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RAMU AR PAVOJINGA?
Miunchenas ir Maskva, Hitlery v kada Anglijos min. pirm. Cham 

ir Chruščiovas j bėrlainas vyko į Miuncheną pas 
i -o- _ Hitlerį. Taip dabar Macnullanas

Padėtis tarp Rytų ir Vakarų ’ vyko pas Chruščiovą į Maskvą, 
yra tokia, kad ji susilaukia dau- 
giausia ir skirtingiausių vertini
mų.

EILINIS PILIETIS:
1959 metai yra kaip 1938.

Vokietijos valdžia keičiasi, politika - ne
, Adenaueris, ir būdamas prezidentas, nesustos daręs įtakos vyriausybės politikai

Vokietijos kancleris dr. K. 
Adenauoris sutiko, pasitraukti 
iš kanclerio pareigu ir būti 
kandidatas prezidento rinki
muose. Tokia žinia balandžio 
8 padarė, anot spaudos, sprog
stančios bombos įspūdi ir susi
laukė skirtingų aiškinimų.

Anglijos spaudoje — pasiten 
kinimas, kad Adenaueris pasi
trauks iš aktyvios politikos. 
Paskutiniu laiku kaip tik buvo 
sustiprėjęs nuomonių skirsimas 
tarp Adenauerio ir MacmiUano 
dėl konferencijos su Maskva.

Anglam sunku taip pat užmirš
ti, kad anglų okupacinė valdžia 
buvo pripažinus, jog Adenaue- - 
ris nesugebės būti Koelno bur
mistru po karo.

Prancūzijoje Adenauerio pa
sitraukimas iš aktyvios politi
kos laikomas dideliu nuosto
liu, ‘Adenaueris ir de Gaulle 
buvo bendro nusistatymo ir 
dėl Maskvos — tegali būti su 
Maskva tik griežta politika.

Maskva aiškino, kad Ade
naueris traukiasi dėl skilimo 
tarp Bonuos ir Londono Berly
no klausimu. •

Amerikoje didelis nustebi
mas staigiu Adenauerio spren
dimu. Tačiau samprotaujama, 
kad Adenaueris, ir būdamas 
prezidento pareigose, turės dau 
giau Įtakos praktinei politikai 
nei dabar prezidentas Heussas.

Spaudoje 
kad

Dalies

e atkreipta dėmesio, 
?nauerio pasitraukimas 
erių sutampa su J-F. 
faktiniu pasitraukimu

gų. Tai traukomasis tos politi
kų kartos, kūri, pergyveno ka
ro istoriją. Eilėje esą taip pat 
Korėjos Rhee. Kinijos Chiang 
Kaishekas.

. KADA BUS VOKIETIJOS 
PREZIDENTO RINKIMAI?

Vokietijos prezidento rinki
mai bus liepos 1 Berlyne. Rinks 
parlamentas drauge su valsty
bės taryba, kurią sudaro vals-

ADENAUERIS 
PAREIŠKĖ

ROBERTSONAS
JAU IŠEINA

- Dulles 'gvardija" - ' 
departamente retėja

Volcietijos politika nesikeis
_____________ ______  __ Vokietijos kancl. Adenaueris 
tybių parlamentųdelegatai. Ne- ■ balandžio 8 pareiškė, kad su jo 

T abejojama. kad Adenaueris. bus * "
išrinktas. Jo stiprus konku
rentas yra soc. dem. Carlo Sch- 
midt. Naujas prezidentas parei
gas turės perimti spalio vidury
je. Dabartinis prezidentas 
Heussas pagal konstituciją jau 
negali būti perrinktas trečiu 
kartu.

KAS TOLIAU
DEL TIBETO

pasitraukimu iš kanclerio parei
gų Vokietijos politikos linija 
nesikeis. Jokia vyriausybė ne
galinti priimti konfederacijos 
plano; jokia vyriausybė nega
linti atsisakyti nuo teisės pa
vergtai Vokietijos daliai pačiai 
nuspręsti savo ateiti balsavi
mais. Būtų katastrofa manyti, 
kad valdžios ištroškusi Sovietų 
Rusija bus patenkinta nuolai
dom.

