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Džiaugsmas dėl politinių margučių
NORS IŠ TIKRŲJŲ JIE DAŽOMI TAIP, KAIP REKALAUJA CHRUŠČIOVAS

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

MIELIEMS MŪSŲ SKAITYTOJAMS. BENDRA
DARBIAMS IR RĖMĖJAMS LINKIME'SKAIDRAUS 
VELYKŲ DŽIAUGSMO IR GERIAUSIOS SĖKMĖS.

DARBININKO“ REDAKCIJA 1
• IR ADMINISTRACIJA g

Apaštalas Jonas, baigdamas -- 
"• savo evangeliją rašyti, įspėjo:

"Yra ir daug lutų dalykų, 
kuriuos Jėzus padarė. Jei kiek
vienas iš jų būtų atskirai su
rašytas, tai mariau, kad ir vi
sas pasaulis negalėtų sutalpin
ti tų knygų, kurios reiktų pa
rašyti".

Tuos žodžius prisimeni, skai
tydamas^ prof. Oscar Cullmann 
pranešimą apie surastą “Tomo 
evangeliją” (apie ją buvo infor
muota pereitame Darbininke), 
ir joje surašytus Jėzaus 114 
posakių. Sugretindamas radi
nius su keturiom evangelijom, 

; tyrinėtojas -Cullmann sako. kad 
su nuostaba tenka priimti fak
tą, kaip iš daugelio krikščio
niškų anų laikų raštų į ketu
rias evangelijas Įėjo tik tie, kur 
iš tikrųjų yra kilę iš seniausių 
laikų ir yra laisvi nuo bet ko
kios klaidatiky stės.

Tačiau Jėzaus pasakymai.— 
kalba baigdamas išvadas Cull
mann. —kurių nėra evangeli- 
jose, bet kurių randame dabar 
aptiktuose raštuose, nors jie 
nieko fundamentalaus naujo ne
duoda, jie praturtina betgi ir 
pagilina evangelijos tiesų su
pratimą.

Velykų metui paliko daug po
litinio džiaugsmo Anglijos mi- 
nisterio pirmininko Macmillano 
ir prezidento Eisenhowerio kon 
ferencija, kuri pasibaigė kovo 
23. Amerikos spauda džiau
giasi. kad du didieji susitarė. 
Anglijos spauda džiaugiasi, kad 
Macmillano pažiūros Ameriko
je laimėjo. Pats Macmillanas pa 
reiškė, kad tai buvusi geriau
sia konferencija, kokias jis yra 
kada turėjęs.

Kas iš tikrųjų sutarta, oficia
liai nepaskelbta. Tik aiškėjo to
limesnėje eigoje, kad visai dar 

_nėrą^ kuo pasidžiaugti. ™ „
L Tolimesnėje eigoje prieš a- 

kis .- C \ -
NAUJOS KONFERENCIJOS

— Kovo 31 ir balandžio 1 
Washingtone vakarų užsienių 
kalų ministerių konferencija 
Ji turės subendrinti ir suderin
ti ką Macmillanas tarė skyrium 
su de Gaulle, Adenaueriu ir 
Eisenhovveriu.

—Gegužės 11 užsienių rei
kalų ministerių kcnferenciįa 
Ženevoje. Tam jau yra prita
ręs ir Chruščiovas. Bet Chruš
čiovas reikalauja, kad dalyvau
tų Čekoslovakija ir Lenkija. 
Macmillano —Eisenhovverio pa

sitarime numatyta, kad jie da- KOKIOS TOLIAU NUOLAIDOS 
lyvautų kaip stebėtojai. Bet Len 
kija jau pareiškė, kad stebėtojo 
rolėje ji nesutinka dalyvauti.

—Vasarą, gal rugpjūtyje, ar 
rugsėjy, viršūnių konferencija, 
kurios reikalauja Chruščiovas. 
Macmillanas Įtikinėjo, kad vir
šūnių konferencija reikalinga 
visai nežiūrint, ar ministerių 
konferencija pasiseks ar nepa
siseks. Eisenhovveris dar silp
nai spyriuojas. kad viršūnių 
konferencija priklausytų nuo 
ministerių konferencijos pasi- 
sekimor--———— —-

tokis didelis pesimizmas kaip 
dabar. '

— Vokietija labiausiai yra 
aliarmuota Macmillano plano 
įšaldyti Europoje dabartinę ka- 

" rinio pajėgumo padėti. Tai 
Macmillano atsakymas į sovieti
nį reikalavimą atitraukti sveti
mas kariuomenes iš Vokietijos, 
Vokietiją nuginkluoti ir neut
ralizuoti. Baidymu Macmillanas 
nori užtikrinti Maskvą, kad Vo
kietija nebus Maskvai pavojin
ga. Tuo tarpu Vokietija aliar- 
juoja, kad tokis Įšaldymas yra 
Vakaram nepalankus, nes Va
karai dabar turi geriausiu at
veju 300.000 kriuomenės prieš 
Sovietų 500.000

Vokietijoje aiškinama, kad ka 
rinis pranašumas Maskvai yra 
svarbiau negu politinis rytų

MASKVAI?

Vakarų ministerių konferen
cijoje teks svarstyti, kokius so
vietinius reikalavimus priimti, 
ką jų vietoje pasiūlyti. Iš ligšio
linių Macmillano dery bų su at
skirais sąjungininkais, aiškėja:

— Vakarai jau susitaiko su 
mintimi, kad Vokietija nebus 
sujungta. To nenori Chruščio
vas. Savo nenorą sujungti Vo
kietiją jis aiškiai pasakė Vokie-

’ tijoje socialdemokratų lydė*
■ riam. Dėlto sajungimo pačio-, 

te Vokietijoje niekad nebuvo Vokfctijos' pripažinimas.
- ’ •>, ..’ T -f “ ’ 'ė''

APIE PAVERGTUS KRAŠTUS TYLĖS?
JUNGTINIU PAVERGTŲJŲ TAUTU PIRMININKO PAREI

GAS EINANČIO V. SIDZIKAUSKO PAREIŠKIMAS DARBI
NINKUI — . ..

— Anglijos min. pirmininkas 
Macmillanas rengia kelius mi- 
nisterių ir viršūnių konferenci
jai.Ar nėra pavojaus, kad to
se konferencijose rytu Europos 
pavergtų valstybių likimas ga
li būti apeitas, nutylėtas?

Tarp palyginimų, parabolių, 
kuriom Jėzus anų laikų papro
čiu mėgo kalbėti žmonėm, ran
dam aptiktuose raštuose ir to-
kių palyginimų, priskiriamų Jė

LEOPOLDAS 
DYMŠA

MIRĖ
i<» VMfo, sako jums -žiūrė- „ Leopoldas Dymfa. buvęs Lie- 

tuvos gen. konsulas Karahau-

zui:
— Jėzus tarė: "Jei tie, kurie

kitę: karalystė yra danguje, — 
tai dangaus paukščiai jus pra- į 7 ?aL.

lenta; jei jie sako, tad ji yra 
juroje ,t.i žuvy, pralenks jas. Ia"‘o,a*
11 žuvy* |<^ Yelionis buv0 gįmęs 1893 va_

sario 15.
ninku Į 

—buvo
Niesselio komisijos, paskui at- 
tache prie Prancūzų okupaci
nės valdžios Klaipėdoje. Nuo 
1929 perėjo į užsienių reikalų 
ministeriją, buvo paskirtas Ber 
lyne pirmuoju sekretorium, pas 
kui patarėju. 1935, perkeltas 
patarėju Į Rygą, o 1936 iš Ka- 

. raliaučiaus išvykus gen. kons. J 
Budriui į Ameriką, Dymša bu 
vo perkeltas Į tas pareigas.

Tremtyje anglų zonoje buvo 
ryšininkas tarp lietuvių ir ang- 

* lų okupacinės valdžios. Atvy- 
Tai posakiai, priskiriami Jė- kęs Į Ameriką dirbo Care orga

nizacijoje.
širdies smūgis jį buvo išti

kęs jau pernai, ir nuo to laiko 
tuose raštuose, bet tie posakiai negalėjo nieko^ dirbti, 
buvo pažįstami iš Šv. Jeronimo 
raštų. Juos šv. Jeronimas taip 
pat buvo priskynęs Kristui:

— Jėzus tarė: "Jis, kuris yra 
arti manęs, yra arti ugnies, ir

Karalystė betgi yra jumyse ir 
anapus jūsų."

— Marija tarė Jėzui! "Į ką 
tavo mokiniai panašūs?" Jis ta- 
(ro: "Jie yra kaip maž£ valka'* 
įsikūrę laukuose, kurie nėra ju. 
Kada taukų šeimininkai ateina, 
jie tars: "Palikit mūsų laukus 
mums". Jie yra visai pliki visa 
savo būtim, ir tokiu būdu jie 
paliks taukus ir juos atiduos'

— Jėzus tarė: "Vargas jiem,, 
farizėjam, nes jie yra kaip šuo, 
kuris guli gyvulių ėdžiose; nes 
jie nei patys ėda, nei leidžia gy
vuliam ėsti".

zui, bet kurie lig tol buvo ne
žinomi. Evangelijose nėra nė 
tokių posakių, kurie yra ras-

Prieš prasidedant \Vashing- 
tore Vakarų užsienių reikalų 
ministerių konferencijai dary
sime naujų žygių.

-— Ar delegacijos žygiai ran
da atgarsio?

— Washingtono politiniai 
sluoksniai šį pavergtųjų apsi
lankymą vertino kaip labai lai
ku padarytą. Ypačiai, kada Va
karų nusistatymas anais klau
simais dar nesuformuluotas. 
Nors Kongreso komisijos tie
sioginės Įtakos vykdomajai po
litikai neturi, tačiau užsienių 
komisijų narių nuomonė turi 
didelės . reikšniės^ pėJĮto juos 
Jhformuęti pavergtas Europos 
reikalais ir laimėti jų dėmesį 
labai svarbu.

— Kas šiuo tarpu dalyvavo 
delegacijoje šalia jūsų, kaip pir
mininko?

— Delegacijoje dar buvo 
PJT gen. sekretorius B. Coste 
(Rumunijai ir bendrųjų reikalų 
komiteto nariai P.. Ženki (Če
koslovakija) ir L. Bartok i Ven
grija).

— Kas Jungtinių Pavergtų 
Tautų padaryta, kad to pavo
jaus tūtų išvengta?

— Kovo 17-19 lankėmės val
stybės departamente, pas sena- 

. to užsienių komisijos narius ir 
taip pat pas atstovų rūmų to
kios pat komisijos ir vicepre
zidento ištaigoje.- Įteiktu memo' 
randamu departamentui'ir žo
džiai stengėmės. įtikinti, kad' 
pavergtų valstybių klausimas 
nebūtų apeitas ir būtų Įtrauk
tas i darbu programa. Memo- 
landumai įteikti taip pat Angli
jos ir Prancūzijos vyriausybėm.

— Kokia yra memorandumo 
ir kitu sugestijų vedamoji min
tis?

— Memorandumas ryškino, 
kad dabartinė krizė dėl Berly
no yra nenormalios padėties 
ženklas ir kad padėčiai sunor- 
malinti' reikia ne vieną kitą 
klausimą išspręsti, bet reikia 
globalinio sprendimo. Tokio 
sprendimo pirmiausia laukia du 
nenormalūs dalykai — Vokie
tijos padaiinimas ir Europos pa
dalinimas. Kai Vokietija bus 
sujungta ,ir atskirtoji Europos 
dalis atgaus laisvę, tada jau ga
li eiti Europos saugumo su
tvarkymas. kuriame turi daly
vauti ir išlaisvinti kraštai, ir 
Europos apsijungimas. Tos pro
blemos turėtų būti įtrauktos į 
konferencijų programą.

IŠLAISVINIMAS

Nuo 1919 stojo kari- 
Lietuvos 
ryšio karininkas prie

Sukilimas Tibete
Tibete, sostinėje Lhasa ir ki

tur. tebeina sukilimas prieš ko
munistus. Komunistinė Kinija 
Tibetą užgrobė 1950. Tada Ti
betas šaukėsi pagalbos i Jung
tines Tautas. Niekas neišgirdo. 
Indijos min. pirm. Nehru pasis
kelbė. kad bus neutralus, nors 
Tibetas artimas Indijai savo ti
kėjimu. Korespondentai skelbia, 
kad sukilimas prieš komunistus 
eina panašiai kaip Vengrijoje, 
tik didesnio masto. Skelbia, kad 
be Indijos, be Vakarų pagalbos 
ir Tibeto bus tokis pat likimas 
kaip Vengrijos.

KIEK AMERIKIEČIAI 
INFORMUOTI?

PO 6 METŲ
Rytų Europos klausimas ir 
Anglijos nusistatymas dėl jo

Joseph Alsop (NYHT) po Mac 
millano ir Eisenhowerio konfe-
Ve nei jos rašo, kad išaiškėjo Ei-
senhowerio sutikimas dalyvau
ti viršūnių konferencijoje, bet 
neišaiškėjo, kas joje turi būti
sutarta. Neišaiškėjo, ar bus pri
pažintas pavergtos rytų Euro-

. 
- 

.

pos status quo.
Išaiškėjo, kad to labiausiai

nori Chruščiovas. Taip pat iš- „•Z:’.

aiškėjo . kad Anglija nori nesi-
traukti iš Berlyno, bet už tai
nori duoti de facto pripažinimą 
rytų Vokietijai ir visam rytų
Europos status quo. .

Autorius vertina: “Tik trupu-
tis daugiau kaip šešeri metai 
nuo John Foster Dulles garsaus
pareiškimo senate apie “išlais-
vinimo” politikos moralinį 
būtinumą. — štai kur mes da-
bar stovim”.

— Gudų kongresas kovo 22. /

minėdamas Gudijos nepriklau-
somybės paskelbimo 41 meti- . ■ : n

Paliko žmoną, kukterį. ten
tą. Paliko atminimą ramaus, 
taktingo, pozityvaus žmogaus.

nes. kreipėsi Į valstybės depar
tamentą. prašydamas paremti 
Gudijos išlaisvinimą iš bolševi
kų.

— Lenkų laikraštis Nowy 
Scviaf skelbia, kad Lenkijos Go- 
mulka kreipėsi Į Sovietų vy-

ŠV. KAZIMIERO IŠKILMINGAS MINĖJIMAS ROMOJE
NEPOPULIARIAUSIA 

jis, kuris yra toli nuo manęs, PROFESIJA AMERIKOJE 
yra toli nuo karalystės." Elmo Roper statistika rodo,

kad tik 2 proc. Amerikos tėvų 
norėtų savo vaikus matyti po
litikoje. Politikos nenori gal 
būt ne dėl to, kad uždarbis ne
aiškus. Daugiau dėl to. kad su 
tuo žodžiu susijęs kažkoks ne
švarus darbas.

Tik 8 procentai tėvų norėtų 
savo vaikus matyti mokytojus: mininkavo' Mario* See7ba‘,’"buv‘ęs 
Bet jeigu atlyginimas mokyto- mįn pirmininkas. Atidaromoje 
jam būtų prilygintoms kitom ilgoje ka!boje jis ypačiai išrvš- 
profesijom, tai tokis procentas kin0 po!itini momertą _ be
pakiltų iki 12.- Daugiausia, 75 
proc. tėvų nori vaikam gydyto
jo, mokslininko, biznieriaus 
profesijos.

KAIP SUTIKO POPIEŽIAUS 
"BAŽNYČIOS VIENYBĖS' 

IDĖJĄ?

