo-

ŠV. ANDRIEJAUS STOVYKLA, Tunkhannock, Pa. 
SCRANTONO VYSKUPIJOS BERNIUKU STOVYKLA

Catskill—Moderniai užlaikomas bun- 
galovas, netoli Leeds. N. Y. Arti kat. 
bažnyčia, plaukiojimas, pramogos, 4 
kambariai, vonia, visi patogumai, tin
ka vaikams. Birželis-rugsėjis, priei
nama kaina. Specialias kainos liepos 
ir rugpiūCio mėnesiais.

FO 4-6366.

GREAT NECK, Thomaston, savinin
kas išsikelia, ranch tipo, didelis gy
venamasis ir valgomasis, moderniau
sia virtuvė, 3 dvigubo dydžio miega
mieji, 3 pilnos vonios. Arti katalikiš
kos mokyklos ir bažnyčios.

GR 2-9384

MIDDLETOVVN, N. Y. apylinkėj — 
70 mylių nuo NYC, 4 kambarių mo
demus gyvenamasis katedžius. Pato
gu maudytis, žuvauti, j kalnus ir 
bažnyčias. Tinka su vaikais, nuomoja 
dviem savaitėm ar ilgesniam laikui. 
OLympia 7-7292, po 6 p. m. nuo pir
madienio ligi penktadienio.

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

SCARSDALE QUAKER RIDGE 
Skalyno stogo koloninis 15 m. senumo, 
gražiai sutvarkyta* nemažas plotas. 7 erd
vūs saulėti kambariai. 3’į vonios, didelis 
su langais porfius. 1 aukšte skalbykla, 
įrengtas žaidimų kamb. su židiniu. 3 dvi
gubi miegamieji, tarnaitei kamb. ir vonia 
prie virtuvės, gazo Žiluma, žemos taksos, 
arti kat. mokyklos ir bažnyčios.
Kaina $39.500. SC 3-6566.

MEDŽIO APDIRBIMO DIRBTUVĖ
— 6500 kv. pėdų, įsteigta prieš 8 m. 
Žema kaina. Gera nuomos sutartis. 
Nepaprasta proga.

Parduodama už $7000 
arba išnuomojama.

UL 7-2660

Rašyk: REV. THOMAS J. CARLIN,
304 Wyoming Avė., Scranton 3, Pa. Diamond 4-3141

Visokį laukų ir vandens sportai. Praturtinant dar 1955 m. naujais 
Motoriniai laiveliai, plaukiojimas ir buriavimas, šaudymas šautuvais

FREEPORT — Northwest apylinkėj. 
Cape Cod, gražus medžiais apaugęs 
kampinės plotas 52 x 180, anchor tvo
ra, 3 miegamieji, naujai išdažytas, 
artt nauja parapinė mokykla. Tuoj 
galima užimti. $13,900.

BAIdvvin 3-2341

parengimams, 
kiniams, etc.

GREENWICH VILLAGE. —
Naudoti baldai. — Bric-A-Brac — 

senienos — JsL prie* 15 metų. — La
bai žęma nuoma. .Gere sutartis, žavi, 
aplinka -L Veikia 5(4 dienas nuo 11 
A_ M. iki 6 P. M. — Parduodama su 
nuostoliais už $3500. 345 Bleecker SL, 
N. Y, C. WA 9-4784.

ROCKVILLE CENTRE — šv. Agnietės 
par.. 5 metų senumo ranch tipo namas. 
55 X 100 dydis. 3 miegamieji, spinduliuo
janti aliejum šiluma, langų ir durų kom
binacija. naujas 16 x 20 pėdų garažas. S 
dideli medžiai, uždara gatvė, arti kat.' 
mokyklos ir bažnyčios. Betarpiai. $13.990. 
Pirmad.- penktad. 7-10 p. m., visa' diena 
savaitgaliais: RO 4-0832.

BARAS IR GRILL — gyvam rajone 
netoli Kingston, N. Y, Įsteigta prieš 
10 m., biznis visais metais, 2 akrai 
žemės, baras atskirame name —-' buri- 
galovas su 6 kambariais ir* dvi vasa
rinės kabinos. Su nuostoliais už 
$24,000. HY 2-5168.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven, 
Richmond HJU, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas stltefaunM prityrusio techniko, pripažinto 
ECA instituto, New Yorfre.

Darbo valaaSMi kasflaa mm • vaL ryta tad 8 vaL rak.

Berniukai 
Stovykla 
rugpjūčio 
lavintas prižiūrimas prityrusių vadų.

Rašyk ar skambink:
Mother Vi tai a no, Camp St. John, 

Peapack. N. J. Tel. Peapack 8-0640

MASSAPEOUA (Biltmore Shores) 
Erdvus atskirsi statytas ranr.b tipo na
mu patogiam rezidenciniam rajone. Ge
rai sutvarkytu. 3 dideli miegamieji, pus
antros vonios, svečiam kambarys, žaidi
mam. akmenim grista* patio. dvigubas 
garažas, sėtai, langai nuo vėtrų, pčkščlnnv 
pasiekiama bažnyčia ir kat. mokykla. 
$18.900. PY 8-1878.

NAUJA KAMERA—plokštelių krau
tuvė ir studija. Viskas moderniai 
{rengta. Parduoda. Gera vieta, apy
varta, gera apsukriem žmonėm.

Reikalaujama nedidelio įnešimo, 
šauk FRanklin 4-1336 dienom, 

DU 2-3246 — naktim ir sekmadieniais

CALLICOON. Sullivan County. imt Kiver 
Road. mėnesiui ar sezonui. Naujins kute- 
džius. 2 miegamieji, virtuvė, gyvenama
sis. tualetas, purkštas, šiltas ir šaltas te
ka* vanduo, gazo Ir elektrinis šaldytuvas, 
tinka miegoti 4. KABINA. 1 didelis kam
bary*. virtuvė Ir purkštas, šalta* ir šiltu 
bėgąs vanduo, šaldytuvas, sutelpa -2 ar 3 
žmonės. Pėkščiom pulckania kat. bažny
čia. BU 7-3006

PIJUS XI STOVYKLA 
Berniukams, La Salette seminarijos 
priežiūroje. Amžius nuo 6-14 metų. 
Stovykla atidaroma liepos 30 ir už
daroma' rugpiūCio 24. Sėzono mokes
tis $400. Įvairiausios pramogos. Ra
šyk arba telefonu teiraukis informa

cijų: REV. PH. LAMA Y. M. S. 
La Sallette Seminary. Enfield. New 
Hampshire. Tel. Mercury 2424.