LUDVVIG ERHARDT, būsima 
sis kancleris? •

19 VOKIETIJOS KANCLERIO ADENAUERIO LANKyMOSI 
AMERIKOJE. Prez Eisehoweris, Adenauerio duktė p-nla Libeth 
Werhahn, (sūnus Georg. prezidentienė, kancleris.

Kas bus Adenauerio vietoje?
hardt. 62 metų, parlamento pir
mini nkas dr. Gerstenmayer 52 
metų. F. ĘtzeL 56 metų. Susi
darė tradicija, kari jeigu prezi
dentas yra katalikas, tai kanc
leris protestantas ir atvirkščiai. 
Adenaueris — katalikas, visi 
trys kandidatai i jo vietą' yra 
protestantai.

Buvo kalbama, kad Adenaue
ris nori liktis-ir toliau, kąncle-. 
riū. Buvo jis parinkęs kandida
tą Į prezidentus — ūkior minis- 
terį Erhardtą. Bet pastarasis 
nesutiko. CDU partijai tada at
rodė. kad niekas kitas negalės 
atsverti konkurento Carlo Sch- 
midt i prezidentus kaip tik pats 
Adenaueris. Gal būt. kad ši 
priežastis ir labiausiai 
lėmė, kodėl Adenaueris sutiko 
pakeisti vietas.

Dabar į kanclerio pareigas 
labiausiai minimi trys kandida
tai: ūkio ministeris Ludwig Er-

MASKVA IR

Tibeto Dalai Lama laimingai 
pabėgo su 80 palydovų iš ko
munistų nagu ir yrą pakeliui 
j Indijos sostinę. Tačiau jau 
skelbia, kad Indijos min. pirm, 
kalbinsiąs Dalai Lamą grįžti 
atgal. Nehru stengiasi nesuga
dinti santykių su kom. Kini-

KAS NAUJO DEL VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS

Life vedamajame Tibeto už- 
- - - . puolimą vadina “nauju tarptau 

Walter Spencer Robertson, tiniu'nusikaltimu”, kuris Jung
tinių Tautų žodyne vadinasi 
“genocidas”. Tačiau Life tie
siai pasako: nei Jungtinės Tau
tos nei Jungtinės Valstybės pa
sirodė negalinčios ar nenorin
čios padėti, kaip “mes nepadė-

vals. sekr. padėjėjas, nuo lie
pos 1 pasitraukia iš departa
mento. susilaukęs 65 metų. Jau 
nuo 1957 jis norėjo išeiti — 
sveikata silpna, pavargę^. Bet 
jo senas draugas valst. sekr.
Dulles plojo jam per pečius ir jome Vengrijai 1956’ 
kalbėjo: “Tu negali išeiti. Man 
tu reikalingas politikos reika
lam”. Ir tik dabar prezidentas 
pasirašęs jo prašymą atleisti.

Robertsonas išbuvo 6 metus 
departamente tolimųjų rytų 
reikalam. Jo politinę liniją ro
dė jo nusistatymas, kaip jis sa
kė, “priešintis kom. Kinijos

- galybei ir įtakai, nes aš tikiu, 
kad darydamas kitaip, stip
rinčiau priešą”. Robertsonas 
buvo prieš kom. Kinijos pripa
žinimą. Buvo tvirtas Korėjos 
Rhee ir Formozos Chiang Kai- 
sheko rėmėjas.

Maskvos "broliška" pagalba
Maskva pasiūliusi kom. Kini

jai raudonosios 'armijos kari
ninkų, kurie Vengrijos sukili
mo ir kt. malšinime turi dide
lio prityrimo. Tie karininkai 
gali būti naudingi Kinijai Tibe
tą malšinant Kinija brolišką 
pagalbą priėmusi.

— Tibeto sukilėliai, Dalai 
.Lamos šalininkai, paskelbė lai
kinę vyriausybę. Sukilimas ei
na toliau. Kai kurios rytinės 
dalys esančios sukilėlių ranko
se.