Romos vyskupijos biuletenis 
paskelbė žinias, kaip protestan
tai ir pravoslavai sutiko popie
žiaus Jono XXm norą šaukti 
Bažnyčios susirinkimą vienybės 
reikalui. Protestantų atsiliepi
mai spaudoje esą palankus, bet 
jie pramato ir daug kliūčių. 
Tarp jų mini dogmas dėl po
piežiaus neklaidingumo, dėl 
Mergelės Marijos nekalto pra
sidėjimo ir paėmimo į dangų. 
Šveicarijos tarptautinė protes
tantų taryba pasisakė “lauksian 
ti ir stebėsianti”- Ortodoksų nu
sistatymai palankesni Tačiau ir

- Jungtinėse Tautose Prancū
zijos atstovas pasiūlė garantuo
ti azylio teisę asmenim, pabė 
guriem nuo režimo persekioji-

jiem iškyla dogmų klausimai, roų. Tam pasipriešino Sovietai 
Pvz. jie mini Trejybės dogmą ir.... Indija.

Romoje kovo 8 lietuvių ben- nistų vadų duotas žodis, sutar- tautini atliko religinės muzikos 
čių gerbimas, tautų nepriklau- programą.

Minėjimui sveikinimus at
siuntė Vatikano valst. sek. Tar- 
diri. Montini ir eilė kitų kar
dinolų. Italijos min. pirm. Seg- 
ni. užsienių reikalų min. Pella 
ir eilė kitų ministerių. parla
mento pirmininkas Keone. se
natoriai. parlamento nariai. .

Patys minėjime dalyvavo dip-

druomenė surengė šv. Kazimie
ro 500 gimimo metų proga mi
nėjimą. Minėjimą globojo ir 
mišias laikė kard. Pizzardo, 
Bažnyčioje giedojo šv. Kazimie
ro ko’egijos choras, vedamas 
kun. Jankausko.

Akademinis minėjimas buvo 
S. Angelą Merici instituto erd
viose patalpose. Minėjimui pir-

N.Y. Times apk’ausinėjo a- 
merikiečius dėl Berlyno politi
kos. Rado, kad daugumas ame- riausybę. kad leistų atidaly ti 
rikiečių pritarė vyriausybės po- ’ ’*4" ’
litikai laikytis tvirtai dėl Berly
no. Bet rado taip pat. kad ame
rikiečiai labai blogai politikoje sisakė už Dulles pasilikimą val- 
informuoti. Klaustųjų 39 proc. stybės sekretoriaus pareigose, 
visai nežinojo, kad Berlynas 
yra bolševikų apsuptas.

Lenkijos rašytojus suima 
vis labiau i saują

Lenkijos rašytojus valdžia į- —Demokratai esą įsitikinę,
spėjo, kad prieš pasirašydami . kad rinkimų kovoje jiem teks 
sutartis su užsienio firmom dėl kovoti su Rockefelleriu. ne su 
savo veikalų spausdinimo, pir- Nikonu. 
ma gautų kultūros ministerio 
sutikimą.

— Irakas kove 24 oficialiai 
pranešė, kad pasitraukia iš Bag
dado pakto ir liekasi ‘neutra
lus”. Bagdado paktas buvo su
darytas apsaugai nuo Sovietų 
agresijos. Jame dalyvauja Tur
kija. Persija. Pakistanas. An
glija. remia Amerika.

—Indiją pasiekė žibios, kad 
komunistinės Kinijos kariuome-

konsulatus Leningrade. Minske 
ir Vilniuje. Leidimo negavo.

— Šen. dem. Mansfieldas pa

somumas, nesikišimas j jų rei- 
. kalus, koegzistencija, kuri kas
dien iškilmingai linksniuojama.

"Susirūpinę išsaugoti taika, 
Vakarai, deja, yra priverki pa
syviai stebėti, kaip vyksta niek
šingiausi nusikaltimai, kokius 
tik pasaulio istorija bet kada 
yra užregistravusi".

Minėjime paskaitą apie Kari- lomatai — Italijos atstovas prie 
Vatikano. Kinijos. Lietuvos. A- 
merikos. Vokietijos. Prancūzi
jos. Brazilijos. Airijos, kt. ats
tovybių pareigūnai. Taip pat 
senatoriai, parlamento nariai.

Minėjimo momentai buvo pa
rodyti per Italijos televizija. Kai 
bėjo apie minė ūma radijas po 
kelis kartus. Rašė II Quotidiano.

miera skaitė kur. prof. P. Ra- 
ilgoje kalboje jis ypačiai išrys- bikauskas, S.J. Paskutini žodį 

tarė bendruomenės pirminin
kas kun. V, Mincevičius.

Po akademijos buvo 
tas. Smūikininė Sara 
atliko lietuvių ir italų 
kūrinius. Akompanavo 
ras Paul Sheftel. Paul 
tėvas buvo kilęs iš Vilniaus ir IĮ Popolo. L'Oss. Romano, n 
laikė save lietuviu; pats Paul Giomale d'Italia. II Tempo. I?

tuvą pavergtą ir kovojančią se
niau prieš rusicizmą. dabar 
prieš sovietinį komunizmą, pa
liktą be Vakaru pagalbos.

"Lietuvos ir kitų Baltijos tau
tų inkorporavimas į Sovietų 
Sąjungą ir vergiško režimo 'pri
metimas buvusiom laisvom tau-

koncer- 
Sheftel 
muzikų 
jos vy- 
Sheftėl

tom, kuriose klestėjo gerovė, Sheftel jau gimęs Amerikoje. Avenire d’Italia. LTtalia, n Se- 
mums pasako, ko vertas komu- Italų sopranas Maria Luisą Cos- eolo XIX ir kt.

nė jau palaužusi Tibeto sukili
mą

— A. Stevensonas pasisakąs 
neviešai už šen. Humphrey į 
prezidento kandidatus, ne už 
šen. Kennedy.

—Vyr. teismas kovo 23 pra
dėjo apeliacijos tvarka svars
tyti sovietų šnipo Abelio bylą. 
Jo advokatas nori išsukti, kad 
FBI pareigūnai neturėjo orde
rio ji suimti ir daryti kratą, tai
gi rasti įrodymai negali būti 
laikomi teisėtais Įrodymais.

—Amerikos vyriausybė ko
vo 23 notoje Maskvai patvirti
no. kad telefoninius laidus tarp 
Amerikos ir Europos buvo uu-
traukęs sovietų laivas Novoro- 
sijsk
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Kun. P. Lekesis
Kun. P. Bulovas

V. J. Atsimainymo Parapija, --

artimo meilė (1932), Paguo-

šVEMTOSE VELYKOSE

* makos šv. Antano lietuvių pa* 
Į rapijos ^klebonas Juozapas Ju- - 
j sevičius.

Velionis buvo nuvykęs daly- 
» z vauti 40-ties valandų atlaiduo* 
! se pas kun. S. Morkūną. Užsi-

v.v., siaučiant didžiulei sniego

pietis (1954). Paskutinė knyge
lė rodė, kad t ąžožiaus antrąją 
pusę jam labiausiai rūpėjo a-

dimas siųsti visus, kurių nėra 
kur ir kam prigljmsti. Taip ji- ; 
sai nrjpabūto Ttor nusantro

Kun. JONAS DAUNIS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

klebonu šv.
tūkstančio tremtinių ir tuo pa-

BROCKTON, MASS.

Msgr. 1. Kelmelis
Švč. Trejybes P&rapijos Klebonas

Kun. P. Totoraitis
NEWARK, N. J.

KRISTUI PRISIKĖLUS 
RAMYBES IR TAIKOS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR DARBININKO

SKAITYTOJAMS LINKI

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS
■ " . ' - f

Klebonas kun. J. Aleksiūnas

Morkūno, išskubėjo namo, nes 
prieš pirmąjį penktadienį tiek 
daug darbo bažnyčioje! Vidur
naktyje buvo dviejų nepažįsta
mų vyrų atgabentas į šv. Juo
zapo ligoninę, iš kur paprašė 
pranešti į Omahą, kad jį iš
tikęs širdies negalavimas, dar 
pridėdamas keletą nurodymų. 
Buvęs geroje nuotaikoje, net 
juokavęs. Priėjęs išpažinties, 
priėmęs šv. Sakramentą, o po 
trijų valandų jau nebebuvo jo 
gyvųjų tarpe.

Su kun. J. Jusevičiaus mir
timi Omahos lietuviai neteko ne 
vien tik savo klebono, bet ir sa 
vo globėjo. Mums jis buvo lyg

Antano parapijoje išbuvo 27 
metus, kai 1932 metais čia at
sikėlė iš Chicagos. Chicagoje 
mokytojavo marijonų semina
rijoje (Hinsdale, Dl.), ėjo vika
ro pareigas Marijos Užgimimo 
parapijoje ir buvo šv. Kryžiaus 
ligoninės kapelionu. Čia su ka- 
rimierietėm arčiau susipažinęs, 
pasikvietė jas ir Omafcon, kur 
įkūrė parapinę mokyklą ir pa
statė seserim namus (1945). 
Taip pat tik po ketvertų me
tų kelbonavimo pastatydino mū 
rinę bažnyčią (1936). Apie tą 
bažnyčią telkė ir jungė lietuviš
kąją bendruomenę —savo pa
rapiją.

Velionis buvo vienas iš tų 
Amerikos lietuvių klebonų, ku
ris gailestingai atjautė Vokieti
jos stovyklose sugrūstus lietu
vius. Pas save kvietė visus. Y-

rapiją ir lietuvišką bendruome
nę Omahoje.

pats apie jos gyvenimą dau
giausiai ir pranešinėjo Darbi-

mas “Vietiniu”. B tų korespon- < 
dencijų matėsi, kad jam rėpė- < 
jo kiekvieno parapiečio gyve- Į 
rūmas ir darbas. Graužėsi dėl < 
kurios nelaimės ar mirties; J

Linksmų Velykų Švenčių
mieliems savo parapiečiams' ir prieteliams linki
ŠV. PETRO, SO. Bostono parapijos kunigai:

------~ Rt Rev. Msgr. PR VIRMAUSKIS, klebonas

Kun. J. ŽUROMSKIS 
Kun. A. KONTAUTAS 
Kun. A. KNEIŽYS 
Kun. J. KŪMAS

RAMYBES IR TAIKOS

Kun. J. Gurinskas
Kun. J. Paransevičius

New York, N. Y.

SULAUKUS DŽIAUGSMINGO KRISTAUS 

PRISIKĖLIMO RAMYBES IR TAISCS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI
Kun. J. Kinta
Kun. V. Demikis

Paterson, N. J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS, 
K e a r n e y, N. J.
kunigai sveikina ir tinki džiugių

VELYKŲ ŠVENČIŲ

Kun. Leo Voiciekauskas,

Kun. R. Tamošiūnas

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS DŽIAUGSMO

Kun. A. Petrauskas.
Kun. V. Masiulis

ŠV. JURGIO Parapija, Brooklyn, N. Y.

VELTKę.Šl'ENCIŲ PROGA

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS

Apreiškimo Parapijos Klebonas

BROOKLYNE

ŠV. ANDRIEJAUS PARAFUOS KUNIGAI 
sveikindami savo parapijiečius linki

Linksmų Velykų
ŠVENČIŲ

Kun. Juozas G. Čepu kai t i s.

Kun. Jurgis Degutis

ŠIRDINGI SVEIKINIMAI 
VIEŠPATIES KRISTAUS 

PRISIKĖLIMO 
ŠVENTOSE

Rt Rev. Msgr. IGNATIUS F. VALANČIUNAS, 
klebonas

Kun. ALBINAS J. NEVERAUSKAS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Philadelphia. Pa.

t

mus? užstojas nuo vis<^dų bė
dų, Vargų. Kiek iŠ mūsų per 
jį pasiekėme šį kraštą, jo dėka 
buvom ištraukti iš tremtinių 
stovyklų. Atvykę čia, vėl pa
tyrėme jo glcibą, jo rūpestingu 
mą. Jis padėdavo surasti darbą, 
pastogę, patarnavo, pats vežda
vo darban, arba surinkdavo sa
vo pasiklydusias avis, nesusi- 
gaudančias kaip parsirasti na
mo. nemokančius kalbos. Visa 
klebonija, atliekami kambariūkš 
čiai parapijinėje mokykloje/net 
bažnyčios rūsys buvo “išėjimo 
punktas” į platų naują pasau
lį. Daugelis iš mūsų užmiršo
me tremties skurdą, vargą. Ne 
vienas iš mūsų gyveniniame

"Proletarai" apsiperka
Maskvos miesto cirkas užbai

gė dviejų mėnesių gastrolės va
karų Vokietijoje. Smalsumas 
pamatyti artistus iš anapus ge
ležinės uždangos sutraukdavo 
į kiekvieną pastatymą daug žiū
rovų. Tas, be abejo, išėjo į 
naudą 45 artistams. Jų pilnos 
kišenės leido nusipirkti įvairių 
“suvenyru”: šalia <aprangoslsaxr/ 
artistai pasiėmė po Mercedes 
automobiiį, kiti vėl brangiau
sius radijo, |bto ir kitokius a- 
paratus. '€

"Laisvė" ryty Vokietijoje
Komunistinės Vokietijos da- 

lies vakHft 'pradėjo smarkiai 
pulti tuos gyventojos, kurie po-

gebančius amerikoniškam gy- 
venime prasikalti ir įsitaisyt! į 
Paskutinė jo korespondencija < 
buvo apie velionį vargoninką < 
Mečj Lėkį. Korespondencija pa- < 
sirodė Darbininke kovo 6, kai į 
kun. J. Jūsevičiaus jau nebe- < 
buvo gyvo. O apie mirusį savo i 
vargoninką rašė, kad “niekas < 
jo širdyje neužims velionio vie- ! 
tos”. Tie žodžiai išsipildė, nes ! 
širdis sustojo betką įsileisti į ! 
savo vidų.' Abu ilsisi Viešpaties ' 
ramybėje. Manome, kad ne bet ! 
kas ir Omahos lietuvių širdyje ! 
galėtų užimti vietą jų buvusio ' 
klebono.

Velionis buvo dzūkas — kar- i 
štos, jausmingos ir geros šir
dies žmogus. Amerikon atvyko 
su tėvais prieš pat pirmąjį Di
dįjį karą — 1913 metais. Prieš 
metus su savo motina (Sužiedė- 
lyte) keliolikos metų berniukas 
dalyvavo Ulbinuose kun. Ber
nardo Sužiekėlio. tolimesnio 
kiek savo giminaičio primicijo
se. Gimtasis velionies kaimas 
ir parapija Kalesnininkai tėra 
už kokių 5 mylių. Caro laikais 
tos vietos priklausė Lydos ap-

šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kunigai 
LINKI SAVO MIELIEMS PARAPIEČIAMS

Linksmų Velykų Švenčių
Very Rev. Msgr. PR. M. JURAS, klebonas 

Kun. ALBINAS P. JANIŪNAS
Kun. ALOYSIUS KLIMAS

Lawr«nce, Mass.

> ŠV. KAZIMIERO parapijos, Nashua, N. H., -* - -
> klebonas ir vikaras
> nuoširdžiai sveikina mielus parapiečius, sulaukus

Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventės
» linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. J. BUCEVIČIUS
? Kun. A. VAINAUSKAS

OTO.O.O?