PORT WASHINGTON — kaina nu
mušta ligi $23,500 greitam pardavi
mui. Puikus rezidencinis, duteh ke
toninis 100 x 120. 8 kambariai, 3 vo
nios, erdvūs gyvenamasis ir valgo
masis, saulės kambarys, parketo 
grindys žemail, patogu J kat. mokyk
las ir bažnyčias bei RR stotį. 2 gara
žai, aliejum vandeniu šildymas, sėtai 
ir nuo audrų langai. Brangūs ir re
ti medžiai. PO 7-1785.

čia yra* namine 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

Kreiptis: Brother Director, 801 President SL, Brooklyn 15, N 
Skambinti: ULster 7-0406. Paparašius prisiunčiami katalogai.

JEANNE D’ARCH STOVYKLA 
MERGAITĖM

Merrill, N. Y. Amžius 6-18. Stovykla 
veikia liepos ir rugpiūCio mėnesiais. 
Kaina sezonui $500. Katalikų koply
čia. Visokios pramogos. Prašyk 
brošiūros: Col 4 Mrs. C. N. Mclntyre 
3904 Chevy Chase, Washington. D. C.

Tel. nr. OLiver 6-7168

Camn Ahmmia stov>llla 41 mylių nuo New Yorko šiaurės vdlHp AITCmia pusėn. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai, 
Centerport, L. L puikus maistas, moderniškos kabinos, pro- 

Berniukam 8-15 m. grama vadovaujama 30 brolių ir patarėjų. 
Liepos 2-rugp. 27 mokestis $150 mėnesiui arba $300 visam 

sezonui.

GROŽIO SALIONAS — Parkchester.
Aukšto lygio klientūra. Įsteigta 

prieš 10 m. Sutartis 5 metams su 
teise prailginti. Labai žema nuoma 
Geros pajamos. Veikia 5 dienas. 
Ideali 2 asmenim. Parduodama su 
didelėm nuolaidoh.

TA 3-5764

.COLLEGE POINT — 2 ŠEIMOM 
namas 5 ir 6 kamb.ariai. abu butai lais
vi, naujas aliejaus įrengimas šildymui, 
variniai vamzdžiai, arti mokyklos, krau
tuvės. susisiekiidas. Naujai remontuota, 
langam sieteliai ir veneciškos užuolaidos. 
Gero stovio, katalikiškoje bendruomenėje.

IN 3-5437

MINEOLA, Tudor, 3 dvigubo dydžio 
miegamieji, solarius, 1J4 vonios, ca- 
thedral gyvenamasis, pilnas valgo
masis, virtuvė, lėkščių plautuvas, 
įrengtas žaidimų kambb., oro vėsin
tuvas. Pėkščiom pasiekiamos kata), 
mokyklos ir bažnyčios. $19,500.

PI 2-3322

CHESTNUT LAVVN HOUSE 
PALENVILLE, N. V.

Malonumai ir poilsis visai šeimai Catskills 
Kainuose. įvairu, sportas ir baseinas pa
sirenkant. 5 minutės eiti Ilgi kat. bažny
čios. Ideali vieta jaunavedžiam. Gražūs 
kambariai su maistu gegužės ir birželio 
mėn. 336 savaitei, $42 liepos Ir rugpiOČIo. 
Vaikai ligi 12 už puse kainos. Rašyk ar 
skambink knygutėm ar rezervacijai — 
Palenville 3313.

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
North Haledon, N. J.

Mergaitėm tarp 6-14 met;. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 dol.

Kreiptis: Sister Theresa C a saro, 
659-723 Belmont Avė., No. Haledon, 
N. J. HAwthome 7-0452.

MANHASSET MUNSY PARK
Atskira sodyba. 4 miegam.. 214 plytelėm 
grįstos vonios. Z*mašinom garažas. Muš
ta akmeniu ir lentelėm, sklypas 90x100. 
geras gamtovaizdis. Principais only. 
$35.000. Clarance E. Johnson, advokatas. 
26 Court St.. šv. Marijos parapijoje, 
Brooklyn 1, N. Y. TR 5-5563 darbo vai.

AR JAU PASIRENGĘS ILSĖTIS?
Nori pajusti to nuoširdaus “sveikas 
atvykęs” prasmę ir užsimiršti savo 
rūpesčius tikrame kaimo gyvenime 
DABAR?

Mes Jūsų laukiame!
EDGEWATER FARM

L. C. Hunt Kingston 3, N. Y.

BAKASEVIčnJS ir SŪNUS J 
F U N E K A L HOME'

VVHITE PLAINS, Haviland Manor. 
Cape Cod, naujai dekoruota. 5 kamb.. 
vonia w vv apmušalai, aliumini jaus 
langinės, sieteliai, veneciškos užuo
laidos. žaidimo kambarys rūsyje, 
įrengta pastogė, katal. bendruome
nėje. Prašo $22,000. WH 6-2847

NEW HYDE PARK
Koloninis užsakant akmenų ii* shingle 
prieš 5 m. statytas. 6 dideli kamb.. 
1 lį vonios, kampinis 80 x 100. netoli 
eiti ligi stoties, krautuvių, kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Daug priedų. 
$24,500. FL 4-2852.