Sovietų diplomatai privačiai 
tikino /vakariečius diplomatus, 
kad Maskva per artimiausius 
mėnesius nieko nedarys, kas 
gilintų Berlyno krizę (to buvo 
reikalavęs Eisenhovveris kalbo
se su Macmillanu). Taigi per 
tą laiką nebus ir jokios sepa- 
ratinės taikos sutarties su ry
tų Vokietija.
— Kanada norinti, kad vir

šūnių konferencija būtų Kana
doje. anglai siūlo San Francis- 
co. Maskva nori New Yorko. 
pati Amerika Ženevos ar Vie
nos.

— Po keturių ministerių kon 
ferencijos Washingtone diplo
matiniuose sluoksniuose esą

'Amerikai tenka labai dide
lė dalis atsakomybės už Kinijos 
atidavimą komunistam. Jei mes 
politiką, kurią vartojom Kinijo
je, taikysim savo sąjunginin-

pat prarasim".
Robertsono pareigas departa

mente perims jo buvęs pava
duotojas James Grabam Per- 
sons, 51 metų, didelės diploma
tinės patirties tolimuosiuose ry 
tuose. Tačiau spauda sako jį 
esant “lankstesnės” politikos 
šalininką. z

Pilietis prisimena: Hitleris aiški 
rosi, kad jam užteks tik Cekos 
lovakijos. daugiau jis nieko ne 
norėsiąs. Dabar ir Chruščiovas 
sakosi, kad jam užtektų tik pri
pažinti rytų Europos padėtį, 
kokia yra; ir kad Berlynas ne
bebūtų Vakarų įtakoje; daugiau 
Europoje jis nieko nenorėsiąs.

Pilietis prisimena: Hitleris 
grasino karu ir sakėsi noris su 
gyvenimo su Vakarais. Dabar 
Chruščiovas karu grasina ir no- 

koegzistencijcs.
Tokis palyginimas nėra malo

nus. Macmillanas puolėsi Ame 
rikos korgresinanam aiškintis, 
kad jis nesąs Chamberlainas. 
nei appeaseinento šilininkas. 
Jam ateina į pagalbą ir laikraš
tininkas, mėgindamas tą para
lelę švelninti.

LAIKRAŠTININKAS:
D. Middleton, NYT korespon 

dentas iš Ix>ndono, aiškina, kad 
Chruščiovas ^sąs toks kaip 
Hitleris ir Vakarai 1959 nesą 
toki kaip 1938. Chruščiovas, 
girdi, esąs realistas ir žinąs, iki 
kokios ribos galima eiti, kad 
ifljišprbvokiiotų kaire re tai? - 
kaip Hitleris. O ir Vakarai da- ' 
bar esą priešingi appearsemen- 
tui ir niekas jo nesiūląs. Taigi 
raminanti padėtis.

Kitas NYT korespondentas 
Salisbury ramina iš kitos pu 
sės. Girdi, reikia su Chruščio
vu derėtis, nes jis nori sugyve
nimo, jis nori.“liberalizacijos”, 
tik jam kliudą stalinistai. Jei su 

(nukelta i 3 pusi.)KURDAI, IRAKAS
Maskva jau naudojasi kurdais
Sovietų Laivas Gruzija balan

džio 6 praplaukė pro Sueso ka 
nalą. Jame buvo 855 jauni gink
luoti kurdai. Laivo palydovai 
aiškino, kad laivas plaukia iš 
Gruzijos ir gąbena kurdus, ku
rie esą kilę iš Irako. Spėjąma. 
kad jie bus iškelti Basros upste 
Persijbš Įlankoje ir palikti' Ira
ko reikalam.

t

Irako min. pirm. Kassem ti-

kalbama, kad Anglijos min. 
Lloydas siūlęs ministerių kon
ferencijoje sn Maskva patiem 
perimti iniciatyvą ir pateikti 
kompromisus, kurie galėtų bū
ti priimtini ir Maskvai. Vokieti
jos min. 1 
tam pasipriešinęs, siūlydamas konferencijoje priėję išvadą, jėga bus jo rankose. Tačiau ga- 
pirma išgirsti komprimisų, ku
riuos pasiūlys Maskva, išpro
vokavusi sąmoningai Berlyno 
krizę ir norėdama tokių kom
promisų iš Vakarų. Brentano 
nusistatymas rado Amerikos ir 
Prancūzijos pritarimo.