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS PARAPIEČIUS, 
SULAUKUS

Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventės

ŠV. JURGIO parapija, Noruood, Mass.

nauja, nuosava mašina, bet, rei
kia tikėtis, neužmiršime riė jo 
plačios šypsenos, nė jo atviros — 9 va^- ihusosi Luk- 
ir puikios širdies. Dėl savo kuk- semburgo radijo muzikos, o ne- 
laus būdo, paprastumo ir nuo-, siklauso tuo metu komunistų 
širdumo tavo mylimas visų pa- parapijos. Kan. Juo-
rapiečių — tiek lietuvių, tiek f“*.™ pstkoje ta*- jungas ^ivo kilęs iš vil-
amerikonų. Jo parapijai nu- nišHų Kalesnininkų, naujos pa-
veikti darbai tikrai dideli: sut- savaitėmis tegavo po 1000 laiš- r„n;ios atskirtos nuo Nočios 
varkyta, atnaujinta bažnyčia, jo kų atvirlaiškių iš rytų Vokie-
atvežtos seselės knrinrieribtės *0°$’ kai tuo tarpu anksčiau Tesuteikia jam Viešpats am-

semburgo radijo muzikos, o ne-
Alytaus apskričio, kur gimtąjį 
velionio kaimą nurodo lietuvių 
Enciklopedijoje. Alytaus apskri-

turi nors kuklią bet patogią radijui rašydavo kas savaitę žiną atilsi ir atlygina už gerus 
pastogę, puiki mokykla, kurio- 19,000 vokiečių. jo darinis! S. Suž.
ie šiuo metu mokosi 310 mo- _ _____
kinių. Visa tai is jo reikalavo ®
STTarST’nS^-l VELYKŲ ŠVENČIŲ sulaukus,

tai jo kukliai galvai visai būtų 
tikusi monsignoro kepuraitė.... 
Ir iš kur pas jį ėmėsi tiek ener
gijos dar parašyti keletą kny
gelių, dalyvauti liet spau
doje?

Marijos kapines, buvo nulydė
tas kovo 9 d., dalyvaujant daug

niai. Lietuvių bendruomenės

žodį tarė Pr. Totilas. Buvo su
giedota “Marija, Marija”. Gedu
lingas pamaldas laikė J.E. O- 
mahos arkivyskupas Gerald 
Bergam Pamaldose dalyvavo 
65 kunigai ir bažnyčia buvo 
permaža sutalpinti visus para
piečius. Pamokslą sakė deka
nas Juozas Tautkus.

g Kun. Juozas Jusevižius buvo 
g gimęs 1899 lapkričio 12, tad 
f tiktai šių metų rudenį būtų su 
g laukęs 60 metų. Savo kunigys- 
i tės sidabrinį jubilėjų turėjo 
I 1952; buvo įšventintas 1927, 
f baigęs Baltimorės kunigų si- 
| minariją. Prieš tai mokėsi Hart- 
f lorde, Las >Salette kolegijoje, ir 

Orchard Lake, Mich., Marijos 
| seminarijoje, kur ėjo filosofi- 
1 nius mokslus.

I 
i i

Geras teologinis ir filosofinis | 
išsilavinimas jį skatino rašyti, i 
bet tik praktiniais gyvenimo | 
klausimais .— apie gerą dar- f 
bą, laimę ir meilę. Tais klausi- f 
mais paruošė ir išleido penkias f 
knygeles: Mūsų kelias (1929), | 
Mūsų vaikų laimė (1931), Dievo

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 
visus parapiečius, choristus, vargonininką, seseles

Kun. P. J. JUŠKATHS,
Nekalto Prasidėjimo parapijos, Cambridge, Mass.

ŠV. JUOZAPO
parapijos kunigai linki visiems parapiečiams

DŽIUGIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Kun. JOHN J. SKALANDIS, klebonas |
ir Kun. ALF. JANUŠONIS

LOWELL, MASS.

Švč. Trejybes parapijos kunigai
MALONIAI SVEIKINA VISUS PARAPIEČIUS

VELYKŲ ŠVENTĖSE
Rt. Rev. Msgr. JONAS J. AMBOTAS,

Kun. JUOZAS DILLONAS
HARTFORD. CONN.

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS

Velykų Švenčių proga
šv. Juozapo parapijos kunigai

Kun. JUOZAPAS J. VALANTIEJUS, klebonas
Kun. PAULIUS SABULIS
Kun. ALBERTAS KABAUS
Ko. WALTER A. V1CHAS

WATĖRBURY, CONN.

Kun. FELIKSAS E. NORBUTAS, klebonas

Kun. J. SVIBSKAS

DIDŽIOSIOS VELYKŲ ŠVENTES PROGA
Nuoširdžiai sveikiname visus Parapijiečius far linkime..

Linksmų Velykų

Kleb. kun. M. G. Kemežis 
Kun. V. Karalevičius

Elizabeth, N. J.

Malonių Velykų Švenčių

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

- Kun. Vitas J. Martusevičius,
Šv. Jurgio parapijos klebonas

Philadelphia, Pa.

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
KRISTAUS PRISIKĖLIMO

ŠVENTEJE
linkėdami geriausio pasisekimo bei Dievo globos 

visuose darbuose
Kun. MAGNUS J. KAZĖNAS,
Šv. Kazimiero parapijos klebonas
Pittsburghe
Kun. WALTEB KARAVECKAS,

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTEJE
RAMYBES IR TAIKOS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR DARBININKO
SKAITYTOJAMS LINKI

Kun. Dr. J. Starkus 
Kun. P. Žemeikis

Bayoime, N. J.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
linkime visiems parapijiečiams Dievo palaimos

Kuo. JONAS BARAN AS, Mėtoms
Kvn. JONAS C. JUTKEVTCIUS
Kun. MYKOLAS j. TAMULEVIČIUS

ŠV. KAZIMIERO parapijos kunigai
WORCHESTER, MASS.
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Prisikėlimas ir tremtis
Kristaus Prisikėlimo šventė, 

Velykos, šiame krašte nesusi
laukia tiek dėmesio, kaip Kris
taus Gimimas. Tiktai Katalikų 
Bažnyčios liturgija išsiskiria. 
Kristaus Prisikėlimas stovi 
pačiame centre.
’ Bažnytiniai metai veda į Pri
sikėlimą, tą džiaugsmingąjį Al- 
leliują, kaip Taboro kalną, kur 
Kristus persikeitė apaštalų aki
vaizdoje. “Jo veidas sužibo kaip 
saulė,, o jo drabužiai pasidarė 
balti kaip sniegas”. Apaštalam 
valandėlei buvo parodytas Pri
sikėlimo spindėjimas.

Toks pats dangiškas spindė
jimas buvo ir ženklas Kristaus 
iš mirusių prisikėlimo. Prie ka
po moterys rado nuristą ak
menį ir Viešpaties angelą. “Jo 
pavidalas buvo kaip žaibas, ir 
jo drabužiai kaip sniegas”. Mir
ties nugalėjimas apsireiškia 
dangišku skaistumu. Dėlto ir 
Kristaus Prisikėlimo šventė yra 
pati Šviesiausia visoje Katalikų 
Bažnyčios liturgijoje. Kodėl ji 
mažiau šviečia kasdieniškam 
pasauliui, negu Kalėdos?

★

Kristaus Gimimo šventę, Ka
lėdas, galima apvilkti žaviu puo
šnumu vaikam ir suaugusiem 
pasakojant arba apie Dievišką 
Kūdikį arba apie kalėdinius se
nius. Apie antruosius gali kal
bėti betkas, net ir netikintis 
žmogus, kuris taip pat įsijun 
gia į bendras šventiškas nuo
taikas.

Nieko panašaus negalima pa 
daryti su Kristaus Prisikėlimu. 
Jisai neišvengiamai reikalauja 
tikėjimo į žmogaus prisikėlimą 
iš mirusių. Tai centrinė tikė 
jimo tiesa, kurią paneigus vi 
sa kita sugriūtų, ir tikėjimas į 
Dievą. Nes jeigu žmogus po 
mirties nesikeltų kitam gyveni 
mui, jis tebūtų puvenos — nie 
ko daugiau. Tokia išvada supur 
to, ir dėlto netikintieji į po
mirtinį gyvenimą nedaro logiš 
kos išvados iš savo galvojimo.

Kristaus Prisikėlimas reika
lauja rimto susimąstymo ir iš
vadų. Prisikėlimu paliudijama 

at Brooklyn Po«t Office

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metam*  $6.00
Brooklyn, N. Y.----------------- $6.50
Pusei metų_________________ $3.50
Užsienyje _________________ $6.50

tiesa, giliai įsiskverbusi į žmo 
nijos nuojautą, kad žmogus vis 
dėlto nėra marus ir neišnyks
ta su kapu. Bet pripažinimas 
tokios tiesos, kuri įpareigoja 
jau kitaip gyvent, kaip tik už
slopina Velykas. Gimusį Kristų 
galima dar pripažinti ir many 
ti, kad Jis buvo tik žmogus.
Prisikėlusio Kristaus jau nega 

Įima laikyti kuo kitu, kaip Die
vu.

Dievo buvimas labiausiai pa
jaudamas tada, kai žmogus at
siduria ant gyvybės ir mirties 
slenksčio. Lūpos susiklosto mal 
dai — tai vienintelei likusiai 
paguodai ir atramai. “Tur būt, 
žmonės niekur taip karštai ne
simeldžia, kaip nelaisvėje, — 
rašo Henrikas, išgyvenęs šalto
sios Kolymos nelaisvę ir mirties 
grėsmę. —Jeigu žmonės lais
vėje, normaliame gyvenime, 
būtų taip arti Dievo, tikriausiai 
gyvenimas būtų žymiai gražes
nis. Gaila, kad visa tai supran
ta tiktai patekę į vargą”.

Velykos tremtyje ir varge 
taip pat išgyvenamos giliau, 
negu laisvėje ir sočiam gyveni
me. Tas pats Henrikas, kurio 
pasakojimai spausdinami atkar
poje, tdliau rašo: “Negirdėjo
me džiugių varpų.... bet mūsų 
širdyse buvo pavasaris. Mūsų 
išbalę veidai atrodė šviesesni, 
linksmesni. Sveikinome vienas 
kitą, linkėdami sulaukti prisi
kėlimo naujam gyvenimui.... 
Pasivaikščiojimo metu visi lie
tuviai susirinko į viena bara
ką. trumpai pasimeldėm, sugie
dojom “Per Tavo šventą prisi
kėlimą”, tradicinę “Marija, Ma
rija” ir visas iškilmes baigėm 
Lietuvos himnu.... Tai buvo 
mūsų Velykos. 0 kiek tokių var 
go brolių, kaip mes, praleido 
panašiai Velykas Karagandos, 
Uchtos, Marylsko, Vorkutos, 
Cukotos, Tasčeno, Archangels
ko srityse?”

Ar visa tai be prasmės? Ar 
visa tai tik tam, kad žmogus 
kape dingtų? Velykos reikalau
ja atsakymo. Velykos jį duoda

Miško ūkiai nuo Komi sosti
nės Syktyvkoro daug kur yra 
nutolę 200 — 250 km. Susisie
kimas ir miško transportavimas 
vykdomas tik vasaros metu ir 
tik upe. čia, Vyčegdos aukštu- 
pyj, 1941-42 žiemą žuvo 10 — 
15 proc. lietuvių.

Tačiau didžiausias badas ir 
išsekimas buvo 1942 —1943 — 
1944 metų žiemomis. Jau 1942 
vasarą lietuviai (kaip ir lenkai) 
tremtiniai mito žolėmis (dilge
lėms, jaunų pušaičių pumpu
rais ir kt.). Vietinių gyventojų 
padėtis, nors ir buvo sunki, ta
čiau ne tokia baisi; jie tokio 
bado nekentė ir turėjo nors 
bulvių. Duonos normos papras
tai būdavo išimamos 3-4 di-e 
nas į priekį, o atėjus mėnesio 
galui, priseidavo kęsti tikrą ba
dą. z
šuny jau nebuvo, valgė peles.

19^1-42 žiemą mirė iš bado 
ir išsekimo, turbūt, apie pusė 
lenkų tremtinių. Iš lenkų lietu
viai tuomet išmoko pavasarį 
kolchozų laukuose rinkti bul
ves, iš kurių kepdavosi blynus. 
Atėjus pavasarui, tokie “bly
nai” buvo tiesiog išganymas, 
nors kepant juos pasklisdavo 
didžiausia smarvė. Bet badau
jantiems atrodė, kad pasaulyje 
nėra nieko skanesnio.

Rudens metu visi lietuvių 
tremtinių vaikai vaikščiodavo 
po taigą rinkdami uogas ir gry
bus, tuo padėdami išsilaikyti 
savo vyresniems broliams ir se
serims ir tėvams.

1942-43 žiemą badas pasiekė 
tokį laipsnį, kad daugumas lie
tuvių valgė pagautas peles, žiū- 
kes. šunų jau seniai nebuvo li
kę.

Žiurkės ausis apgrauždavo
Žmonės kentė netik nuo ba

do. Kamavo dar parazitai. Ap
leistų senų barakų sienų rastų 
tarpuose, prikimštuose samanų, 
buvo privisę milijonai blakių, 
su kuriomis kovoti nepadėda
vo jokios priemonės — nei 
karštas vanduo, nei žibalas. Va
sarą krimto dar uodai, musėlės 
ir bimbalai, šiltomis vasaros 
naktimis žmonės net po sun
kių darbu negalėdavo pailsėti, 
užmigti. Per kiauras naktis rū
kydavo uodus, traiškydavo krau 
jo prisisiurbusias blakes. Įsis
maginę graužikai apgrauždavo 
mažiems vaikams ausis.

Kertant mišką taip pat buvo 
sunku apsigint nuo uodų. Kir
tėjai ant veido užidėdavo tink
lelį, nes be jo darbas visai būtų 
buvęs neįmanomas, šiltam o- 
rui esant su tinkleliu irgi buvo 
nepatogu. Prakaitas svovėmis 
varvėdavo.

Miško darbai mažai' tebuvo 
mechanizuoti. Tik miško me
džiagos išvežimas į sandėlius 
prie upių buvo šiek tiek me

Pasakoja vakarus pasiekęs Sibiro kalinys (4)

chanizuotas. Bet ir tai buvo tik 
pradžioje. Vėliau, karui tęsian
tis, visos transporto priemonės 
buvo išsiųstos į frontą.
d Šaukštą košės ar sriubos.

Visiems darbams buvo nu
statytos darbo normos. Dviem 
asmenim (vis tiek, ar vyrams, 
ar moterims), dirbantiems dvi
rankiu plūkiu, reikėjo prikirsti 
malkų 4-5 m. (nupjauti medžius, 
nugenėti, sudeginti šakas, su
plauti į 1.5 m ilgio gabalus, 
juos perskelti pusiau, jei stori, 
ir sukraustyti). Neišpildantiems 
tokios dienos normos buvo ma
žinamas maisto davinys valgyk
loje, o viršijantiems normas —

Pennsylvanijos senatorius Hugh Scott 
gražiai atsiliepia apie lietuvius

ŠEN. HUGH SCOTT (v.), L. Valiukas (d.) ir Mr. Ed. Schattuck (k.).

Šen. Hugh Scott iš Pennsyl- 
vanijos vasario 28 dalyvavo Ca-. 
lifornia Republican Assembly 
metiniame suvažiavime, įvyku
siame Coronado (San Diego pri® 
mieštis), kur jis buvo pagrindi
niu kalbėtoju seimo pokylyje. 
Minėtos organizacijos Los An
geles rajono vicepirm. L. Va
liukas turėjo pašnekesį su šen. 
Scott suvažiavimo metu. Šen. 
Hugh Scott pareiškęs, kad jis 
visad esąs pasiruošęs padėti 
lietuviams Lietuvos vadavimo 
kovoje ir kituose reikaluose. 
Anot jo, apie 80 proc. Pennsyl- 
vanijos lietuvių balsavę už jį 
paskutiniuose rinkimuose (1958 
m. lapkričio mėn.). Dalyvaujant 
tame pašnekesy ir kitiems par
tijos šulams, šen. Hugh Scott 

stachanoviečiams buvo duoda
ma papildoma porcija košės ar
ba sriubos.