MANHASSET
TOP FLIGHT EXECUTIVES

Išimtinai Strathmorv-Vanderbilt klubas 
anksčiau buvusiam Vanderbilt name. Plau-- 
kimša su instruktoriais, tenisas, vaikų 
žaiduno aikšte, žavus English tikro au
tentiško plano. S kamb. — 4 master dy
džio miegamieji. 3 vonios. Kampinė vieta 
su langais į didelio sodo puse, užtikri
nanti nuotaikingai puikų regini bei tei
kianti tikra privatums ir ramuma. Kata
likų rajone. $4.'>.000. Paskola galima 
$25.000. MA 7-0963.

HOLUS »■> vienus šetanos, 6 
kambarių, saulėtas porčius* 1'^ 
voaios, kampinė vieta. Labai 
patogi rezidencinė gatvė, prie 
kat božnyčios ir vteai arti prie 
naujos kat aukštesafosios mo
kyklos. $13,500. Spruce G4160

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

LEVTTTOWN. ’49 ranch, ba
zinė kaina 9,990 dol. Gardiners 
Avė. Advokatę, MD, DDS, me
no ir paa. zona. Ideali biznio 
vieta. Arti. kat. mokyklos ir 
bažnyčios. LE 3-1070. Tik be
tarpiai.

GREAT NECK . $23,500
Numuita kaina norint greit parduot!

Gyvenamam miestely priverstas parduo
ti madingi koloniallni 2 aukštų mūrinį- 
akmeninį narna. 3 miegam, vid. salė, bal
konas, užbaigtas rūsys. 2 mašinom gara
žas. Puiki aplinka, arti kat. mokyklos ir 
bažn., krautuvės, susisiekimas.

PL 8-0232. GR 2-6821 *

FLATBUSH —Krikščionių pa- 
raptyk Vienos šeimos, 6 dide
lių kambarių su porėtam tr 
graflu Hemu. Arti kat mokyk
los ir bsšnyčios. Prašo 13400 
dol. Tovar ESphnade 7-7451.

(17a> Schwetzingen, 
Topkins Barrack, 8591 LSC 

GERMANY
14. Barkauskas Petras, gimęs 

1900. 10. 22. Liepa ja, Latvi
joje; šaltkalvis, vandentie
kio meistras (plumber).

Hamburg-Altona, 
Daimlerstrasse 44,—Germany
15. Baubinas Bronius Alfonsas, 

gim. 1921. 8. 31. Kaune,
a. Baubinas Ursula, gim. 1929.

4. 4. Wuppertal, Vokietijoje, 
' šeimininkė Adresas:

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

TeL SOutta Boston 8-2500

MONTAOUE. N. J. — 4 kamb kntedžius 
katalikiškam rajone. Parduodami arba 
nuomojami 3 nii<-gami«-ji. virtuvė, gyve
namasis. porčius su sėtais, maudytis ir 
žuvauti virta, vaikų rojus, gazinis šaldy
tuvas — $42 savaitei. Kiekvienas kate
džius parduodamas siržemc (45‘x 200). 
Pėl ligos parduoda su nuostoliais už 
$2500. Strtla Di Paima. R. D. 1. Port 
Jo, vis. N. Y. T-l. East Mjlford 6916.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-6815 

SOuth Boston 8-3609CAMP NEWMAN
BERNIUKAMS 6-16

Center Harbor, New Hampshire.
Atidaroma birželio 27, uždaroma rug
pjūčio 24.

UŽ SEZONĄ $400.
Visos pramogos. Rašyk informacijom:

B. F. BROWNE, Camp Newman,
Center Harbor, N. H.

Copley 7-4530

MT. JOSEPIPS VILLA
Svečių namus, vedamas Sv. Jono 

Krikštytojo Seserų. Atostogas 
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai 
tertms gyventi. Atidaryta visus 
tus. Savaitgaliais rekolekcijos, 
iyk paaiškinimų. Peapack, N. J.

Peapack 8-0334.

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, šircBen 
supykime, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

CAMP ALVtRNIA MERGAITĖMS Ringwo?d, N. J.
Stovykla 130 akrų miškingoje vietoje, Rampo kalvose, gražioje 
gamtoje, idealioje vietoje. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai, muzi
ka. vaidyba, menas. Sezonas nuo liepos 2 iki rugp. 13, $35 savaitėje, 
$210 visam sezenui. mergaitėm 5-12 m.,, registracijos mokestis $5. 
Veda seserys kapucinės. Adresas: Rev. Sister Directress. Skambin
ti: ERskine Lakęs 420. Autu 45 mm. kelio nuo Washington tilto.

Muenchen 13, 
Milbertshofenerstrasse 3, 

B. 5/2, — Germany
16. Be4inarauskas Algirdas 

Kazys, gim. 1921. 2. 16. Tu- 
tiškiuose, /

a. Beinarauskienė Eugenija, - 
gim. 1922. 3.15. Kaune,

b. Beinarauskas Algirdas, gim. 
1947. 1. 23. Soltau, Vokieti
joje,

c. Beinarauskas Leonas, gim. 
1950. 3. 23. Zeven, Vokieti
joje. Jų adresas:

(23) Seedorf b. Zeven, 
Gelbes Lager 49/5, 

GERMANY
17. Bender Josef, gim. 1925. 7. 

25. Ingovangyje, Lietuvoje; 
darbininkas,

a. Bender Erna, gim. 1928. 10. 
14. Wels, Austrijoje,

b. Bender Brigita, gimusi 
1947. 10. 1. Linz, Austrijoje.
Kleinmuenchen b. Linz, 

AUSTRIA
18. Bernotas Jurgis Alfonsas, 

gim. 1910. 1. 1. Puginuose, 
Lietuvoje; pieninės ir polici
jos tarnautojas, dirbs fabri-

$1800 MAISTO REIKMENŲ 
KRAUTUVĖ

ir delikatesų su 3 kamb. butu. 
Gera aplinka, puikiai įrengta, 
labai žema nuoma, teisė nuo* 
motis, geros pajamos. . Vien
kartinė gyvenime proga pel
nytis^ ..Skubiai skambink OR 
3-2006.