Prieš viršūnių konferenciją 
reikia staigmenos

Budapešte buvo slapta atomo 
mokslininkų greitosiom sušauk-

ta konferencija. Jai vadovau- 
vo iš Anglijos pabėgęs atomo 
specialistas Bruno Pontecorvo. 
Labiausiai buvęs svarstomas 
Amerikos 'vadinamas Argus 
projektas, kuriuo Amerika pra-

MIN. ST. LOZORAIČIO 
PRANEŠIMAS

Šiom dienom Romoje posė
džiavo Europos Tarybos pata
riamosios asamblėjos speciali 
komisija, kuriai pavesta rūpin
tis neatstovaujamų
Taryboje tautų interesais. Ko
misijos kviečiamas, min. S. Lo
zoraitis pristatė jai pranešimą 
apie padėlį-sovietų okupuoto- 

___ _____ _  _______ _ ____ ___  t___  ______ „ je Lietuvoje;-.Rraneširi^^ap- 
Brentano labiausiai lenkusi Maskva. Mokslininkai kiši, kad ta kurdų ginkluota svarstyti buvo paskirtas Vienas 

komisijos posėdis, kurio metu 
min. Lozoraitis atsakinėjo įkad reikia dėti visas pastan- Ji ji būti ir rankose kurdų ly

gas. kad prieš viršūnių konfe- derio Mustafa Barzani, kuris 
renciją Sovietai padarytų nau- 1946 buvo paskelbęs sukilimą .
ją žygį.. kuris užtemdytų Ame- Irake su nepriklausomu Kur- pasibaigus, padėkojo komisijos 
rikos Argus.

gausius komisijos narių pateik
tus klausimus ir, svarstymui

Vyriausybė turi organizuoti darbus
AFL — CIO, darbo unijų fe

deracija. balandžio 8 \Vashing-

JAMES P. MITCHELL, dar
bo sekretorius.

_ ARGENTINA TAIP PAT

Argentina paskelbė, kad per 
24 valandas buvo iškraustytas 
sovietų atstovybės patarėjas. 
Jis buvo prikišęs nagus prie 
peronistų ir komunistų riaušių 
prieš savaitę, kuriose buvo su
deginta 20 automobilių ir su
imta 160 riaušininku.

— Prancūzai bal. 8 suėmė 
580 tonų ginklų, kurie buvo 
siunčiami iš Čekoslovakijos ta
riamai Vietnamui. o iš tikrųjų 
Alžyrui.

distanu. Paskui jis pabėgo Į 
Maskvą, ten buvo apmokytas 
ir po 8 metų, kada pernai buvo 
nužudytas karalius Faisal. bu
vo sugrąžintas į Iraką.

Kurdų skaičiuojama iki 12 
mil Jie gyvena vadarinėje da
lyje Persijos, rytinėje Turki
jos, Irake ir Syrijoje. Sovietai 
nuolat kurdus kursto. Kai bus 
atėjęs laikas, Maskva tikisi pas
kelbti “Kurdų liaudies respub
liką”. kuri būtų tiltas iš Sovie
tų Sąjungos i Iraką, o iš čia jau 
i Persijos įlanką.

priniininkui K. Bogholmui. da
nų parlamentarui, ir nariams 
už parodytą Lietuvai didelį su
sidomėjimą bei palankumą.

Europos Taryba yra. tarp 
valstybinė organizacija, suda
ryta iš dviejų dalių: patariamo
sios asamblėjos, į kurią įeina 
Europos laisvų valstybių paria 
mentų išrinkti delegatai, ir mi
nisterių tarybos, kurioje daly
vauja tų valstybių užsienio rei
kalų ministeriai.

BALTŲ PASITARIMAS 
WASHINGTONE

\Vashirgtone balandžio 9 bu
vo eilinis Lietuvos, Latvijos. 
Estijos atstovų pasitarimas. Die 
ną prieš tai buvo atnaujinti ir 
pasitarimai tarp Lietuvos vei
kiančių diplomatų Amerikoje. 
Dalyvavo atstovas J. Rajeckas, 
gen. kons. J. Budrys ir konsu
las P. Daužvardis.