Maždaug 1943 metais lenkai 
tremtiniai pradėjo gauti mais
to bei rūbų iš lenkų atstovybių. 
Lenkų padėtis tada žymiai pa
gerėjo ir jie turėjo geriausią 
materialinę būklę iš visų gy
ventojų. Lietuviai iš jų už ta
baką ar degtinę (kurią dirban
tieji retkarčiais, gaudavo) iš
simainydavo amerikoniškų sriu
bų. kiaušinių miltelių, taukų ir 
pan., o taip pat ir rūbų, nes 
savųjų, atsivežtųjų jau nebuvo 
likę. Lenkai buvo grąžinti iš 
Komijos apie 1944 rudenį.

su pasididžiavimu pareiškė: 
“.... Tikėsite ar ne, bet aš esu 
kalbėjęs tūkstantinėms lietuvių 
minioms didžiųjų Pensylvanijos 
piknikų metu. Dažnai tuose 
piknikuose dalyvauja iki 20, 
000 lietuvių ar net ir daugiau 
....”. Jis taip pat pareiškė, kad 
labai daug paramos sulaukęs 
paskutinės rinkiminės akcijos 
metu iš LRK ASusivienijimo 
kuopų Pennsylvanijoje. Pašne
kesio metu minėjo min. J. Ra
jecką, Marytę Kižytę. Alto In
formacijos Centro direktorę, 
Vincą Kvetkų ir k.- Šen. Hugh 
Scott taip pat paminėjo, kad 
Vasario 16 proga pasakęs kal
bą Senate ir dalyvavęs priėmi
me Lietuvos pasiuntinybėje 
Washingtone. (I.d.)

Lietuviai nebuvo nustoję vil
ties ir tikėjosi, kad ir jų liki
mas išsispręs panašiai, kaip ir 
lenkų, tačiau to nesulaukė.

Kas iš lietuvių išsilaikė iki 
1944 metų, tai daugumas ir iš
liko gyvi. Į karo galą maistas 
šiek tiek pagerėjo. Visur val
gyklose pasirodė amerikietiški 
konservai.

1945 rudenį atsirado vadina
ma komercinė duona, po 100 
rublių už 1 kg. Prie tokių par
duotuvių išsirikiuodavo eilės, 
kurios siekdavo iki pusės kilo
metro.

Epidemijos
Visais karo metais Komijoje 

siautė vidurių šiltinė ir dėmė
tosios šiltinės epidemija. Ypa
tingai daug gyvybių nusinešė 
dėmėtoji šiltinė, kurios platin
tojai buvo utėlės. Utėlių ant
plūdis būdavo toks, kad senes
nieji. išsekę žmonės, nebepajėg
davo su jomis susidoroti.

Gydytojų buvo nepaprastai 
maža, ir tik ligoninėse bei poli
klinikose. Į ligoninę pakliūti 
buvo didžiausa laimė, nes daž- 
nausia visos lovos būdavo už
imtos.

Didelė problema buvo vaistų 
klausimas. Beveik visas ligas 
gydydavo kelių rūšių milteliais 
ar tabletėmis.

Ugnis iš titncgo.
Per visus karo metus Komi

joje buvo labai sunku su druska 
ir degtukais. Daugelis -žmonių 
ugniai užžiebti naudodavo skil
tuvą. titnagą ir kempinę. Ne
buvo krautuvėse ir tokių būti
nų dalykų, kaip šukos. Žmonės 
jas pasigamindavo patys, iš a- 
lumininių indų, o tankios šu
kos buvo gaminamos iš medi
nių plokštelių.

Lietuvių tremtinių vaikams 
mokytis buvo nepaprastai sun
ku, o daugiausia ir visai ne
įmanoma, nors oficialiai buvo 
reikalaujama lankyti mokyklas. 
Visi vaikai, maždaug nuo 13— 
14 metu, ėjo į darbą ir dirbo 
kartu su suaugusiais įvairius 
uarbus. Mažesni kaip 13 metų 
mokyklų nelankė dėl rūbų ir 
maisto stokos.

Karui pasibaigus, daugumas 
lietuviu jaunuolių su nepapras
tu veržlumu lankė mokyklas, 
technikumus, o dalis net bai
gė institutus. Gyvendami pus
badžiai, nes daugumas neturėjo 
paramos iš giminių, lietuviai 
mokyklas baigė su gerais arba 
labai gerais pažymiais.

Neatitrūko nuo savo kalbos 
ir papročiu

Net baisiausio bado metais 
lietuviai tremtiniai išlaikė vie
ną itin svarbų bruožą: bendra
vo vieni su kitais, niekuomet 

neatitrūko nuo savo lietuviškos 
kilmės ir savosios kalbos. Ir vai 
kai, kurie gimė tremtyje, pui
kiausiai kalbėjo lietuviškai. Iš
laikė taip pat ir savo tikybinius 
įpročius, švenčiant įvairias re
ligines šventes, pvz., Kalėdas 
ar Velykas, jautėsi tam tikras 
pakilimas, suartėjimas. Bendro
mis jėgomis būdavo rengiamos 
Kūčios, nors iš dažnai kuklių 
maisto atsargų. Tokios atsargos 
būdavo sudaromos iš tų pačių 
normų. Keletą dienų prieš ku
rią nors žymesnę švente nebu
vo valgoma duonos kad liktų 
šventėms. Tokios ‘vaišės’’, ži
noma, būdavo ruošiamos po 
darbo, kelioms lietuviškoms šei
moms susidėjus.

Lietuviškas sąmoningumas,- 
darbštumas, vaišingumas, pa
maldumas išlaikė sunkiausius 
mėginimus.

Lietuviškos šeimos
Praūžus karui ir bado šmėk

lai, lietuvių bendravimas dar 
sustiprėjo. Gyvenimui Įėjus 
bent kiek i normalesnes vėžes, 
būdavo suruošiamr vakarai, su 
šokiais, gegužinės. Tuomet drą
siai skambėdavo lietuviškos 
dainos.

Lietuvių santykiai su kitų tau 
tybių tremtiniais buvo kuo ge
riausi, gal dėl visų bendro li
kimo. Geras lietuvių bruožas 
buvo ir tai, kad lietuviškas jau
nimas nesudarydavo mišrių šei
mų. Man yra žinomas tik vie
nas atsitikimas, kada lietuvis 
vedė rusę, tačiau ir tai Įvyko 
tik dėl to, kad tame miško kir
timo punkte nebuvo nė vienos 
lietuvaitės.

Įvairių Įstaigų ir įmonių va
dovai lietuvius labiau už kitus 
vertindavo — už jų darbštumą 
ir žymiai mažesnį patraukimą 
prie degtinės. Pasiiiuosuoti iš 
darbo lietuviui buvo ir yra la
bai sunku.

Vieni grįžo legaliai, 
kiti nelegaliai.

Daugumas lietuvių 1946 — 
47 gavo pasus, kuriuose 
nebuvo Įrašyta jokių straipsnių, 
kliudančių judėti.

Tuo pasinaudodami jau 1943 
metais daug lietuvių be jokios 
NKVD žinios grįžo i Lietuvą. 
Dalis lietuvių atvažiavo visai be 
pasų. sunaikinę specialias 
tremtinių “spravkes”. Gauti 
naują pasą nebuvo sunku.

Lietuva tuomet buvojau pri
gūžėjusi įvairaus plauko rusų 
valdininkų, kurie su vietiniais 
valdininkėliais—partiečiais kar
tais už pinigus išduodavo pa
sus, kelonės bilietus ir kitus do 
kumentus, nors už visa nulup
davo dideles sumas. Vieno Lie
tuvos miesto viename milicijos 
skyriuje už pasą reikėdavo mo
kėti 3000 rublių.

(bus daugiau)

HENRIKAS

VJelyl^os TVlcigadane

(2)
Tokiame barake dieną dar 

šiaip taip buvo galima judėti. 
Blogiausiai būdavo naktį. Turė
jai žengti kaip cirko artistas, 
kad kam neužmintum ant ko
jos, galvos, krūtinės. Praeiti 
nieko nepabudinus buvo neįma
noma. Pažadintas iš miego 
Rumunijos pilietis, sapnavęs 
gardžią vakarienę, pradėdavo 
triukšmauti.Tai prikelia iš mie
go kitus. Taip nebuvo nakties, 
kad kas nesibartų, neskandaly- 
tų.

Apie patalynę tuo laiku ne
galėjo būti jokios kalbos. Di
džiausia laimė buvo rasti vietą 
miegui ant plikų gultos lentų.

Vandens neužtekdavo gėri- 
foui, nors po silkės, kuria be
veik kasdien maitindavomės, 
gerti ir labai norėjosi. Prau
simasis tuo laiku buvo atpuolęs. 
Prausdavomės reguliariai kas 
dešimt dienų Magadano pirty
je, o mūsų skudurai (drabužiais 

jų pavadinti negalima) pereida
vo dezinfekciją, kuri, reikia pa
sakyti, buvo labai efektyvi, nes 
per visą laiką, gyvendami to
kioj spūsty, parazitų neturėjo
me. Vėliau, kai patekom dirb
ti kasyklosna, dažnai prisimin- 
davom tą dezinfekcijos kame
rą, nes ten tokių dalykų nebu
vo, ir parazitus turėjom naikin 
ti patys pačiom primityviškiau- 
siom priemonėm.

' Visi tie trūkumai, vargai bū
tų buvę žymiai lengviau pergy
venti, jei nebūtų reikėję būti 
kartu su kriminalistais. Mūsų 
ir taip sunkų gyvenimą jie dar 
labiau sunkino, kartais darė 
tiesiog neįmanomą.

Jie baisiai keikėsi ir nuolat 
sukosi aplink, tykodami ką 
nors pavogti. Jei tik truputį 
užsižiopsosi, liksi be savo duo
nos; jei sužinos, kad turi “Ma- 
chorkės” (tabako), būtinai pa
vogs, nors ir geriausiai paslėp
si.

Mus visus teisė pagal 58 
straipsnį, vadino “kontrikais”, 
atseiti kontrarevoliucionieriais, 
“mužikais”. Save gi laikė kaž
kuo aukštesniu, tarybiniais pi
liečiais. Nors ir buvo padarę 
nusikaltimus, bet tėvynės “ne
išdavė”. Tokiam jų galvojimui 
pagrindą davė patys čekistai, 
kurie kalinius skirstė maždaug 
tokiu pagrindu į dvi grupes.

Visą laiką taip šių grupių 
vyko aštri kova, kuri kartais 
baigdavosi net susirėmimu. To
kio susidūrimo finalas priklau
sydavo nuo to, koks jėgų san
tykis būdavo tame barake. Jie 
lenkėsi tik prieš jėgą. Jei ku
riame barake mūsų jėgos buvo 
stipresnės ir mes juos nugalė
davome, jie pasikeisdavo mū
sų atžvilgiu, laikydavo mus ly
giais su savimi ir kurį laiką pa
likdavo ramybėje.

Persiuntimo punkte niekas 
neturėjo nuolatinio barako, ir 
kiekvieno barako gyventojai 
dažnai keisdavos. Tie mūsų 
“bičiuliai”, pajutę, kad jų jė
gos barake per silpnos, perei
davo į kitą. Ten jų skaičius pa
didėdavo. ir vėl būdavo sena 
istorija.

Fiziškai mes nebuvome už 
juos silpnesni, bet daugelis pa

lūžo savo dvasia. O netekus 
dvasios, tokiame gyvenime yra 
labai sunku. Daugelis čia nete
ko pusiausvyros.

Būdami Lietuvoj kalėjimuo
se, visi tikėjosi, kad turi kas 
nors įvykti, ir mūsų likimas 
nebus toks žiaurus, čia gi pa
matė, kas laukė.

žmones paveikė ir staigus 
blogesnis maistas, čia niekas 
negaudavo jokių siuntinių iš 
namų ir turėjo pasitenkinti tuo 
ką duodavo viršininkas.

Pagaliau 1949 metų pradžio
je pradėjo mus po truputį at
skirti nuo kriminalinių kalinių. 
Buvo kalbama, kad Tarybų Są
jungoje politiniai kaliniai bus 
traktuojami kaip ir visame pa
saulyje, nereikės jiems dirbti, 
o gal bausmės atlikti parveš 
į savo kraštą.

Bet tai buvo plepalai. Mes 
turėjome dirbti daug sunkiau 
nei kriminaliniai kaliniai. Mes 
dirbome 10 valandų per dieną, 
be jokių švenčių, o kriminaliniai 
kaliniai — tik 8 valandas ir 
sekmadienį turėjo laisvą. Ir re
žimą turėjome žymiai sunkes
nį.

Atskyrė mums tam tikrą ba
rakų skaičių, aptvėrė lentų tvo

ra ir padarė specialią zoną po
litiniam kalniams. čia vietos 
buvo dar mažiau, bet buvome 
vieni, be kriminalinių kalinių.

Sugrūdo mus visus į tą zo
ną, ir iš karto pajutom, kad 
režimas bus kalėjimo, nežiū
rint, kad tai buvo persiuntimo 
punktas. Du kartus per dieną 
turėjom patikrinimą, kas ben
droje zonoje buvo daroma ret
karčiais.

Atsirado prižiūrėtojai čekis
tai. Barakai buvo laikomi už
rakinti, ir dieną tik keliom va
landom išleisdavo pasivaikščio
ti. Padažnėjo kratos ir iki 
smulkmenų iškrėsdavo mūsų 
menką turtelį, mus pačius, mū
sų patalpas. Visa tai labai pri
minė kalėjimą.

Buvo tam tikra rūšis čekis
tų, kurie kratai suteikdavo di
delės reikšmės. Jie jausdavo sa 
votišką malonumą krapštytis 
kalinio daiktuose, kažko ieško
dami, kaip mes sakydavome— 
“atominės bombos”. '

Nors režimas stiprėjo, bet 
įsigalėjo tam tikra tvarka. Kas
dien gaudavom laikraštį “Ma
gadano Tiesą”, kurioje teisybės 
būdavo mažai, tačiau šiek tiek 
sužinojom, kas dedasi pasauly

je. Ant grindų miegodavom pa
eiliui ir kas 10 dienų, pirties 
dienomis, keisdavomės su tais, 
kurie miegojo gulte.

Kai buvome bendrame per
siuntimo punkte, į pirtį vesda
vo 5-6 savisaugos būrio sargy
biniai koloną iš 100-150 žmo
nių. Dabar mus lydėdavo vi
sas būrys čekistų kareivių, ap
ginkluotų automatiniais šautu
vais. Lydėjo ir šunys. Tekdavo 
eiti po penkis eilėje susikibus, 
nesikalbant, neatsiliekant, nie
ko nepriimant iš praeivių. 
Prieš tokį žygį sargybos virši- 
nininkas įspėdavo, kad žings
nis kairėn, dešinėn bus mėgi
nimas pabėgti, ir bus įsakyta 
sargybom šauti. Mes iš savo pu
sės dar pridėdavom, kad šuo
lis į viršų bus taip pat pabė
gimas. Taip mūsų vertė pakilo, 
pradėjo stipriau saugoti, tikrin
ti, skaičiuoti, ar visi esame.

Maistą gaudavome tokį pat 
kaip ir bendrame punkte, t.y. 
du kartus į dieną. Ryto 6 va
landą duodavo visai dienai duo
nos davinį, sriubos ir žalių ko
pūstų lapų su trupučiu avižinių 
kruopų ir 200 gramų arbatos- 
(arbata buvo truputį salstelėju
si ir dvokė statine). Vakare 7- 
8 v. būdavo tokia pat sriuba. 

Duoną retai kas išlaikė iki va
karienės, paprastai vakarienė 
buvo be duonos.

Tokiose tad sąlygose artėjo 
1949 metų Velykos. Man tai 
buvo antros Velykos nelaisvė
je. Pirmas 1948 praleidau Lie
tuvos TSR vidaus reikalų mi
nisterijos tardomuose rūsiuose 
Vilniuje. Gedimino gatvėje 
prieš Lukiškio aikštę.