Perskaitys DARBININKU, 
ttaok kitam J| pastok iiityl i, kad 
užsiprenumeruotų.

EVA’S 0KIS
130 myl. lig Purling (Cairo). N. Y. Rip 
Van Winkle žemė. Arti katalikų bažnyčia. 
Išlaikyma*. ping pongaš. rateliais čiuo- 
žyklė. pasivažinėjimas. Jau dabar atida
ryt®! Eva"s povedybinis katedžius.

JAUNAJAI DOVANOS NEMOKAMAI: 
Dienai $7. savaitei $36-40. įskaitant šilu
ma ir šilta vandenį. Long Island telefo
nas: AXtel 7-0265.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Bali

CATHCDRAL CAMP 
BERNIUKAMS 

Lake ApponlgtMt, 
East Frertovrn, Mare 

Amžius 8-16 metų 
Atidaroma liepos 3. uždaroma 

Už dvi savaite* $80. 
Vl.*>kk»s pramogos 

Rašyk ar skambink: 
REV. WM, J. MrMAHON, 

Rodavau 3-8874

Tel EVergrten 7-4335

StephenAromiskis’ 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-BalsamuoIbjM
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS - :
JALINSKAS :

Laidotuvių Direktorius ;
84-02 JAMAICA AVĖ. ;

(prie Forest Parkway StaŲon) i
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.'
Koplyčios nemokamai visose1 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.1

Tel VIrginia 7-4499 '

PORT JERVIS APYLINKĖJ— 
visiems metams namas su bal
dais, modernus, garažas, pri
vatus paplūdimys. Arti katal. 
bažnyčio. Su nuostoliais už 
$5500. FI 3-5732.

ke. Adresas:
Salzburg

. Lager Panšch, B...1Q. 6, 
AUSTRIA

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS

CRESTWOOD PRAŠO $22,750 
N A U J, i NAMAI

Gerai pastatyti, viduryje salionas, 3 
miegamieji, 2 vonios, vienas ypač di
delis kamb., labai patogi aplinka. 
Galima pažiūrėti modelio, 53 Oakland 
Avė. BUILDER. YOnkers 3-6726

ZALETSKAS :
F U N E R A L HOME; 

564 EAST BROADWAY ’ 
South Boston, Mass.

MOMOWETA, 'f" MattHuck, L. I.
BERNIUKAMS 5-16 

žuvavimas. jūrų ir gėlo vandens pramo
gos. 20 beisbolo imtynių, arkliukais joji- 
mas. rankdarbiai, šaudymas, totogra.avi- 
mas. Naktimis žaidimai su tikrais indė
nais.' visoks spornįs. ‘Saugios kabinos, 
slaugė, daktaras, nuaugusių priežiūra, rū
pestingas slaugymas, namie gamintas 
maistas, trim savaitėm $140. -6 sav. $270. 8 
sav. $350. Knygutei: James Mulvihill, 43 
Seley Drive. Babylon. N. Y.

Deer Park 2-5673

CAMP HOLY CROSS
Prie Champlain ežero Vermont valstybėj. 

BERNIUKAMS
- Niro 6 -16 METU. 

Atidaroma birželio 36 ligi rugpjūčio 21 
Savaitinis mokestis $25. visos pramogas 

gerai prižiūrint. Rašyk ar skambink: 
REV. EDWARO J. FITZSIMONS 

CAMP HOLY CROSS 
Burtlngton. Vermont. 

Tel. Burlington 4-5419

Tautvaišai antroji vieta pa
sidarė tikra, Chicagos miesto 
p-bėse, kai jis laimėjo prieš Fi- 
shheimerj, tačiau viltys pavyti 
Alb. Sandriną dingo, nes He- 
nin, turėdamas kvalitetą ir pės- 
tinuką viršaus, zeitnote pralo
šė Alb. Sandrinui. Pastarajam 
beliko lošti su broliu Angelo, o 
Jautvaišai su Buerger’iu. Alb. 
Sandrinui užtenka lygiųjų, kad 
jis laimėtų pirmenybes. Padė
tis: Alb. Sandrin 7^, Povilas 
Tautvaiša 6^4, Buerger ir Co- 
hen po 4*/2, Fishheimer ir He- 
nin po 4. -

New Yorko beturiu inžinie
riai paskyrė taurę šachmatų 
I vietos laimėtojui sporto žai
dynėse geg. 28—30. Į turnyrą 
kviečiami visi lietuvių šach
matininkai. Registruotis iki 
geg. 15 d. Turnyras bus grei
čiausia 5 ratų, šveicarų siste
ma. Gera būtų, kad išsijudintų 
j turnyrą seni vilkai, kaip Skib- 
niauskas, Brazauskas ir pan.

Bostono Sunday Globė, geg. 
8, paminėjo, kad Kazys Merkis 
laimėjo pirmą prizą “in the 
most hotly contested Lightning 
Toumament” su pasekme 9:1.

Massachuseetts — p-bes lai 
mėjo J. Curdo ir Harry Ly- 
man po 4:1, Dr. J. Keilson pr. 
p-bių laimėtojas — 3^2. 1954 

. Mass. p-bėse K. Merkis buvo 
penktuoju su 3*/2 tš., bet šie
met nebepateko į baigmę.

Ignas Žalys Montrealio p-bė
se po 12 ratų turi 6:6 taškų. 
Beliko 2 ratai.

Newx York Metropolitan 
lygos p-bes laimėjo Manhattan 
CC su 7:0 (43:18 partijų), 2 v. 
Marshall CC 6:1.

Buenos Aires jub. turnyre po 
13 ratų jugoslav. Ivkov turi 
10’/2, Pachmąn ir Pilnik jx> 9. 
Amerikos meisteris Bisguier 
6*/2:6’/2.