Bolševikai pabūgo kataliku 
pikiety

Amerikoje yra tokių moky
tojų, kurių akys nukreiptos į
Maskvos apaštalus. Queens Tė
vų — Mokytojų Draugija pak
vietė Sovietų atstovybės prie 
Jungtinių Tautų žmogų į savo 
susirinkimą, kad pakalbėtų jiem 
apie auklėjimą. Mokyklų supe
rintendentas tam reikalui leido 
pasinaudoti mokyklų patalpom. 
Tada Oueens karo veteranai
kataUtad ir/Amerikos legijonas U2 KANDIDATĄ KATALIKĄ 
paskelbė piketuosią mokyklos America, jeztritų leidžiamas
patalpas ir sovietinį kalbėtoją, laikraštis, pasisako, kad kan- 
Superintendentas nenusileido didatas į prezidentus nebūtinai 
ir patalpų neatšaukė. Bet sovie- turi būti katalikas, tačiail jei de 
tų atstovybės sekretorius drau- mokratai siūlys kataliką, tai bū- 

W. Braunas ir pridėjo: “Po 10 gijai pranešė, kad atstovybė tų protinga ir iš respublikonų 
pusės pastatyti - kataliką, kuris 
katalikų demokratų balsus ats 
vertų. Tarp kandidatų į vice
prezidentus sumini atstovę Cla- 
re Boothe Luce ir darbo sek
retorių James P. Mltchell.

PO 10 METŲ
Amerikai reikės 5 metų dar

bo, kad prisivytų Sovietus ra
ketų srityje. Taip pareiškė dr.

metų gali būti per vėlu, nes 
Sovietai gali turėti planetose 
savo bazes”.
— Amerika jau parinko 7 vy

rus, kurie yra skirti į 
raketose.

neles savo kalbėtojui eiti pro 
piketus. Vietoj jo pranešimo 
mokykloje atstovybė pakvietė 
draugijos narius, 75-80, atsilan
kyti | sovietų atstovybę. Drau
gija kvietimą priėmė.

tone sušaukė konferenciją, i 
kurią atvyko apie 7,000 darbi
ninkų atstovų. Konferencija tu
rėjo sudramatinti nedarbo pa
dėti, kurią vyriausybės atsto
vai. priešingai, stengiasi paro
dyti gerėjančią ir bedarbių skai
čių mažėjanti.

Konferencija palankiai suti
ko darbo sekr. MitchellĮ; fe-' 
deracijos prezidentas Reutheris 
vadino ji savo draugu, tačiau
aiškino, kad darbo politika pri
klauso ne nuo Mitchellio. bet 
nuo Geo. Humphrey, kuris tą 
klausimą sprendžiąs medžioda
mas.

Aštriai buvo puolamas ir 
zidentas Eisenhovveris. Pr 
šiojo, kad jis perdaug 1 
skiriąs golfui, permažai be 
bių reikalam.

Nedarbui sumažinti konf 
cija siūlė vyriausybei or 
zuoti mokyklų statybas ii 
tus darbus.

Pasisakymuose' prieš vyriau
sybės politiką darbo reikalu 
gausiai dalyvavo ir demokratų 
Įžymūs vadai—senatoriai John 
sonas. Douglas ir kt.

Vyriausybė pranešė, kad ko
vo mėn. bedarbių skaičius su
mažėjo 350.000. Dabar bedar
bių yrą 4.400,000. Tačiau tas 
skaičius tebėra didžiausias per 
eilę kovo mėn. išskyrus 1958.

LIETUVIU — LENKŲ 
PASITARIMAS

Ryšium su pagyvėjusią tarp
tautine diplomatine veikla ir 
įvairiomis konferencijomis š. 
m. balandžio 6 d. New Yorke 
įvyko VIJKo specialios komi
sijos ir lenkų Tautinės Vieny-

VĖL SUKILIMAS IRAKE?