Paskirstymo punkte mes bu
vom suskirstyti brigadom alfa
beto tvarka. Birgadon patekau 
su vienu vokietuku iš vakari
nio Berlyno. Jo pavardė ta pa
čia raide kaip mano, buvo vien
metis. kilęs iš pasiturinčios pirk 
lio šeimos, baigęs žurnalistines 
studijas, dirbęs spaudoje ir spė
jęs parašyti vieną kitą straips
nį, nušviečianti sovietų sieki
mus Vokietijoje. Komunistam 
tai nepatiko ir nutarė jį likvi
duoti. Vieną dieną, kai jis nu
vyko į rytų Berlyno teatrą, če
kistai jį suėmė, nuvežė tiesiai 
į aerodromą ir lėktuvu atgabe
no Į garsųjį Lubiankos kalėji
mą Maskvoje. To keturių mė- 
nerių tardymo buvo nubaustas 
25 metam į darbo pataisos sto
vyklą.

(bus daugiau)
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

HO 1-8433200 E. 8th Avė.

406 Bingold St. McKeesport, Pa.
431 NINTH AVENUE

Hilk’s Furniture

Drive in or phone

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Phone, HO 2-0600

Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo ŠventėsKAUNAS BAKING COMPANY
Mr. 8C Mrs. JOHN ANDRULIS

Adolf Švenčonis

HOLY LIGHT

BROOKLYN 11, N. Y.

263 Market St. 
NEWARK 2. N. J. 
MArket 2-1968

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, U-U. 
FRontier 6-6399

6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

346 TMrd Avė. 
PITTSBURG 22, PA. 
GRant 1-3712

FUNERAL HOME

AMBULANCE SERVICE

Mr. Albert Savolskis, Assistant

1991 Broadvvay 
NEW YORK 23, N. Y. 
LYceum 5-0900

716 Wa1nut St. 
PH1LADELPHIA 6, PA. 
WAInut 5-3455

390 W. Broadway
S. BOSTON 27, MASS.
ANdrew 8-8764

1313 AcMison Rd.
Supericr Avė, & 71 St, 
CUEVEUAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

BEST WISHES TO YOU AND YOURS 
FOR A PLEASANT AND SAFE DRIVING

YOUR HOME SHOULD COME FIRST
820 E. 8thAve. HO 1-2228 HO 1-2229 Homestead, Pa.

MUNHALL, PA.

Phone: HOmestead 1-2267

683 Hudaon Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

dijo valandėlės laikas, radijo 
stočiai prašant, greičiausiai teks 
pakeisti iš 6:30 į 8:30 vai vak. 
Valandėlė girdima sekmadie
niais, stotis —WDAS, banga 
1480. _ -

L. Inžinierių Sąjungos valdyba 
pareigas pasiskirstė taip: Vy
tautas Mošinskis — pirminin
kas, Algimantas Gečauskas — 
sekretorius, Putinas Mašalaitis 
— iždininkas.

Studentas Algis Vasys moks
leivių ateitininkų susirinkime 
kalbėjo tema — pletkai ir plet- 
kininkai. Nors ši tema daugiau 
tiktų suaugusiems, bet ir mok
sleivių tarpe ji sukėlė gyvų dis
kusijų. Susirinkimas įvyko ko
vo 15 Macijauskų namuose..

šokių vakarą per Velykas 
Šv. Andriejaus parapijos salė
je ruošia moksleiviai ateitinin
kai. Gros havajie&ai. Pradžia 8 
vai. Kviečiami visi.

\ linksmų Velykų Švenčių 
LINKIME LIETUVIAMS KOSTUMERIAMS

BEER DISTRIBUTOR

364 Hefan St. McKees Rocks, Pa.
> For delivery call: 

FE 1-1183 FE 1-1222

DUONA IR KEKSAI
- i

Wedding and Birtbday Cakes

Cakes, Pieš, Ali Assortment of Cookies, 
Wedding & Birtbday Cakes a Specialty 

BAKERS OF QUAUTY WKTTE BREAD 

DELIVERED DAILY FROM OVEN TO HOME
PLANT AND STORE

467 W. 8th AVENUE W. HOMESTEAD; PA.
HO 1-1296

LAWRENCE FOOD BANK 
P a r k Street 

Lawrence, Mass.

11645 Oueem Btvd. Forert HIBs 75,
TeL VI'3-1477 
Namų adrmnia:

106-55 95th Street

BLUE ĘĄGLE INN >
MIKE WHTTE, savininkas

Užlaikom geriausius gėrimus
2026 Fifth Avė. Pittsburgh 19, Pa.

TeL: CO 1-8534

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

BRADDOCK, PA. 
McKEESPORT & GREESBURG 

PENNSYLVANIA

PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI 
savininkai

LIETUVIŠKA UŽEIGA

2204 Canon Street S. S„ Pfttsburgh, Pa.

TeL HE 1-9795
SXgX&9@©®@@@@®@@@®S)gXgX9@®9@®SxS@@@ex9®@^

Chevron Auto Sport Service 
505 TOMKENS AVĖ. 

Rosebank L. L

GI 7-9463

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ'

ALFRED M. LUTHERAN
ALL KINDS OF BEER & SOFT DR1NKS 

Prompt home deliveries 
1414 MIFLIN STREET

HO 1-3133 Res. HO 1-2253
Homestead, Pa.

Lukai Aldona Matijošaitytė, 
Tirtas IfnrKnasftJncgas ftabrin* 
kas ir Algis Vasys. Studijų die
nų reikalais galima kreiptis i 
A. Gečanskaą, 913 W. Ruscomb 
St Philadelphia 41, Pa., teL 
GL 5-8754 arba į Phila. sky
riaus valdybos sekretorę Zinai
dą Čikotaitę, 3480 W School 
House La., Phila. 44, Pa., teL 
VI 3-7814. Ta proga balandžio 
4 ruošiamas studentiškas links- 
mavakaris.

Aukų Vasario 16 minėjimo 
proga surinkta 1548.41 dol iš
laidų buvo 289.75 dol, ’fiko 
1258.66 dol.

CHARLES MARKET
MASTO KRAUTUVE 

2136 Fifth Avė. Pittsburgh, PA
Phone: EX 1-0473

CHARLES SPLRGIS, Savininkas

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Mūsų Kiijentams ir Draugams Linki 

TONY SAVATT & SONS

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY

r FOUNTAIN, MICH.

SHENANDOAH, PA
Katalikų labdaros didysis va

jus, prasidėjęs kovo 2, baigsis- 
tik geguž. 1, sekmadieni, visuo
tina rinkliava, šia proga surink
tos aukos išlaiko visas katalikų 
labdaros įstaigas, šelpia netur
tinguosius katalikus. Ir šiemet 
tikimasi surinkti per 2 milijonu. 
Visi katalikai meldžiasi į Ma
riją Labdaros Globėją, kad va
jus pasisektų. Lietuviai yra dos
nūs saviem labdarybės darbam. 
Remia parapijos reikalus, kapi
nių fondą, uoliai dirba šv. Ka
zimiero seserų statomai senelių 
prieglaudai ir vienuolynui, gau
siai aukojo arkivyskupijos se
minarijai. Gailestingumą mies
telis gerai supranta, gal dėl to, 
kad jau keliolika metų kaip čia 
nėra darbo.

L.K. Moterų Sąjungos skyrius 
prie šv. Jurgio parapijos kovo 
15 susirinkime svarstė, kodėl 
nėra naujų narių. Pradžioje nu
matyta t^kti jaunas mergaitės, 
globojant jų grupinį veikimą 
Kai bus suburtos, lengviau įsi
jungs ir į sąjungos skyrių. Su 
mergaitėmis sutiko dirbti L 
Jurkevičiūtė ir Adelė Schutz. 
Pradžiai bus organizuojama tau
tinių šokių grupė, kini pirmą 
kartą viešai pasirodys Lietuvių 
dieną. (Ra)

SVEIKINAME VISUS BIČIULIUS, 
SULAUKUS

1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
4. Ar ji^naudoja geriausias įpakavimui dėžes?

5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta? . - -

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:



INKAS

VYČIAI TEBEDEGA SAVO GLOBĖJO IDEALAIS

Mikas

PAMĖGINKITE NEMOKAMAI

132 FrankUa Avė.
Hartford, Cenn.

Tel. CHapel t-4724

969 Lftenry Rd. 
Ctevetantf 13, Ohio 
ToL TOvrer 1-14A1

—Vilniaus elektros reikmenų 
dirbt pagamintų 206 trans. 
formatorių išgabeno j Donbaso 
anglies kasyklas, 7 transforma
toriai į Indiją. Kitus gabena 
taip pat į Mongoliją, kom. Ki
niją, Albaniją, Rumuniją, Gu
diją, Kazachstaną ir kt

kis, Ant Paštais, Bronius Poli- 
kaitis, Česlovas šadreika ir Ka
zys Veikutis. Kontrolės komisi- 
jon pakviesti Matas Baukys, 
Jurgis Mikaila ir Juozas Vai
čiūnas.

832 North Tth Street 
PHILADELFHIA 23, PA.

WAtamt 3-1747

Vyčių 29 kuopos metinis su
sirinkimas ir komunijos pusry
čiai įvyko kovo 15, sekmadienį. 
Mišios ir bendra komunija bu
vo švč. Trejybės lietuvių para
pijos bažnyčioje Newark, NJ. 
Mišias aukojo preL Ign. Kelme
lis, kuopos dvasios vadas. Bu
vo graži katalikiškos akcijos 
demonstracija, kai daugiau kaip 
50 vyčių ėjo bendrai prie alto
riaus ‘priimti komunijos. Pamok 
sle šitą vyčių vieningą žygį pre
latas tinkamais žodžiais pažy
mėjo ir pasidžiaugė, kad vyčiai 
tebedega savo globėjo šv. Kazi
miero idealais. Mišių pabaigo- 
goje buvo sugiedotas Vyčių

— Povelykinis Darbininko 
numeris dėl švenčių išeis viena 
diena vėliau, bus spausdinamas 
antradienį, ne pirmadienį; penk
tadienio numeris išeis norma
liai.

Kun. A Dranginis, šv. Alfon
so vikaras, kovo 19 dalyvavo 
Maryland Brotherhood of the 
Blind susirinkime Odd Ęellows 
salėje. Prieš posėdį sukalbėjo 
maldą ir buvo to vakaro gar-

174 Nutley Avenae 
Nutley, N. J. Td. NU 2-1M0

Lietuviški vakarai šiais me
tais Waterbury sutraukė dau
giau žmonių nei anksčiau. Li
tuanistinės mokyklos rengtas 
Užgavėnių vakaras buvo gau
sus dalyviais ir turėjo įvairią 
programą. Publikai daugiausiai 
patiko magiko šposai. Gauta gra
žaus pelno, kuris bus sunaudo
tas mokytojų atlyginimams.

Vasario 16 minėjime šiemet 
žmonių atsilankė dvigubai dau
giau nei pereitais metais, bet 
aukų Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta dvigubai mažiau. 
Jeigu prieš keturis penkis me
tus tam tikslui surinkdavo a- 
pie 4,000 doL, tai šiais metais 
surinkta vos per tūkstantį.

Beito skyriaus susirinkime 
kovo 15 pirmininkavo A. Alek- 
sis, sekretoriavo Valiulienė. A- 
pie Balfo seimą pranešimus pa
darė A. Devenienė, A. Petraus
kas ir A. Paliulis. Valdybos dar
bų pranešimą padarė skyriaus 
pirm. J. Brazauskas. Piniginio 
vajaus metu Balfui šiemet su-

— Kun. J. Svirnelis, salezie
tis misijonierius Indijoje, at
vyksta į JAV. Velykų šventes 
praleis Italijoje. Iš ten sveikina 
visus savo pažįstamus ir Indi
jos misijų rėmėjus ir Imki ty
ro Velykų džiaugsmo. Velykų 
pirmą dieną, prie - šy. Jono 
’bosko grabo, aukos mišias už 
visus geradarius ir rėmėjus.

- Prudencija Bičkienė ir 
Stasė Daugėlienė balandžio 4 
Šv. Juozapo parapijos salėje 
Waterbury dainuos Fronto Bi
čiulių ruošiamame koncerte. 
Solistėm akompanuos muz. Ju
lius Gaidelis iš Bostono. Po 
koncerto šokiam gros lietuvių 
— latvių orkestras. Koncerto 
pradžia 7 vai. vak.

televiziją, radiją, patefoną 
Įrengia Hi-Fi

pirm. J. Sakevičius ir V. Lauk- 
žemytė. Pagerbus vėliavą, bu
vo sugiedota Lietuvos ir Vyčių 
himnai.

Pusryčius paruošė M. Balčiū
nienė, F. Kupris ir Ann. Ocea-

Vitas Razmus vasario 15 per parapijos klebonas, šventė sa- 
sikėlė iš Kanados ir apsigyve- vo gimtadienį. Ta proga jis at- 
no pas savo mamą Oną Raz- laikė mišias su nauju brangiu 
mienę, 24 Spring St, Stough- kieliku, kuris turi 12 brangių 
ton, Mass.

Kovo 14 kun. W.W .Gunn,

pagelbininkas P. Velevas, Tė
vas J. Marčnicioms, MIC. Kiti 
kalbėjo trumpai, išreikšdami 
draugijai sveikinimus ir linkė
jimus.

Gražiai ir turiningai iškilmes

— Barbora Becevičienė, gyv 
Clevelande, Ohio, pasinaudoda
ma Velykų proga atpiginta Dar
bininko prenumerata užsakė 
Darbininką naujam skaitytojui 
Danieliui Jankauskui, 11901 
Iowa Ave.> Cleveland 8, Ohio. 
Prie 5 dol. prenumeratos dar 
pridėjo 1 dol. auką Darbininkui 
paremti. ‘Šia proga turiu pri
minti”, rašo laiške B. Bacevi
čienė, “kad Jūsų redaguojamas 
Darbininkas man labai patinka 
ir visais atžvilgiais yra labai 
puikus laikraštis. Tegu Dievas 
laimin Jūsų darbus.”

Kelionei ir ktoms išlaidoms 
reikia lėšų. Tam tikslui ši ko
manda gegužės 2 ruošia pasi
linksminimo vakarą Lietuvių 
Politikos Klubo salėje. .

Paremkime šią bovvlininkų ko 
maudą, atsilankydami į jųjų 
ruošamą pailinksminimo vaka pagyrė ir išrinko naują valdy- 
rą. JJA bą: Algis Barakauskas, Alfa

Pagrindiniais kalbėtojais bu- 1 Gilvydis, Vyt Kutkus, Alber-
vo miesto meras J. Healy, jo — Alytaus rajone Punsko gi- tas Misiūnas, Antanas Mustei- 

rioje dar 1956 buvo paleista 
12 briedžių, atvežtų iš Vorone
žo. Dauginasi miškuose iš Al
tajaus atgabentos voverės. Pad- 
variškių apylinkėje buvo paleis
ta 13 fazanų.

Stud. Romas BHmMcos pa
gerbdamas nesenai mirusio savo 
tėvo Petro Bliudniko atmintį, 
perėmė L. Enciklopedijos pre
numeratą, sumokėdamas užsi
likusias skolas dėl tėvo ligos. 
Petras Bliudnikas buvo veiklus 
vietos liet Bendruomenės, cho
ro ir kt. organizacijų narys. To
mis pačiomis lietuviškomis tė
vo pėdomis eina ir sūnus Ro
mas, kuris yra veiklus lietuvis 
skautas, taūt šokių dalyvis ir 
organizatorius, choro ir kitų 
lietuviškų vienetų narys. -

V. Kudirkos 'Viršininkus" 
scenai jau kuris laikas rengia 
dramos aktorių būrelis. Reži
suoja Andr.. Cieminis. Scenai 
pritaikė rašyt Jurgis Jankus.