(BIELIAUSKAS) 
FUNEEAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

' * LONG ISLANDO VIETOVĖSE — I J ------ ,
V. 20 MYLIU NUO NEW YORKO -A R ~

•* Berniukai tiesiogiai prižiOrimi “■ąHk‘'T‘
\ Tėvų ir Brolių Salezieiču . -^-ALlL— _
:BERNIUKAI NUO 8 LIGI 13

n Graži vieta — Jvairioe pramogos — 
Beisbolas — Sviediny* — Krepšini*

' ’** Plaukiojimas — žuvavimas — Joji--dj- 
mas arkliukai* — Iškilo* — Laužai * 

Vaidyba — Kinai ir Rankdarbiai.
Nuo liepos 6 ligi rugp. 14. $25 savaitei — dieniniai stovyklautojai — $15.

Stovyklon ir atgal nuvežimas nuo pirmad. ligi penktadienio $2.50 
. Rašyk: REV. FATHER DIRECTOR

148 Main Street. New Rocheile, N. Y. T«L NEw Rochelle 2-0248

(13b) DilHngen/Donau 
Paradiesweg 5 

GERMANY
22. Bivainis Antanas, gim. 

1913. 4. 19. Utenoje, auto- 
mechanikas. Adresas:

Kaiserslautem,
8593 ENG Meit Postfach 503 

GERMANY

DELIKATESŲ KRAUTUVE 
SU NUOSAVYBE

Įsteigta prieš 25 m., 2 šei
mų namas, 3 auto garažas. 
Gyvenime vienkartinė proga.

PR 4-3508

ITHACA . ELMIRA AREA
4 Bedroom Village Home % aere 

walking distance to schools, shop- 
ping, churches. buses to Elmira- 
Ithaca. Steam oil heat. Large garage, 
work shop and recreation area en- 
closed in bara. Ali buildings in tip 
top condition. Sacrifice for $17.500 
which is l/3rd of replacement value. 
Write: Box M 1, Room 830, 11 West 
42nd Street, New York City, N. Y.

CAMP GREGORY 
BERNIUKAMS NUO 7 • 16 

Atidaroma birželio 30. uždaroma rugpjūčio 
25. Už 2 savaičių periodų $40. už visa 
sezonų $110.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadų 

Informacijom rašyk:' 
REV. PETER L. FLANNAGAN, 

CAMP GREGORY 
Gray. Maine 

Tel. Portland 2-3384

197 Webster Avenue
Cambridge, Msss.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

MERGAITĖMS 
prižiūrint - 

MT. ST. JOHN MOKYKLAI 
GLADSTONE. N. J.
nuo 6-10. mergaitės nuo 

atidaroma liepos 4. uždaroma
13. Savaitei $25. Visas stovyk-

13. Bnndsne ~ Heinz Herbert, 
gim. 1928. 12; 24. Agiohnen 
(Klaipėdos krašte), autome- 
chanikas. Adresas:

A. Zaletskas. F. E. Zaletsiare > 1 i 
Graboriai ir Bnlsamuotojni 1 <
Patarnavimas diena ir naktį ’ ’
Koplyčia šermenims dykai 1 >

19. Bertulaitis Jokūbas, gim.
1909. 6. 30. Ginduliuose. Lie
tuvoje; tekstilės technikas 
ir meisteris. Adresas: 

(/7b) Freiburg b. Breisgau, 
Beurbarungsstrasse 14 

GERMANY

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

20. Bieiskus Donatas, gim.
1923. 7. 8. Kaune, inžinierius.
a. Bielskienė Eugenija, gim.

1922. 1. 19. Rokiškyje, mo
kytoja,

b. Biebkutė Jūratė, gim. 1949.
12. 4. Stuttgart, Vokietijoje,

c. Bieiskus Mindaugas, gim.
1952. 12. 17. Muenchene, Vo
kietijoje. Jų adresas: 

Muenchen 54, 
Kristallstrasse 8/1, 

GERMANY
21. Biižaitė Stanislava, gim.



ŽINIOS

BROOKLYNO VYSKUPIJOS

BERNIUKAM 6

Immaculata
Iki malonaus pasimatymoMERGAITĖM 6

Mattituck,

SEZONAS

*280

malonumui.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS CINKUS. VEDfiJAS

wwm 
NAUJĮLNOS^J

Moksleivių ateitininkų 
susirinkimas įvyksta gegužės 
14 d. 1 vaL Apreiškimo parapi
jos mokykloje.

Vadovaujant Vyskupijos Kunigams 
2 savaitės—$80 4 savaitės—$150

šeštadienine mokykla 
šiemet baigia 11 abiturientų. 
Tą baigiamąją klasę veda poe
tas Bem. Brazdžionis.

Steigiamojo Seimo 
minėjimas įvyksta gegužės 21 
d. 7 v. v. Grand Paradise sa
lėje, 320 Grand St Brooklyne. 
Minėjime pakviestas dalyvauti 
ir Operetės choras.

Darbininko piknikai
Šią vasarą įvyks: liepos 17 

Brocktone, Romuvos parke; 
rugsėjo 3 Lindene, Lietuvių 
Laisvės parke. Darbininkę 
skaitytojai ir bičiuliai iš anks
to prašomi to neužmiršti.

Išvyka autobusais 
organizuoja Angelų Karalienės 
par. šv. Vardo Draugija į Oak 
Ridge, N. J. parką. Važiuoja
me birželio 26 d. 8:30 v. ryto 
nuo Angelų Karalienės bažny- 
čios. Kelionė ten ir atgal $250 
asmeniui, šokiai ir maudynės 
veltui. Bilietus galima gauti 
parapijos klebonijoje ir pas S. 
Pamatauską, 181 So. 2nd St., 
telefonas: EV 4-2476, /Joną 
Butkų, tel.: HO 8-8613 ir Vin
cą Žemantauską.

Aldona Grinienė, 
gyvenanti Bogotoj, Kolumbi
joj ir vadovaujanti valstybinei 
"vaikų prieglaudai, po pusšeštų 
metų darbo gavo atostogas, 
kurias praleidžia lankydama 
savo gimines ir pažįstamus 
JAV. Gegužės 11, lydima p. 
Alseikienės iš Bostono, aplankė 
Darbininko redakciją. Dar ap
lankiusi Floridą, gegužės 15 iš 
New Yorko išskrenda atgal į 
P . Ameriką.