Kairo radijas balandžio 7 pa
skelbė, kad atbėgėtai iš Bagda
do pranešė apie naują sukili
mą Irake. Sukilėlių rankose at
sidūręs šiaurėje naftos srityje 
esąs Kirkuk miestas. Sakoma, 
kad Maskvos atgabenti kurdai 

į pagalba Kassem 
sukilimui numalšinti. Kairo 
spauda rašo, kad tai buvo jau 
ne pirmas kurdų transportas. 

Persija pareiškė susirūpini
mą dėl kurdų judėjimo Irake.

—Kurde! gabenami į Iraką 
ir lėktuvais. Taip praneša Kai
ro šaltiniai. Irako vyriausybė bės Tarybos atstovų pasitari- 
paskelbė vėl apginkluojanti mas abiem tautom rupimais 

klausimais. Salia kitų reikalų 
buvo peržvelgta tarptautinė pa
dėtis, jos raida, kiek ji galėtų 
paliesti abiejų tautų interesus 
ir kokių tektų daryti žygių 
jiem apsaugoti. Buvo taip pat 
nusistatyta visokeriopai remti 
Pavergtųjų Europos Tautų pas
tangas išplėsti veiklą, joje ak
tyviai reikštis, bendradarbiauti 
ir derinti, kur reikalinga, gali
ma ir tikslinga kovos už lais
vę žygius

liaudies miliciją’.
— Vokiečiu spaudos žiniom 

Chruščiovas, lankydamasis rytų 
Vokietijoje, kovo 10 nepaklau
sęs savo gydytojo patarimų ne
gerti. Po kelių konjakų jį išti
kęs lengvas širdies priepuolis

— Oklahoma balandžio 7 nu- 
gen. noksta o. n»w kati- balsavo panaikinti prohibiciją. 

trulrasi’ 51mttlu b*'®0 •”>"« pnet atitrauki- / , a
it Europos be griežtos kon- tioėse Valstybėse tik Mississip- 

troies. pi su prohibiciją.



DARBININKAS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV; B. KUČINSKAS

IŠ LIETUVOS

SPAUDA

Dar labiau dėmesio vertas

Nemuno krante, priešais

GRant 1-3712
UTah 1-0807

tremtinių registravimas. Be • 
MVD leidimo, kurį, nuvažtevm 
į tą vietovę, nftėje mmešti 
pas enkavedistą atžymėti, o gra
žus atgal leidimą grąžinti Bda-

6446 Michigan Avė. 
OETROIT 1O, MICH.

Philadelphla 23, Pa. 
Tel. WAtout 5-9978

716 Wafnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA.

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.

UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

2MB*. »«nWfeaibinii»kų 
taptoSafafc iMfflMrit SU piū 

kta, uždartriai MMftia 1,000— 
L20O rb. mėn. Vidutinis vyro 
darbininko uždarbis yra maž
daug 600-700 rato. mėnesini. Ka 
dangį klimatinės sąlygos yra la 
tai žiaurios, tąi didelė dalis už
darbio išeina šaltų rūbų įsieji 
muL Žiema trunka nuo spalio 
vidurio iki balandžio vidurio. 
Žiemos metu būtina n<..............
fokus, kailinius, šiltas 
šąlČiai siekia 56 laipsnius Ce-

“Turėjome jau ne vieną at
vejį, kur asmuo, pasižymėjęs 
sunkiai tesuprantamomis tarp-

kalbon išvertė Dovydas
Donelaičio “Metus"

sveria apie 10 kg. Be to, reikia 
su savim tampyti kelių šimtų 
metrų elektrinį kabelį, kuris 
taip pat nėra lengvas. Nuolat 
braidant po gilų sniegą, jei tem 
peratūra nėra _labai...žemą, su
šlampa vailokai ir pradeda 
smarkiai šalti kojos, tuo tarpu 
kai visas organizmas, bedirbant 
yra sukaitęs, Bad nuo vatinių 
net debesėliai kyla..