Didelis pareikalavimas Sibiro 
tremtinių maldaknygės. Vietos 
spaudos kioske tik per vieną 
sekmadienį Sibiro tremtinių 
maldaknygės “Marija, gelbėki 
mus”, išplatinta 50 egz. Daugu
mas, įsigydami šią nuostabią 
maldų knygą, pareiškė, kad ją 
įsigyja tikslu pagedbti didvyriš
kąją Sibiro tremetinių atmintį. 
Tai labiausiai šiuo metu čia 
perkamą liet, kalba knyga.

Po pamaldų šv. Jiirgio salė
je buvo komunijos pusryčiai 
Pusryčiams vadovavo centro 
valdybos pirm. J. Sakevičius. 
Kalbas pasakė preL Ign. Kel
melis, kun. Aug. Sabas, salezie
tis iš Crown Point, Indiana, Pr. 
Vaškas, Albin. Jankus — 29 
kuopos nariai, Kaz. Balčiūnas, 
šv. Jurgio draugijos pirminin
kas. Svečias kalbėtas buvo J.E. 
Monaghan iŠ Orange, N.J. Sa
vo kalboje iškėlė reikalą rūpin
tis, kad kuo daugiau pašauki-

398 W. Fourth St 
Boston 27, Maus.

Tel. ANdrew S-9040

SIUNTINIAI SIUNČIAMI | SOVIETŲ RUSIJA 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGU01JĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 

VELYKOMS DOVANŲ PAKETUS SIŲSKITE JAU DABAR 
' Pastnaodok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO^ INC
135 W. 14th St New York 11* N. Y. TeL CHetee* 3-2583 

'.41 Secoad Av*, New York City, N. Y^ TeL GRamercy 5-7439 ’ 
Atidarą kasdien 9-6 vai, sekmadieniais 9-4 vai. MŪSŲ SKYRIAI;

11691 Jos. Campau Avė, 
DETROIT 12, MICH.

TOmsHad 8-0298

akmenų. Pamaldose lietuvių 
mokyklą atstovavo Mary Turel, 
W. Turel, Nijolė Poškus ir Ar- 
vidas Poškus. Jie įteikė koebo- 
nui dovaną — žadintuvą su a- 
titinkamu įrašu.
. Kovo 17 buvo parapijos va
karas. Dalyvių tarpe matėsi 
Mr. K. Kimūs, J. Kimūs, Jn. 
Kimtis, Al. Gilis, Ed. Gilis, Mrs. 
M. Rennov, EI. Enck-Svimely- 
tė ir kiti. Pelnas skiriamas moks 
lą einančiam jaunimui stipen
dijoms.

mūsų skyriai 
107 So. Ver«ott Avė, 

LOS ANGELES 4, GALIT. 
DUuUrfc 5-6559

1241 N. MiMd Avė, 
CH1CAGO 22, DLL. 

HUmboHt 6-2818

DETROIT, MICH. 
LB nauja valdyba

Kovo 15 ispanų salėn susi
rinkęs pusšimtis Detroito lie
tuvių išklausė senosios LB. De
troito apylinkės valdybos veik
los pranešimų, veikusiuosius

rinkta 400 doL Viso per du 
metus Balfui Waterburio sky
rius pasiuntė 1200 doL Į nau
ją valdybą išrinkti: Ks. Žilins
kienė — pirmininke, nariais: 
Venclauskaitė,. Davičikas, Jaku
bauskas ir Urbšaitis. Revizijos 
kom.: Kiaunė, Kuzmickas ir 
čempė. Susirinkime Balfui au
kojo: A. Petrauskas 10 dol., po 
5 dol.: Velička, Deveniai, Le- 
vanai, Vileišis, A. Paliulis, V. 
Vaitkus, P. Brazauskas, Visoc
kis ir Matai. Trečiokas 6.50 doL 
kiti po mažiau. Po susirinkimo 
buvo vaišės, kurios taip pat 
Balfui pelno davė apie 200

— Toronte, Kanadoje, gegu
žės 9-10 įvyksta skautų akade
mikų suvažiavimas, kurio me
tu ruošiama meno parodą. Pa
rodoje pakviesti dalyvauti me
no mokyklas lankantieji stu
dentai arba' savo studijas tik 
ką baigę. Parodos reikalais 
kreiptis į Dalią Meilutę, 207 
uebeck Avė., Toronto 9, On-

Baltimores žinios
PreL L Mendelis, parapijos 

klebonas, išsiuntinėjo savo pa- 
rapiečiąms laišką su Velykų 
švenčių sveikinimais, bažnyti
ne pamaldų tvarka, raginda 
mas eiti prie sakramentų. Taip 
pat aprašoma visa parapijos 
veikla iki birželio mėnesio.

Karolis Kačauska*, karinin
kas, su savo šeima atostogauja 
pas savo tėvus Marijoną ir Ka
zimierą Kačauską, gerai žino
mus visoje lietuvių kolonijoje. 
Jis įsigijo aukštesnį karininko 
laipsnį ir yra įjungtas į regu
liarų marinų dalinį. Po 30 die
nų atostogų eis specialius mok-

SKAUSMŲ
Jeigu niekuomet nenaudojote ‘Roeee 
Tabe* sumažinimui arthritte, neural
gijos, reumatizmo skausmų, mes 
norime jums pasiūlyti mūsų atsa
komybe^ Mes atsiusime jums 
kanmi, kad jūs galėtumėte tuojau 
išmėginti ir būti patenkinti skaus
mų sumažėjimu.
Nesiųskite pinigų, tik prisiųskita 
savo adresų ir mes tuojau jums pri
siusime Roese Tabs.

ROME PRODUCTS CO.
Ospt X-1, 9ok 772, Chloago SO, III.

39 Raymoad Fta»W. 
N«wsrk, N. J.

T«L *MAHc*t 2-2S77

— Jaunyly daininky konkur
sas rengiamas Clevelande gegu
žės 2. Laimėtojams skiriamos 
trys premijos: 300, 200 ir 150 
dol. Konkurse gali dalyvauti 
vyrai ir moterys ne •vyresni 
kaip 28 metų. Dainuoti pasiren
kamos trys dainos: viena lietu
vių kompozitorių, dvi gali būti 
kitų. Dvi dainuojamos lietuviš
kai, viena — bet kuria kita kal
ba arba taip pat lietuviškai. Re- 
gistruojamasi Dirvos laikraščio 
redakcijoje, kuri tą konkursą 
ruošia. Registracijos data — 
balandžio 18. Adresas: Dirva, 
6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio.

Kuopos valdyba sveikina
Dalią Slepakovaitę, Paterso- 

no kuopos narę ir Kaz. Navic
ką 29 kuopos narį sutuoktuvių 
proga, kurios į^yks Velykų die
ną šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje Petersonį, 
NJ. Vestuvių vaišės bus 5:30 
vai. p.p. šv. Jurgio salėje Ne- bės kalbėtojas, 
vvark, N.J. Fr. V. Jonas Obelinis

pacijos laikai, tas tikrai išgir
do įdomių ir jaudinančių fak
tų. Už a.a. K. Paltaroko sielą 
maldą sukalbėjo klėb. kun. Pr. 
Valiukevičius.

Dainų, žodžio ir gyvųjų pa
veikslų pynę parengė K. BuL 
sienė. Išpildė vietos ateitinin
kai: Aldona Krygėrytė, Izb. Poš- 
kutė, jaunosios Krokytės Jūra
tė ir Ramunė, Pr. Puidokas, 
Br. Krokys, Jurgis Valiukas ir 
Kostas Mačiulis. Dainų ir žo 
džio pynė buvo atlikta gerai, 
ypač darniai praskambėjo lie
tuvių liaudies dainos. Smuiku 
už scenos palydėjo muz. Juo
zas7 Straha. " 1 f >. ,,

Minėjimą pradėjo jaunasis 
Stankaičių Juozukas padekla
muodamas Maironio ‘Apsaugok 
Aukščiausias”. Minėjimui vado
vavo dr. A. Stankaitis, rengė 
vietos ateitininkų valdyba.

Vakare įvykusioje narių ar
batėlėje sveišas kun. K Balčys 
padainavo kelias lietuvių liau
dies dainas ir lietuviškų operų 
arijų.

Minėjime dalyvavo ir kun. K. 
Balčio sesutė daktarė iš Syra- 
cus, N.Y.

Si graži ir kilni tradicija jau 
vykdoma eilė metų. Ir, reikia 
pasakyti, vis didesnis ir dides
nis būrys vyrų klaupia prie Die 
vo altoriaus. Po pamaldų išsi
rikiavę visi bendrai nužygiavo hninkų komandas. Viena jų ku- 
į savo salę .bendrų pusryčių. ri31 vadovauja Petras Gibbas, 

yra pasiekusi pirmaujančią vie
tą Esseėz County, NJ. Šventojo 
Vardo draugijų skaičiuje.

Komanda šiemet dalyvaus 
Amerikos bovvlininkų kongre
se, kuris įvyks Saint Louis mies

LICENSED BY UXSJL
BROOKLYN, N. Y. — 1539 Bedford Aram Ttf. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312-314 Mntet TeL M 2-2452 ir MI 24681 lOtRą Gteai M692
• Siųsti galim* tik naujus daiktas • Per mfisų firmų siunčiami stuntteial paskyrimo vietų perteki* trum
piausiu laiku. • Visi muitai apmokand vietoje, mteų jstaigoae, gavėju rteka nemoka. • _Prie- firmos 
Įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti {vairiausių medžiagų, odų avalynei ir Mta kų žemiausiomis 
kainom!* ' ------

metų pradžioje du kartas ma- no postas buvosuknrtas Betuvžg 
tėse su vysk. K. Paltaroku, o karių veteranų, dalyvaanisĖų I 
ir išvykdamas . į JAV buvo nu- pas. kare< Jie ĖM9zttĖmnebė^ 
vykęs atsisveiidartL Paskaita bu je veftkųė yra dbRg itihę šv. 
vo parengta gerai ir tam įdo- Jurgfo žieta^ gjagiyją ir H-

Kun. K. Pugsvičius, šv. Al
fonso parapijos vikaras, buvo 
garbės kalbėtojas bend- 
druose pusryčiuose,
kuriuos suruošė Baltimore Sun 
dienraščio darbininkai kovo 
15 d.

Verbę sekmadienio pamaldo
se dalyvavo ypač daug žmo
nių. Procesijoje dalyvavo mo
kyklos vaikučiai ir gražiai gie
dojo pritaikintas giesmes kartu 
su parapijos didžiuoju choru. 
Popiet 4 vai. daug lietuvių da
lyvavo stacijų pamaldose.

Sodalietės balandžio 3 ren
gia arbatėlę p. Grace Palumbo 
namuose. Kas planuoja dalyvau
ti arbatėlėje, prašom pranešti 
primininkęi Florence Patrick.

C.Y.O. kuopelė balandžio 10 
šv. Alfonso salėje ruošia šo
kius.

Sutvirtinimo sakramentas šv. 
Alfonso bažnyčioje bus teikia
mas balandžio 19, 4 v. p.p. Kas 
dar nepriėmė šio sakramento, 
raginami registruotis pas sese*

mų būtų į kunigus, vyrų ir mo
terų vienuolynus, nes niekas 
negali pajėgti atlikti tų auklėji
mo ir mokslo darbų, kuriuos 
atlieka dvasiškija ir vienuoly
nai. Priminė, kad Newarko ar
kivyskupijoj prieš porą metų 
pastatyta nauja mokykla nega
lėjo metus pradėti darbo, nes 
trūko mokomojo personalo. Ra
gino vyčių vadovybę kreipti į 
tai daugiau dėmesio.

Buvo pakelti į antro laipsnio 
vyčius: Stella Andrews, Ann 
Chapulis, Eva Trečiokas ir Iza
belė Dilis. Į pirmąjį laipsnį kan
didatais buvo Mr. ir Mrs. A. 
Shadis ir Mr. ir Mrs. V. Vosy
lius. !

Kandidatų tinkamumą nusta
tė ir juos egzaminavo Fr. Vaš
kas, P. Podgalsky, J. Zwinglis 
ir E. Tamošiūnas.

Pakėlimo į laipsnius ceremo
nijas priesaikos žodžius ir mal
das pravedė centro valdybos

Lietuvių šventojo Vardo Drau- pravedė pats prmininkas advo- 
gijos ir Lietuvių Katalikų Ben- katas Andr. Salvest 
ruomenės Centro vyrai kovo Salė pilnutėlė buvo vyrų į- 
15 dalyvavo bendroje komuni- vairaus amžiaus. Džiugu, kad 
joje ir po pamaldųLietuviųKa- nemažai matėsi ir jaunų, 
taiikų bendruomenės Centro Iškilmių metu kun. D. Pociui 
salėn susirinko iškilmingų pus- buvo įteiktas 1000 čekis Lietu- 
ryčių. vių Katalikų Bendruomenės

Centro pažadų sąskaitom 
Šventė paliko gilų įspūdį.

Sporto veikla 
Lietuvių Katalikų Bendruo

menės Centras turi kelias bow-

Pusryčių metų buvo puiki 
proga pabendrauti, pasiklausyti 
gyvo žodžio ir bendrai kultūrin
gai laiką praleisti.

šį kartą garbės ilgas stalas 
pilnas buvo svečių. Dalyvavo 
pats miesto meras J. Healy su 
savo pagelbininkais. P. Velevu 
ir Fr. Vmcent ir kitais miesto 
pareigūnais. Be svetimų kuni
gų dalyvavo abu parapijos ku
nigai Domiimkas Pocus, Ray 
mondas . Tamašiūnas ir misijas

vedęs Tėvas J. Marčiulionis, 
MIC.
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YOU AND TROSE 
YOU LOVE ALW AYS
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. MAY THE GLORY 
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THE SAVERS BANK!
3 Branches to Serve You iū Your Home and Business

<S»
BEST VVISHES TO YOU AND YOURS
FOR A PLEASANT EASTER HOLIDAY!

75 SEDGW1CK ST.
Brooklyn, N.

UL 2-6000
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HAPPY EASTER Davi<lK.W(A

Compliinents of f

KNICKERBOCKER
’• ' ■ -z... < ■- ■ v- . į

BANGA TELEVISION
.. FTORI BROS.

40 LaSaHe Street
N PHARMACY1 > State* IsiaML N. Y.

05 ASTORIA BLVO. g' c? GI 2-5900

TO ALL OUR FRIENDS
ILLY’S

INSURANCE
BRONN

N, Y

MA 4-5712

1745 Crosiy Avė. — BRONY 
TYreae 2-9000

HELENA RUBENSTEIN
5th AVENUE

HENRY WEYDING & SON, Ine. 
FUNERAL HOME 

LADY ATTENDANT
VVarm wishes from our Family and Staff to all our 
Friends and Associates for a pleasant Easter Holiday. 

For Courtesy and Promptness phone
FLushing 9-8536

C. WEIDIG, Lic. Mgr. COLLEGE POINT, N. Y.

JOYOUS EASTER

j CRESTLINE
MOTORS

6165 METROPOLITAN AVĖ. 
MHH>LE VILLAGE, LX N.Y.

Donnelly & Purcell
FUNERAL DIRECTORS

203-07 UCUD AVĖ.

5 BROOKLYN, N. Y.

AP 7-6699

Colborne Hotel

i t
(Owner - Mgr.)

79 WASHINGTON PL.

i t

MAIN OFFICE
PL 8-0920

3 Offices to Serve you in your Home & Business 
with Courtesy and Promptness.

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER SEASON

W. Theodore Luta & Son, Ine.
6808 FOREST Avė. . 
Ridgewood 27 N. Y.

VA 1-3843

BEST VVISHES FOR A PLEASANT AND SAFE
EASTER HOLIDĄY

Under The Personai Supervision 
of ’
T. GEORGE LUTZ

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Did^i atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.

i* Geriausia proga įsigyti Fedders 
i oro vėsintuvą (Air conditioner).