I* ieimo* keliem stovyklaujant 
$70 už 2 savaičių laiJcą* 
apima viską — Jokių ekstra prie

dų. Taupyk DABAR vasaros

•‘NIDOJE"'
Valerija Norvaišienė

MARCO CUTRONE, 96 metų, italas ūkininkas, atskridęs j JAV, 
Nevv Yorke sutinkamas savo sūnaus, kurio nematė 25 metus.

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

IŠNUOMOJAMAS 1 kamba
rys ramioj vietoj. Kreiptis: 

80-59 89 Avė.
Woodhaven, L. I., N. Y.

SPORTO ŽAIDYNES
Komitetas praneša, kad dr. 

V. Paprockas paskyrė taurė 
stalo teniso vyrų vieneto! 
vietos laimėtojui.

Skautų vyčių oktetas išpil
dys meninę programą žaidynių, 
užbaigtuvėse gegužės 29 d.

J. Nakutavičius, pritariamas 
Joe Thomo orkestrui, dainuos 
šokių metu abiejuose parengi
muose. \

Pfizer & Co., Ine. dirbantieji 
lietuviai paskyrė dvi dovanas 
stalo teniso vyrų dvejato lai
mėtojams.

Be to, komitetas prašo visus 
galinčius priimti sportininkus 
nakvynėn apie tai pranešti St. 
Liogiui, 84—33 85th Drive, 
Woodhaven 21, N. Y. arba te
lefonu VIrgiriia 6-1813 darbo 
dienomis tarp 5:30 — 6:30 v. 
vakaro.

Lietuvių Radijo Valandos. Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokit? ar siųskite 
vedėjui ANTANO F. KNEttlTT — Uthuantan Radi* Hour. 54 C®t- 
tage SU Norwood, Mass. Skyriai: Lithuaniaa Fumiture Co. — A. ir

V. J. Atahnaiaymo par. choras 
gegužės 21-d. 7 v. v. rengia 
vakarą-koncertą. Vaidins Lau
ciaus “Sovietišką kiaulę” | reži
suoja Kęst.Miklas, vaidintojai 
— Great Necko mėgėjų trupė. 
Koncertinę dalį išpildys Atsi
mainymo par. choras. Po prog
ramos šokiai ir bufetas. Vaka
ras įvyks ^naujoj Ascension 
par. salėje, Grand Avė. ir 
Queens Blvd., Elmhurst. Bilie
tai $1.25. Pelnas naujosios At
simainymo bažnyčios statybos 
fondui Važiuoti iš Brookiyno 
Grand St. busu iki salės durų 
arba 8th Avė. požeminiu ligi 
Grand stoties ir paskui Coro- 
na busu.

ALRK Moterų Sąjungos,
N. Y. ir N. J. apskričio su

važiavimas bus birželio 5 d. 2 
vai. p. p. Apreiškimo par. sa
lėje Brooklyne. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti ir išrink
ti delegates į Moterų Sąjungos 
26-jį seimą, įvyksiantį rugpjū
čio 15 Worcester, Mass.

Skautų sueigos 
vyksta kiekvieną šeštadienį 
tarp 1 ir 3 vai. po pietų 
Tuo pat laiku priimamos kan- 
Skaučių Būkle, 195 Grand St. 
didatės į skaučių draugoves. 
N. Y. Skaučių Vietininkijos 

Vietininkė

VASAROTOJAI DĖMESIO!
Jei jieškote tikro poilsio ir 

malonių atostogų — visa tai 
rasite mano vasarvietėje “Ni-‘ 
doj” Cape Cod.

Čia jūsų laukia:
1) atviras Atlantas su vi

suomet šiltu Golfo srovės van
deniu,

2) geriausias Amerikoj Crai- 
gville Beach paplūdimas;

3) gražus, Palangą’ prime
nąs pušynas;

4) už 2-jų mylių Hyannis 
miestas su visais modernaus 
kurorto įrengimais;

5) mano naujoj viloj pato
giai įrengti kambariai su ma
loniu patarnavimu ir;

6) puikus, lietuviškai paga
mintas maistas.
Visa tai kainuoja suaugusiems 

tik $35, vaikams — $20 į 
savaitę.

Iš anksto užsisakę kambarius

bus jo turtas išparduotas, 
interesuoti prašom rašyti:

J. Spralnaitis,
113 Montgomery PI., 

Paterson 1, N. J.

Elzbieta Galvydienė 
gyvenanti 223 W. 5th St., ge
gužės 10 d. atšventė savo 72 
metų gimtadienį. Tą dieną jos 
intencija šv. Petro bažnyčioje 
buvo atlaikytos mišios.

Bostono ateitininkai 
gegužės 8 d. dalyvavo mišiose, 
o 3 vai. po pietų parapijos sa
lėje po bažnyčia surengė gra
žų Motinos dienos minėjimą.

Vos prieš rinkimus susiorga
nizavusi Amerikos Lietuvių 

Bendruomenės vietos apylinkė 
gegužės 31 d. egzaminus išlai
kė labai gerai. Steigiamajame 
susirinkime buvo įstojęs 81 na
rys. iš kurių vienas — a., a. 
Motiejus Sarpalius numirė rin-. 
kimų nesulaukęs, o rinkimų 
dieną naujai prisirašė 51 na
rys. Dabar apylinkėje yra 131 
narys, iš kurių 41 yra senieji 
ateiviai ir jų čia gimusieji vai
kai Balsavo 114 asmenų, taigi 
labai aktyviai. Daugiausia bal
sų surinko: Vac. Čižiūnas, vie
tos apylinkės pirm., 100, Jokū
bas Stukas — 80 ir prel. J. Bal- 
kūnas —■ 75.

Klebonas kun. J. Kinta pa
skelbė Velykų aukų apyskaitą.

KAS TASAI KRYŽIUOTIS?
Apie tai patirsite, atvykę į 

Thomas Park aukštesniosios 
mokyklos salę, kur gegužės 22 
d. 3 v. p. p. bus suvaidinta P. 
Vaičiūno 4 veiksmų drama 
“VARPŲ GIESME” Vaidins 
Waterburio lietuvių scenos mė
gėjų teatras, pasikviestas Bos
tono ateitininkų.

• VARPŲ GIESME -didžio
jo lietuvių dramaturgo P. Vai
čiūno veikalas, laimėjęs Lietu
vos valstybinę premiją.

• VARPŲ GIESME vaizduo
ja Lietuvos gyvenimą Vytauto 
Didžiojo laikais; senosios lietu
vių tikybos susitikimas su 
krikščionybe.

• VARPŲ GIESME Water- 
burio lietuvių scenos mėgėjų 5 
metų veiklos jubiliejinis pasta
tymas savo vaidyba, dekoraci
jomis, butaforija pralenkiąs 
mėgėjų teatro ribas.

• VARPŲ GIESME žavisi 
kiekvienas ją pamatęs. Vos 
uždanga pakyla jautiesi lyg 
perkeltas į amžių paslėptos 
praeities tikrovę.

• VARPŲ GIESMĘ proga 
pamatyti dabar.

Bilietai gaunami prie įėjimo.

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 1S7 Webster Avė., Cam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4818 ar 
8-1940; Klridand 7-8S33.

.. I. 26 Stovyklos 
sezonas

Rengia procesiją 
Gegužės procesija įvyks gegu
žės 15 d. 2 vai. p. p. Procesi
ja prasidės nuo parapijos baž
nyčios ir eis W. 5th St. iki E. 
St Tada pasisuks ir eis E. W. 
Broadway ir B. gatvėmis. Pro
cesija sustos aikštėje prie baž
nyčios ir ten prie paruošto al
toriaus bus atlaikytos geguži
nės pamaldos ir suteikiamas 
palaiminimas Švč. Sakramentu.

Bostono vyčiai 
gegužės 20 d. rengia šokius 
Lietuvių Piliečių klubo salėje. 
Gegužės 7 d. vyčiai gražiuose 
Blue Hill kalnuose prie Mil- 
tono, surengė pasijodinėjimą 
arkliais. Išvyka buvo užbaigta 
skaniais užkandžiais prie laužo.

Surinkta 1887 dol. 95 et. Tai 
didžiausia iki šiol velykinė rink
liava,

Motinos dienos minėjimas į- 
vyksta gegužės 15 d. 2 vai. p.p. 
Parapijos salėje. Kaip jr kas
met, bus labai graži programa.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės vietos klu
bas gegužės 22 d. čia rengia 
staigmeną: Washington Hali 4 
v. p. p. čia bus suvaidinta žino
mos Lietuvos rašyto jos Sofijos 
Kymantaitės - Čiurlionienės 4 
veiksmų drama “Aušros Sū
nūs". Vaidins Brookiyno dra
mos vaidintoju trupė. Režisuo
ja ir pats vaidina aktorius Vi
talis Žukauskas. Tekis įspūdin
gas ir didelis veikalas ir su to
kiomis pajėgomis čia bus su-

Visų mėgiamą lietuvišką duoną 
naujos kepyklos jūsų patogu
mui galime, pristatyti į pagei
daujamą jums apsistojimo vie
tą, arba tiesiog į namus.

Susitarkite su tomis krautu
vėmis ir praneškite jų pavadi
nimus ir adresus.

Kartu nurodykite, kiek juo
dos, baltos salytos, pyrago, ko
kiomis dienomis ir kokiu laiku 
norėsite gauti

Laikinai rašykite arba skam
binkite lietuvių knygyno adre
su: LAIMA (Duonai)*

335 Union Avė. 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 8-6163

(geriausiai apie 6 vai. p. p.) 
Jums bus atskirai pranešta 

nuo kada galėsite pradėti gau
ti duoną. (Škelb.)

ŠEŠTADIENIAIS. NUO 1,30 VAL. P.
IS WWRL. 5000 kcl.

Pirmoji Komunija
Šv. Petro parapijos vaikams 
bus gegužės 15 d. 9 vaL ryto.

Mergaitės skautės 
gegužės 8 d. Motinų pagerbi
mui išpildė gražią programą 
per Laisvės Varpo radijo va
landėlę.

Parapijos mokyklai 
prie Ist St. atremontuoti atsar
giniai, gaisro atveju laiptai, re
montas. kainavo 2.370 dol.

Mike ,
Matas Stalonas geg. 11 d. gy

venęs 876 Belmont Avė., East 
Nevv York. Laidojamas šešta
dienį iš Apreiškimo par. baž
nyčios. Pašarvotas šalinskų 
koplyčioje. Paliko žmoną Tere
sę, dukterį ir du sūnus: Anta
ną ir Petrą — daktarą.

Antanas Kižys, gyvenęs 8550 
Forest Parkway, gimęs Penn- 
sylvanijoje, Marytės Kižytės, 
Informacijos Biuro direktorės 
brolis. Paliko žmoną Margari
tą, 3 dukteris ir 3 sūnus. Pa
šarvotas šalinskų koplyčioje. 
Laidojamas pirmadienį, gegu
žės 16 d. iš St. Thomas bažny
čios Woodhavene.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

birželio 4 d. iki rugsėjo 25 d.
Į Hyannis galima yažiuoti 

traukiniu ir autobusais arba

Telefonas: EVergreen 4-9293

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

AGURKIS, Juozas, iš Oški- 
kinių k., Seinų vi., Suvalkų ap.

BAZIS, Jonas, Juozas ir Ju
le, vaikai BAZIENES-KAZIU- 
KONYTES, Elenos ir BAZIO, 
Jurgio.

JAKŠTAS, Leonas, iš Ylakių 
vt., Mažeikhį ap.

JANUŠONIS, Juozas, jo sū
nus Juozas ir duktė Elena, gy
venę Patersone.