’ TELEFONAS:

CMCP
Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto, techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

BEST WISHES TO YOU AND YOURS g
for a PLEASANT AND HOLY EASTER SEASON J ______ _ &

Richmond County Savings Bank |
| . LONG CHAMPS 
i

ĮVEST BRIGHTON, PORT RICHMOND

BEST WISHES
FOR A PLEASANT EASTER SEASON
FROM OUR STAFF

Long Island Gty Savings Bank
4 Branches to Serve You and Yours 
in Home and Business Banking Needs

GR 7-1406

f

GENERAL CONTRACTOR

PATRICK T. EONNER
TeL: BA 9-2242 — 9-9336

Industrial ..... Comercial
Aiterations and Plaut Repairs

• BRICK WORK
• SIDE WALKS
• Machine Foundations
• Concrete Floors
• Carpentry

DEwey 8-6095
2286 FLATBUSH AVĖ. BROOKLYN N. Y.

HAPPY EASTER

CATERING
$
i

r
| 624 MADISON AVENUE |

Ž
RELIGIOUS ARTICLES

NEW YORK CITY .

PL 9-2600
373 BROADWAY 

New York (5ty

| Westchester County i 

Savings Bank J 
f BROADWAY & MAIN ST. į
&

1 TARRYTOWN, N. Y. tl . ■ f

HAPPY EASTER

FERRI BROS., INC.
RELIGIOUS ARTICLES

Office & Showroom
Main Office — BRIDGE PLAZA NORTH L. L C. ’į “TARRYTOWN’S OLDEST *
-Jackson Heights off — 7235 BROADVFAY at 72 ST. į BANKING INSTITUTION” i SOUTH 124 — ROUTE 17 PARAMUS, N. J.
Rego Purk

7235 BROADWAY at 72 ST.

Astoria Office
Member of F. D. L C.

S»41 SOth AVĖ. | . i BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS
ranceCorp. | f ON THIS HAPPY AND JOYOUS EASTER

,| Caterers f Fourth Federal Savings Loan Assoc.
Carl Hoppl’s Valley Stream Park Inn į

iMERRICK ROAD (opposite Park)
V ABey Stream 5-6035

Best VVishes to You and Yours for a

for Ho&Ly Dj ūr.

CARL HOPPL

SI
« 890 KINOS mcmWAY (Bet. W 2a» St. a»d W Šri St)

24 Hopra Material Deliveries 
HAPPY TO YOU AND YOURS!

New York CHy

I

❖

1355 Ist AVE^ N. Y. C. 
BU 8-2005

t
Ėst. 1910

342-352 FLATOUSH AVĖ.
Brooidyn M. Y.

Best Wishes from All of Us to You and Yours 
for a Pleasant and Safe Holy Easter Season!

į WHY NOT JOIN US FOR YOUR HOUDAY DINING?
Owned and Managed by the

Josepli And rasis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ, WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477
... - Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vak..

-ekmadienisis — 1 vai. p.p. Bei 5 vai. vak

AL’S TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi t
Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

VILNONES MEDŽIAGOS

A

gaunamos 3. krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHABD ST.

COR. DELANCEY, N. Y. C.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IfiSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE,

Pasiusk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apaauMam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas $ ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūk> 3 stambios krautuvės 
Atsineškite ij skelbimą, kuris bus ypatingai įvedintas

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi (Meij pasirinkimą vUnonlų medžiagų vyrų kosttaSMUM 

i> švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei žvarkams.
Maišyu« ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

CURRENT DIVIDEND 3^2 %
IS'S®

Complete Catering Service | JUNIOR S RESTAURANT f.
® Weddings our Specialty |

GR 3-9180

Brooklyn’s most fabulous Restaurant 
in the Heart of Down Town Brooklyn 

Open 7 days a week for
t 1 BREAKFAST - LUNCHEON - DINNER
Į STEVE PHILLIPS | BEST WISHES FOR A PLEASANT EASTER HOLIDAY!

Join us with your family and friends for
i RESTAUILtNT | Pleasant Dining with courteous service
f * ‘ I • Pre« Paridng at Paramount Garage
S - ___ * Ceraer Fiattmsh Avė. - Ext at De Kalb Avė.
ž 1144 kONKERS AVĖ. Retai! Bakeshop—All Baking Done op Prenūses

l
BE 7-1583 f

8

Y<mkers,N. Y. UL 2-5257

BE 7-9967

ROYALTOBODY
WORKS ,

TARRYTOWN, N. Y;
ME 1-4360

eiiiooiiBtf trr

Your Hosts
RAY VALEGGIA 
VEAL BANONE 

ltaBGB3Wh
• . ' -

1 '
I : 1158 Easl Jersey Street . EUzabetK N> f> 9
f ♦ MtiK CITY SAVINGS BAMK

t ! ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » VAL. VAKARO
TeL BL 4-1711

f-

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

75 WaahingtoB Haee, N. Y. C.
We Extend from Our Staff to You'and Yours 

Warm Wishes for a Pleasant EASTER HOLIDAY 
Join us for 
FINE FOODS 
ITALIAN & FRENCH DINERS

MARTA RESTAURANT & BAR
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BESITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS OORP.
200 Orchard Street,

TeL: AL 4-8319
New York 2, N. Y.
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pprpjfte sporto savaitgalis, 
buvęs tikrai įvairus, davė iwmris 
dvi skirtinga* riim’ins ..

šeštadienį pradėjo mažučių 
futbolo visnnnKkė supliekda
ma Koltanann SC 5: O. Įvarčius 
pasirito: Bagdžiūnas — 2; Bag
donas, Šukys ir Kepenis (iš 11 
m. baudinio). Jaunučiai Newar- 
ke išplėšė lygiąsias (1:1) iš vie
tos ukrainiečių. Moterys krep
šininkės pelite kuklių pergalę
prieš St Johns (12:4). Vyrai 
žaidė be Kurylos, bet pasirodė 
su naujais — Radžium ir Bud
riu. Abu jie, atrodo, bus ne- 
bloga paspirtis. St Johns buvo 
užtikrintai įveiktas (83:63). Mū
sų taškai: Badžius — 36; Siru- 
sas — 20; Bačanskas H — 8; 
Tulaba — 10; Daukša — 4; 
Budrys —3; Jankauskas — 2;

MARIANAPOLfO kotegijo* ate- 
dentai žaidžia kreptinj. Nuotrau
ka iš studentų leidžiamo žurnalo 
«GoMen Knight”.

varde unhr. jvciite Boyiston kle
bu 3-2 ir su Quincy baigė 2ii 
>- 2^Cambridge-Brandris univ. 
5-0. Beliko su klaustuku Cam- 
bridge - Boyiston rungtynių iš
dava. Lentelės priešaky stovi 
Harvardas su 9-3, Cambridge 
8-3, Lietuviai Boyl
ston 7-4 (1). *

Lietuvių B įveikė paskutinė 
se rungtynėse Brattle klubą 3- 
2. Po tašką pehnjo St Radaus
kas, Ged. Kuodis ir po pustaš-

.yALENTINt McDERMOTT 
NURSING HQME - 

Convaleacent — Chrotrię —•

SoiBM 
uceNwa Aiiuvu cs x aotn <ncy 

ta'daytM 8L 
Centro! IsHp, L. L 

CE 4-6994

AUTO KAtHATORS

piett*. Pirmos rūšies i*e- 
tavišiūr maistas prieina* 
momis kainomis.

Gintautas.
PHOTO STUDK)

H. W. MALĖ

nelaimingų 
eilę pra-pralaimėjimų

dėjo jauniai National Cup var
žybų pusiaubaigmėje dviem at
sitiktinais įvarčiais pralaimėjo 
Eintraclitui (0:2). Rezervinė 
prieš Greek-Americans SC vos 
aštuoniese (sena bėda) gavo 1:9. 
Garbės įvartį geru šuviu pasie
kė Saveikis. Pirmoji komanda 
pirmenybių rungtynėse prieš 
Greek — Americans labiausiai 
apvylė, nes sužaidė ištižusiai 
pasekme 1:4 (0:3). Žaidė: Re- 
ventas; Vaitkevičius, McGee; 
Krušinskas, Finu, Birutis (Sta- 
rolis); Butrimas, Budreckas, Kli- 
večka, Remėza, Didžbalis.

Sekmadienį LSK pirmoji žai
džia pirmenybių rungtynes su 
Minerva SC, Hillside Ovai, Bell- 
view, L.I. Pradžia 2:30 vai. Re
zervinė žaidžia ten pat 12:30 
vai. Jaunieji šį savaitgalį rung
tynių neturi.

LIBERTY ART PHOTO STUDIJA 
Vestuvine* — Portretai

Privatine* grupe* — Vaikų — Komunijos 
Sutvirtinimo — Mokslo' baigime 

Reprodukcijos — jvairio* 
125-11 Liberty Avė..

RICHMOND HILL 19. L.I., N.Y.
F. E R B A Vlrginia' 3-3606

CAPITOL RADIO - TELEViSION 
RADIO ENGINEERS 

APPLLANCES - RADIOS 
COLOR TV SALES A SERVICE 

1 South Main Street Port Chėeter, N.Y. 
WEstmore 9-6110

FORMAL WEAR

LORDAE, INC.
The Flnest in Men’s Formai Wear Rentai 

Ladles’ Mink Stele* to H f r*
183 Oyckman SE N.Y.C. LO 9-4*60 
585 E. 187th SE Bronx WE 3-5966 
3826 Whlte Plain* Rd. Cor. 220th SE

Bronx OL 4-6906
C. Santomero A Sons

BAKERY
Atletas

Makaitis. Komanda užbaigė pir
menybes surinkusi 9-5 taškų. 
Bus, atrodo, penktoj vietoj iš 
15 komandų.

Boby Rsriier iš Brooklyno, 
jaitaiausias pasaulio didmeiste- 
ris, tarpzoninėse rungtynėse 
susitiko su keturiais Sovietų 
didmeisteriais..(Tal, Petrošiau, 
Averbach ir Bronštein) iri nė 
vienas jų nepajėgė įveikti pen
kiolikmečio jaunuolio Fische- 
rio. Su jais Fischeris baigė ly
giomis. Dabar Sovietai skelbia, 
po kruopštaus loštų partijų a- 
nalyzo, kad Petrošiau turėjo 
laimėti. Diagramoj padėtis po 
56 juodų ėjimo. Petrošiau lošė 
baltais.

Sekė tokie ėjmai: 57.Bhl c3 
58.g5 c5! 59.Bdl-}- Kc4 6O.g6 
c2 61.Bcl Kd3 62.f5 Bg8 63.Kf4 
Kd2 64.B:c2-f- K:c2 65.Kg5 c4 
66.f6c3 67.f7 lygios, nes 
B:g6+ 68.K:g6 Kb2 69J8V c2 
ir vėl lygios.

Laimėjman vedantis ėjimas 
būtų toks: 57_Bh7! Būdinga, 
kad šis ėjimas duoda baltiems 
laimėti tempą, nors pasiekda
mas tą patį dl laukelį tik per

SUPERiNTENDENT wanted

Brooklyn House Oil Burner — ,19 
families — 2 rooras in owners apart- 
ment plūs salary. Call — SC 4-6960 
or TR 1-4782.

AUTO RAMATOB CO. 
“thc oriOinAl aw 

2-3 Hour Service 
ALL WORK GUARANTEED 
3640 PROVOST AVĖ.

(Cor. Boston Rd.) FA 5-7979

REAL ESTATE

BANKAS MORGIC1Ų PASKOLOMS 
Reikalas išsprendžiamas bankų kainomis

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS -BEER -V/INES

SKANŪS T.TETUVTŽKT UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. ‘Višniauskas

31 Spring SL, New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

Petrošiau

. SUMMER CAMPS

CAMP PA-KA-TA-KAN

Detevvam Coonty, Antie*, N. Y.
Exceilent Modern FaciMtie*

Balaaced Pro*r»m ot Sportą «ad

Pliene: Hl 34*63 or OL 5-448* 

999999»99999999l999»99999

H. W. FEMALE

Opportunity for Registered Nurses 
Nurses, Reg.—Immea. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting 
salary $280 mo with regular inerease 
40 hr. week. Diff. for aft. & night 
duty. Libertdpersonai policies.-Priv. 
rms.avafl.in nurses rėš. Wire. call 
or write Director of nurses Miss 
Ruth Curry, Wilmington General 
Hospital, Wihnington. Delaware, — 
OLympia 6-2551. 3-21
99999999999999999999999996

F.H.A. V.A. CONV 
NASSAU. SUFFOLK AND QUEENS 

FRANCIS B. FULCHER & ASSOC. INC.
DUODAMI MORGICIAI 

Front SE Rockville Centre
ROckville Centre 4-2006

49

IN SAINT SAVIOR PARISH 
-Park S!ope-^.9tb Street near 
8th Avė.; 4 story brownstone, 
oil heat, vacant; $14,000. 
Phone GIbraltar 2-7855.

APART. FOR RENT

E. 61st St & Avė. U
NEW 2 Families Brick House
Apartments 4 —4 Rm. Full 
basement Garage $23,750. Spė
riai gift forbuyer — Kelvinator 
regrigerator,..

ANNETTA HOMES, Ine.
Molino Bros.

Tolu ES 7-9229

IN PRESENTATION PARISH 
IN JAMAICA

Immediate occupancy; well kept 
medern legal 2 family; Ige. nns.; 
3M down, 6 up; garage; oil heat; 
40 x 100; subway. 2 blks. from Mary 
Immaculate HospitaL Ideal doctor’s 
Office and residence. Best offer.

JAmaica 3-4127

ST. THOMAS PARAPIJOJ 
HEMPSTEAD WEST

Prašo $20.500 Didelis namas, 4 
miegamieji; dvigubas garažas, 
pieščipm pasiekiama geležinke
lių stotis, mokykla ir kt. Viso
kie priedai. IV 9-3206.

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

SUMMER BUNGALOWS 
eoaMatoMtooootrooeeeiaeeaeee

Reikalaukite nemokamų katalogų

SALAMANDEH
385 Kast MA St, (tarp 1 ir 2 Avė.) 

NEW YORK 28, N. Y. 
Tet: EN 9-3945

8THXWATE3L Beanttfnl 3-4 room 
bengalam*, afl coavenJence*. Pool on 
pffmiK, tote rent (N.T.) VI 3-6661

99999999999^^999999999999
CHILDREN BOARDCD

99999999999999999999999999

SO 8-1749

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2689

t SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

Wbrcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

POplar 9-3231



OASBlNiflKAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Dumblienę, 92 Hali Av., Brook-
lyn 8. N.Y.

D.KLINGA

Su nuoširdžia pagarba

Bar Grill & Restaurant

INSURANCE AGENCY

87-09 JAMAICA AVĖ.

LIETUVIAMS SPECIALUS PAtARNAVlMAt

gražiu pavyzdžiu, auklėdamos 
vaikučius ir alaugydamos sene

lyje, prašome atsiųsti kad 
mažą auką.

■ Jei kam aplinkybės neleis
tų asmeniškai dalyvauti seime-

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street

MMMMSSSSSecMMSSCSM

— 6:30 vai. jaunimas televizi
joje šoks Kepurinę ir Čigonė
lį: WHDH televizijos penktasis 
kanalas; balandžio 6, pirmadie
nį, 7 v.v. šoks lietuvių tauti
nius šokius Cambridge, Mass.x 
Ringe Technical mokyklos bai
gimo pokylyje; baladndžio 11, 
šeštadienį, 7 v.v. dalyvauja Law 
rence, Mass., tautų meninio pa
sirodymo šventėje, miesto salė
je; balandžio 24-25-26 bus N. 
Anglijos įvairių tautų liaudies 
šokių dienos Taft kolegijoje, 
Medford, Mass., kur programoje 
dalyvaus keliolika tautų. Bosto-

Via žinome, kaip labai trūk
sta mokytojų — auklėtojų mo
kyklose k slaugytojų prieglau
dose. Seselėms brocktonietėms 
dar stoksta patalpų: neturi nei 
koplyčios, nei tinkamų sene
liams namų.

Vienuolės už savo sunkų dar
bą tegauna pragyvenimą ir ne
turi nei progų nei laiko ieško
ti kandidačių į vienuolyną. 
Joms reikalinga tikinčiųjų pa
galba.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
Vienuolyno Rėmėjų Centras

jfr D- — i 
ptnMMncat, a. vureotas 

' A. tfyęitra r- 
dHnfttlrW, A. Varsas b

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė.

Audringame pasaulyje ramus 
kampelis yra ten, kur dieviško
ji meilė žydi ir Kristaus dvasia 
spinduliuoja.

Kristus įsakė visiems švies
ti talpi, kad žmonės matytų ge
nis darbus ir garbintų Tėvą, 
kurs yra danguje.

Seselės vienuolės šalinasi nu®

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO 
reikalais.

Sekmadienis, kovo 29, Vely
kos.

6:00 vai. ryto Prisikėlimas, 
procesija, šv. Mišios ir pamoks
las. Kitos šv. Mišios sekmadie
nio tvarka: 8, 9, 10 ir 11:30. 
Salėje prie Ę. 7-tos gatvės — 
8 ir 9:30 vai. ryto-

kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

Laisvės Varpo
vakaras — pokylis su dide

le. menine programa bus balan
džio 5 d. 6 v. popiet Liet. Pilie
čių klubo salėje So. Bostone. 
Įėjimai 3 dol. Pelnas skiriamas 
Laisvės Varpo radijo progra
mai.

Ott. Telph. AN 8-4618 
Bes. AN 8-5961

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMU* — TAIP PAT APbRAUOŲ 
REIKALAI* KREIPKI* |

Studentu Studiją Diena* ruo
šia Lietuvių Studentų Sąjunga 
New Yorke gegužės 2-3 d.d. 
JAV Rytinio pakraščio lietu
viams studentams. Organizaci
nius darbus atlieka LSS New 
Yorko skyrius. Vieta, tikslios 
paskaitų valandos ir kitos de
talės bus paskelbtos vėliau.

37 Sheridan Avė.
Brooklya K N. N. 

TH APplegate 7-7083

*--- -3— A--Y •*- ♦ B*-
*■*--------a- m i

DH# KetvirtacKMį — T v& 
ryto Šv. Mišios, komunija, 7:$0 
vąL vak. iškilmingos paskuti
nės vakarienės iv. mišios, ko- 
munija, procesija, švč. Sakra
mento adoracija iki 12 vaL 
naktie*

Didįjį P*nktatfi*oį 8 vaL 
p. p. Šv. Kryžiaus adoracija, ko- 
munija. 7:30 vaL vak. Kryžiaus 
Kebai

DidlU Šeštadienį — 7:30 vai 
vak. ugnies, Velykų žvakės van
dens šventinimas ir Velykų vi-' 
gilijos mišios.

Velykę sekmadienį — 6 vai. 
ryto Prisikėlimo pamaldos, pro
cesija, mišios. Kitos mišios 8, 
9, 10, 11, ir 12 vai .

Išpažinčių bus klausoma tre
čiadienį, ketvirtadienį ir šėlta- pasaulio triukšmo ir šviečia 
dienį nuo 3 Iki 7 vaL vak.

PreL Ign, Kemlelto

Penktadienis, kovo 27.
9:00 vaL ryto pamaldos vai

kams ir švč. Sakramento ado
racija.

3:00 vai. popiet Kryžiaus Ke
liat

7:30 vaL vak. D. Penktadie
nio pamaldos. Dalinama šv. Ko
munija. Po pamaldų švč. Sak
ramento adoracija.

šeštadienis, kovo 28
5:00 vaL ryto Švč. Sakramen

tas išstatomas adoracijai.'Ado
ruojama visą dieną.

9:00 vaL ryto pamaldos pa
rapijos vaikams ir šv. Valanda.

7:30 vaL vak. D. šeštadienio 
pamaldos: ugnies, vandens, žva 
kės šventinimas, šv. Mišios, ku
rių metu dalinama šv. Komuni-

Authentic Swedish Smorgasbord 
. LUNCHEON — DINNER — COCTAILS 

324 E. 57th STREET - DINNERS CLUB - PL 9-6260 
(Free Pubfic Parking 58th St & 2nd Avė.)

Laukiame! 
Seselės melsis! 
Dievas atlygins!

Reiškiame didelę pagarbą 
dėkingumą.

EVergreen 8-9770
Joseph Garszv

QUALITY MEAT MARKET 
Specialiai paruoštos mėsos — Priimame užsakymus 

VESTUVĖMS IR POBŪVIAMS

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Navja modemiška koplyčia ler- 
tneaima dykai. Aptarnauja Cam- 
bridg* ir Bostono kolonijas 2e- 
mlauetomis kainomis. Kainos to* 
paCtoa ir I kitus miestus. 
Reiksią teukite: TeL TR 6-*494

BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Kuil pr*l. P JA Jura* 
' Pirmininkas

Julija Jakavonytė,
Sekretorė

Motina M. Cecilija,
Iždininkė

Į kitataučius su lietuvišku 
menu sėkmingai jau daug me
tų eina Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūris, Onos Ivaš- 
kienės prieš 21 metus įkurtas 
ir jos tebevadovaujamas. Tele
vizijų stotys, kitataučių didžiu
lė organizacijos, aukštosios mo
kyklos (universitetai, kolegijos, 
institutai), mieštai nuolat krei
piasi į sambūrio vadovę sutik
ti jų rengimuose dalyvauti. Tuo 
būdu sambūris kitomis savaitė
mis turėtų turėti net po 2-3 
meninius atlikimus. Bet tai ne
įmanoma pirmiausia dėl laiko 
stokos. Gi arčiausiu laiku sam
būris yra apsiėmęs dalyvauti: (per 50 dlayvių) dalyvaus balan- 
kovo 28, šeštadienį, iš ryto 7:30 džio 25, šeštadienį: vaikai šoks c“oraL 
-10 vaL vaikai televizijoje šoks 2 vai. popiet, o jaunimas 8 vaL 
Kalvelį “Reė Treiler” vaikų pro vakare, 
graznoje: WBZ televizijos sto
ties ketvirtasis kanalas; balan
džio 3, penktadienį, vakare 6

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuoto jas . 
Cambridge, Mas*.
NUTARY PUBLIC

ieškomas Valteris Jusaitis, se 
niau gyvenęs Mahanoy City, 
Pa. dabar gali gyventi Philadel- 
phroj, Pa. Jis pats ar apie jį 
žinantieji prašomi kreiptis į K

Nuoširdžiai dėkoju daktarui 
A. Vaitkui su ponia už suruoš
tas vaišes ir mano darbo šiltą 
įvertinimą Brockton Orchest
rai Sodety įvykusio koncerto 
proga, kuriame ir mano kūri
nys buvo išpildytas.LINKSMŲ VELYKŲ! Skaidraus pavasario džiaugsmo!

Šventės bus daug smagesnės su dovanomis. Laiko jau maža beliko, 
tad skubėkite x

Juozo Ginkaus Saldainių Krautuvėn
4*5 GRANO ST., BROOKLYN 11, N. Y. Tel. EVergreen 4-9293

Didžiausia* pasirinkimą*: namuose gamintų šokoladinių zuiku
čių, kiaušinių; gražiausiai parengti saldainių krepšiukai; lietuviški 
ir aanertkietųad saldainiai dėžutėse, cukriniai aviniukai, pliušiniai 
zuikiai; daug dovanų valkams ir suaugusiems; sveikinimo atvirukai 
su lietuvių poetų eilėrcfičiais.

KRAUTUVE ATDARA KASDIEN NUO 9 IKI 12 VAL.

HELEN POVILANSKAS 
STASYS ir ELVYRA UOGIAI 

savininkai

(ARMAKAUSKAS) 
Graboriuš-Balsaniuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Tel. EVergreen 7-4335
Stcphen Aromiski:

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Naują chorą sudarė CYO iš 
berniukų ir mergaičių. Chorui 
vadovauja varg. Juozas Narke- 

no liet. taut. šokių' sambūris Tuo būdu vienoje vade
vybeje yra atsiradę jau trys

William J. Drake 
, Dragūnas -

LB Apygardos suvažiavimas 
Kovo 14 Lietuvių Piliečių 

Klubo salėje įvyko LB New 
Yorko apygardos apylinkių at
stovų suvažiavimas. Apylinkių 
atstovų užsiregistravo 42. Po 
pirm. J. Šlepečio ir kitų pra
nešimų sekė gyvos diskusijos, 
pasisakyta dėt ateities veiklos 
planų. Pr. Naujokaitis siūlė im
tis energingų priemonių sutelk
ti visus tiehivius į Lietuvių 
Bendruomenę. Kai visi jausią 
pareigą mokėti solidarumo mo
kestį. būsią sukaupta tokia su
ma, kuri įgaiim. Bendruome
nės organizaciją sekmmgąi kreipiasi į Tamstą prašydamas 
vykdyti lietuviškosios kultūros maldų ir paramos. Kam gera- 
ir lietuvybės išlaikymo' nžriavi-- sis Viešpats davė gailestingą 
mus. Gyvai diskutuotas paskelti: širdį, tų prašome aukų.
tasis vajus Maironio Tardq še& Kviečiame atvyktį į Rėmėjų 
tadieninei y mokyklai paremti -Seimelį, kuris įvyks balandžio 
Konstatuota, jog mūsų, atidų- -12. Mišios bus šv. Kazimieropa- 
mas lietuviškiems reikalams, .rapijos bažnyčioje 10 vaL Sei- 
blėstą, tad Jt srintotf .Ifetevy- mėlio posėdžiai bus seselių vie- 
beį išlaikyti vajuji ^DNftėrandą nuoiyne svetainėje 1 va., That- 

bariai moteriaL Ridgewood ra- vimintinto pritgrirno. - cher.-Street, Rrnektnn, Mass 
jone. Apšildomi. Galima naudo Sunkokai sekėsi sudalyti nau 
tis virtuve ir vonia. Skambin- jąją apygardos yaldybĄ Šuto

mi kandidatai beveik viri ■ ažr 
sisakinėjo. & ilgų kalbų skap
tu balsavimu ^rizdeti: D. Ptad- 
kas, A. Macrika, J. Šlepetys, 
V. Alksninis, Ė. Cekienė, j. 
Varnas, Ą CureckaS.

Dalyvavęs suvatiavime sve
tys Pr. Zundė nušvietė Vasa
rio 16 ghnnazijes Vokietijoje 
sunkią ekonominę padėtį ir 
prašė buvusių ratelių sukrusti 
ir savo pagalbos neatsakyti. Su
važiavimas baigtas kukliu po
būviu. Dalyvio

ONA IVAŠKIENE 
LTHIUANLAN 

FURNITURE. CO.
366 West Broadivay, 
So. Boston 27, Mass.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P*rkway Station) 

Woodbaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventfliacija 

TeL Vlrginia 7-4499

Llceosed Rsal BMtaris
Pagalvok apie savo ate*L liškr* tu* 
karną namą savo šeimai M sąs. Ne- 
atidMiok, bet Mkok. tad kreipkis |

Prieinamiaustomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

ra* rnočramaę • 11,
||| Šeštadienį, ŠV. Antano parapi

jos erdvioje salėje, Greėnpoint 
U., N.Y. Programą išpildys 
vaidintojų trupė $ Tortmfo. 
Suvaidins kun. B. Pacevičiaus 

į veikalą ‘Bevardis’. Režisuoja 
. pats autorius.

- VJ. Atsimainymo parapijos 
Maspethe auksinio jubitiejaus 
užbaigimas Imis balandžio 19, 
sekmadienį. Iškilmingas pamal
das 12:15 vaL laikys parapijos, 
klebonas prel. J. Balkūnas. Pa
mokslą sakys prel. JT. Varnai
tis. Pamaldose dalyvaus ir svei
kinimo žodį tars Brooklyno 
vysk. Bryan J. McEntegari. Po 
pamaldų parapijos salėje bus 
iškilmingi pietūs.

Lietuviu Bendruomenė* New 
Yorko I Apylinkės metinis na
rių susirinkimas šaukiamas ba
landžio 5, sekmadienį, 12 vai., 
Apreiškimo par. salėje. Visi na
riai maloniai prašomi dalyvauti.

Neplanuokite gegužės 16 pa* 
rengimą), nes tą dieną Apreišto- 
mo parap. salėje, Brooklynė, 
Skautams Remti Komitetas ruo
šia koncertą su Įdomia progra
ma, šokiais ir bufetu.

Prof. J. Brazaitis, Darbininko 
rekdatorius, pereitą savaitgalį 
buvo nuskridęs į Chičagą kur 
dalyvavo LF bičiulių posėdžiuo-

Tel. STagg 2-5043
Matlhew P. Baliai*

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MASI- 
NCLfiS, kurios pilnai atstoja 
rastinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Cono., 

patarnaus sąžiningai

Vinco Kudirkos ansamblis, 
vadovaujamas komp. J. Gaide
lio, praktikuoja ir ruošiasi ru
deniniam koncertui.

Adv. A. Juknevičius jau ke
linti metai rūpinasi surinkti pi
nigo išleisti knygai Vilniaus ir 
Vilnijos lietuvybei pabrėžti. A. 
Juknevičius yra vilnietis.

Linksmų Velykų 
linki

STANLEY MISUNAS IR VISA ŠEIMA

Pokylis proletui
Mūsų klebonas prel Pranciš

kus Virmauskis Šventojo Sosto 
prelatu yra pakeltas pereitą va
sarą, bet. to pakėlimo paminėji
mas bus balandžio 26 d. 6 v. 
p.p. Blinstrubo salėje, kur visi 
kviečiami dalyvauti, f

PreL Pr. Virmauskis yra se
nas lietuvių ir katalikų veikė
jas. Be ko kito, jis Bostone iš
laikė dvi parapines mokyklas, 
duoda šeštadieninei lituanisti
nei mokyklai patalpas ir šiaip 
jau rūpinasi tąja mokykla, yra 
sponseris daugelio beturiu, ku
riuos. vargingesnius atvykus 
yra sušelpęs ir net jų vaikus 
naujais drabužiais aptaisęs. Tai 
labai sugyvenamas žmogus, ge
rai savo parapiečius ir jų reika
lus pažįstąs. Užtat .visi, lietu
viai ir nebetuviai, su juo skai
tosi ir jį gerbia.
Kunigę susirinkimas Boston*

Kovo 13 So. Bostono šv. Pet
ro bažnyčioje buvo 40-ties va
landų atlaidai. Ta proga įvyko 
ir Bostono apylinkės kunigų su
sirinkimas, kuriame nustatyta 
šios vasaros darbų tvarka: ba
landžio 12 — Nukryžiuotojo 
Seserų rėmėjų suvažiavimas 
Brocktone; gegužės 2 — vaikų 
sąskrydis “Gegužės Karalie 
nės” garbei Brocktone;. liepos 
4 — piknikas pas tėvus mari
jonus Marianapolyje. šiemet 
sueina 50 metų kaip arkiv. J. 
Matulaitis atgaivino marijonų 
vienuolyną. Bažnytinė minėji
mo dalis ir pats minėjimas nu
keliamas į rugsėjo 7.

Matysime "Glušą". Balaridžio 
19, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Thomas Park Highschool salė
je bus PLB Bostono Apybnkės 
vaidinimas — trijų veiksmų 
pjesė “Glušas”. Vaidinimą pa
ruošė aktorė A. Gustaitienė, o 
vaidina Bostono sambūrio vai
dintojai.