JARUMBAUSKAS, Stanis
lovas, iŠ Alsėdžių, Telšių ap.

KEDIENĖ - RAMANAUS
KAITE, Julija, jos vyras KE- 
DYS, Antanas, ir sesuo RA
MANAUSKAITE, Marija.

KRIVIDAITE, Ieva, iš Pap- 
lauckų km., Alytaus vi.

KUMŠTIENE - ŠIMONYTE, 
ir ŠIMONIS, Albinas ir Bruno, 
iš Klingų (Antašavos) k., Va
balninko vL, Biržų ap.

MEIŠTAS, Silvestras, iš Ra- 
siūnų k., Deveikių vL, Utenos

RADZEVIČIUS, Andrius, iš 
Prystavonių k.. Krasnavo vi., 
Seinų ap.

RAULINAITIS. Jurgis.
RAULYNAS, Kostas, iš Oš- 

kinių k., Vilkaviškio ap.
SAVICKIENE - ŠLAUŽY-

TE, Elena, duktė Domininko ir 
Agotos .

SCHEIDERIS, Gustavas, iš
Plokščių, Šakių ap.

SUGAUDAITR, Ona ir Ste
fanija, iš Pakapių k., Telšių vi.

UZDANOVIČAITE, Emiliją, 
iš Uznolių k., Trakų vi.

VAJANAUSKIENĖ, Marė.
VALINCIUS, Jonas ir Jurgis,

VALINČIŪTE,
Anele, iš Alksnėnų k., Punsko 
vi., Seinų ap.

VASILIAUSKAITE, Antani
na ir Ona, iš Voniškių km., 
Plokščių vi., šakių ap.

VILKELIS, Martynas, gi
męs Amerikoje, augęs Trakiš
kių k., Punsko vL, Suvalkų ap.

2IDONYTE, Elzbieta, iš Spi
rakių vi., Panevėžio ap.

Ieškomieji arba apie juo. ži- lfe u- turUa vats. 
nantie^ malonia, prašomi ata,- A 25 ar 2g
liepti šiuo adresu •

Pasįteirauk apie mūsų

LAY-AWAY TUITION PLAN
Gyvena kapelionas Ir gydytojas.

įvairūs žemės Ir" vandeny sportai

Pilnas stovyklavimo malonumas

Arkliai* jojimas be ekstra

MOCKEVIČIUS, Viktoras, iš 
Naujų^j Alksnėnų k., Punsko 
vi., Seinų ap.

MOCKEVIČIŪTE, Agota, iš 
Navasodės k., Krasnavo vi., 
Suvalkų ap.

PU2AUSKAITE, iš Aukštuo- 
liukų k., Krakių vL, Kėdainių

su rankpinigiais — tikrai juos 
gaus. Pirmenybe anksčiau už
sisakiusiems. Nepavėlinkite už
sisakyti.

Vasarvietė atidaryta nuo

Brwklyi I tctsM Crapt 
191 JsrotsNMii Sfrsot, trookfy* 1, M. T.

M4U A-9A9A

Rrv. Thomas J. Freney, Direclor

šeštinėse 
gegužės 19, šv. Petro bažnyčio
je bus laikomos mišios 7:30 v. 
vakare.

Maldos ir atgailos diena
Bostono lietuviai švęs gegu

žės 15. Tą dieną šv. Petro pa
rapijos vaikučiai priims Pir
mąją Komuniją, o 2 v. p. p. 
įvyks metinė gegužės mėnesio 
rocesija miesto gatvėmis.

skristi lėktuvu. Iš ten 2 my
lios: Main St. — Craigville 
Beach Rd. iki Ceterville Avė., 
kurioj rasite “Nidą".

Adresas:
“Nida” Cattage, P. O. Box 

West Hyannisport, 
Čepe Code, Mass.

Telefonai:
Hyannis 1687-W 4
Boston-Andrew 8-3461

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metuPAIEŠKOMA

Patensone, N. J., mirė John 
Joseph Kar (ar Carj, apie 70 
metų. Patersone mažai kam ži
nomas, bet turėtų būti gerai 
žinomas Brookiyno siuvėjams, 
nes jis taisydavo jų mašinas. 
Be to, ilgai gyveno Brooklyne. 
Prašomi atsiliepti jo giminės 
bei artimieji. Jei niekas neatsi-

AtšUus orui, pradėsime links
mintis gamtoje — piknikauti. 
Pirmutinį pikniką — gegužinę 
rengia ką tik įsikūrusi Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Patersono Apylinkė. Jis įvyks 
gegužės 29 d., Lindbergh par
ke. Sicomac Road. No. Haledon, 
N. J. Tai bus visų vietos ir apy
linkės lietuvių gausus susitiki
mas ir pasilinksminimas.

Kitus piknikus ten pat ren
gia. šv. Kazimiero draugija — 
birželio 5 d., Lietuvių Piliečių 
Klubas — birželio 12 d. ir Lie
tuvių R. K. Šv. Kazimiero pa
rapija — birželio 26 d.

vaidintas pirmą kartą. Šo
kiams gros Ričardo Kontrimo 
orkestras iš Brookiyno. Susido
mėjimas šiuo parengimu labai 
didelis: iš Newarko ir kitur 
laukiama specialių ekskursijų. 
Energingos vietos moterys ren
gia iki šiol dar čia nebuvusio 
įvairumo bufetą su. skaniais 
užkandžiais ir gėrimais. Įėji
mas 1 dol. 25 et., vaikams iki 
15 metų — nemokamai. Valdy
bą sudaro: Izabelė Keraitienė
— pirm., Audronė Valatkienė
— sekr.. L. Paulauskienė — 
ižd. Joms talkina visa eilė ak
tingu veikė jų: Kondratavičie- 
nė. Baltutienė, Šaulienė, Kožu- 
kauskienė ir kt.

Angele ir Valdemaras Sta
naičiai sulaukė pirmagimės 
dukrelės Lidijos Birutės, o Ja
nina ir Antanas Aidukai pir
magimio sūnaus Antano Algir-
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