(bus daugiau)

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

Maiste produktų kainėR val
diškose krautuvėse buvo tokios: 
kilogramas sviesto 28-30rublių, 
cukraus 12-14 rb., jautienos

900 Literary M. 
Ctevdand 13, Ohto 
Tel. TOwer L1461

Šitokis Sniečkaus skatinimas 
rodo, kad kolchozai yra bejė
giai išauginti gyvulius ir teikia 
grįžti prie individualaus gyvu
lių auginimo pas atskirus kol- 
chozninkus. Tokias išvadas ma-

J. Paukštelis, lietuvių rašytojas, 
sulaukęs 60 metų; gyvena Kėdai
niuose.

KEISTA, svoris nssumažtjo 
batus nušlavus....

Iniciatoriai tiki, kad sklypas ma į mažiau sąmoningus žmo- 
pabrangs, nes vėliausiai 1961 nes ir ypač į jaunimą, ji nėra 
bus privesta iki jo kanalizacija, ir nepavojinga”.

1954 pabaigoje ir 1955 pfa 
džioje visų beturiu “spravkės” 
buvo pakristos pasais, kurtame 
buvo uždėtas štampas su įrašu 
“Gyventi Kena ASSR ribose”. 
Registravimas įstaigose buvo 
retinamas. Registruotis reikėda
vo atvykti tik pagal MVD pa
reikalavimą, o ne nustatytomis 
dienomis kaip anksčiau. Pama
žu lietuviai ėmė persikelti į ra
joninius centrus ir miestus. Ge
resnį darbą lietuviui gauti ne 
buvo sunku.

tieji” atspausdinta “Kauno Tie
soje”, yra ydinga.

— Vaikę — moksleivių dar
bas fabrikuose giriamas Vil
niaus radijo (kovo 20), bet toks 
darbas yra draudžiamas tarp
tautinės darbo konvencijos, ku
rią yra pasirašiusi ir Sov. Są-

Taigi jis organizuoja bendro
vę, kurioje bus 30 šąrininkų. 
Jau yra 16, o trūksta dar 14. 
Bendrovė perka sklypą žemės 
1,362,258 kv. pėdas. Moka už 
kv. pėdą 0.30 dol. Taigi už visą 
sklypą 408,677.40. Suma turi 
būti sumokėta per 5 metus. Vie 
nas šerininkas bus atsakingas 
už 13,622.58 dol Vienam as-

132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn.

TeL CHapel 6-4724

metro, o normaliai 86-96 cm. 
Norint nuleisti medžius (juos 
dabar plauna jau elektriniais 
pjūklais), reikia apdoroti ap
link juos sniegą, padaryti 
kirtimą” ir po to piautt. Elekt
rinis piūklas, markės ‘K5”,

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

“Šitą bendrovę organizuoda
mas, neturiu jokių labdarybės 
ar patriotiškų tikslų: perku Še
rą pats ir turiu drąsos pasiūly
ti savo tautiečiui, nes esu įsi
tikinęs, jog uždirbsime....Kad 
ir “nemylime” dolerio, bet jo 
mums reikia........Lietuvis nėra
nė kiek neišmintingesnis, kad 
nesugebėtų pasinaudoti šito 
krašto biznio galimybėmis, ku 
riomis naudojasi milijonai ki-

35 So. 8th Street 
Brooklyn II. N. Y.

4102 Archer Avė. 
CHICAOO 32. ILL. 
FRontier 6-6399

Sniečkaus raginimas, kad kiau
les auginti kolchozai atiduotų Brockis. Vertęs 12 metų, 
atskiriem kolchozninkam,

— J. Dovydaitis rašytojas, 
užsipultas komunistinės spau
dos, kad jo apysaka “Pasmerk-

_______ ______ kintas; išdalytas tarp Panevė- 
į*__________________________d žio ir Pasvalio. (E)

VELYKOMS DOVANŲ PAKETUS SIŲSKITE JAU DABAR
PsfinoM patikima, kniopiau ir greitu mūrų firma patarnavimu.

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

141 Second Ave^ New York City, N. Yn TeL GRamerey 5-7430
MŪSŲ SKYRIAI

kurtas filmas “Kalakutai” bu
vo rodomas Maskvoje, bet pa
reikalauta pertaisyti.

Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 
kuriai rupi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

KANADA pralenks Ameriką To- 
roertestatosi namę, kurie turte 123 
aukštus ir bus aukštesnis ui New 
York Empire State namus, ku
ri turi 102 aukttu*.

grupinėmis intrygomis ir visaip k0ich0zninkų supirktų veršiu- Aleksotą, statoma nauja laivam 
kenkiąs laisvinimo veiklai, štai- y. juos aUgįntų parduoti prieplauka.
ga dingsta už geležinės uždan- vaistybei. Priminė pavyzdžiu ki- __  Filmas anie lenku karius
gos (Pavyzdžiui? Red.). Turime tiem vienybės kolchozą kuria- - t - * kanv ’
eile iu ir tokiu kurie garsiai kai jvjenybes Kolchozą, Kuna 1939 bego j Lietuvą, kai
euę jų ir iokiu, Kurie garsiai Kai me kiekviena seimą pasižadėjo hoRpvikai nuolė T^nkiia gami- ba apie lietuvybės išlaikymo išaUginti kolchozui po vieną kar bolsev,i£al P"016 LenbJa’ ganu 
reikalą ir sudaro gero patrio
to įspūdį, tačiau smuklėse ir 
smulkiuose susirinkimuose įro
dinėja, kad dabar Lietuva visiš
kai nerusinama,.... kad Lietuvo
je prieš rusus kovoję partiza
nai ir šiaip rusams priešinęsi 
žmonės buvo tik kokie niekšai 
ir valkatos ir kad mūsų visos 
laisvinimo pastangos tik ken
kiančios Lietuvoje likusiems 
‘padoriems’ lietuviams.... Nors 
dauguma lietuvių tokia sovie
tinė propaganda ir nėra pavo- 

meniui neparduoda daugiau kai tgfiau jj jg^j gud_
du Šerus. ^gį užmaskuota ir nukreipia-

fe. (E) Antroji tremtis kai ku- 
^ riems lietuviams nebuvo taip

baisi, kaip pirmoji, aes daug
fe. - * kas jau mokėjo rasą kalbą, šiek 

*• * tiek pasikeitė irtremtimų' cha-
V rakterio bruožai: pasidarė dar 

'daugiau užsispyrę, nenuolaidūs, 
e svarbiausia apsukresni. San
tykiavimas su įvairių įmonių ir 

fe - įstaigų vadovais įgavo kiek ki
tokį pobūdį. Jei anksčiau, pir
moje tremtyje, lietuviai dažnai 
su visu kuo sutikdavo ir aklai . vusiai įstaigai. Šiaip jau regis- 
vykdė įvairių ‘vadovų” parėdy-

C - mus, tai dabar to jau nebuvo.
Lietuviai pasidarė žymiai kie
tesni, principiškesni, o tai ne
galėjo neatsiliepti ir į valdan
čių laikyseną. Su lietuviais pra
dėta daugiau skaitytis. Lietuvio 
darbštumo bruožas, kuris buvo 
žinomas jau ir ankščiau, ir ki
tos geros būdo savybės padėjo 
patekti į patogesnius, geriau ap 
mokamus darbus. Kai kurie pa
teko ir į vadovaujančas vietas.

Sunkiausieji antrojo trėmi
mo metai buvo 1951-52 m. .

Tada buvo įvestas griežtas

263 Market St 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 2-T968

AR JŪS NEPERMOKATE 
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
jnoka. (įaųgjąii, negu reikalinga. .

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymoi, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostofių atlyginimo.

Darbai miško
Darbininkai, miško kirtėjai,

Atominis ginklas prieš ce-ce

Oklahomos universitete buvo 
sušaukta specialistų konferen
cija, kurioje paaiškėjo, kad a- 
tominius ginklus" galima nūkrei 
ti prieš ce-ce musę, kuri nešio
ja miego ligą, ir prieš kitokius 
vabzdžius.

Jau keletas metų radioakty 
vinių spinduliavimu sėkmingai 
kovoja prieš maro ligą nešio
jančius vabzdžius. Floridoje ra- 
diospinduliavimu išgelbėta tūk
stančiai galvijų.

Radiospinduliavimas, pasiro
do, sterilizuoja vabzdžių pate
les, ir iš jų kiaušinėlių tada ne- 
išsirita nauja jų “veislė”.

Kreipkitės: 

ALBERT F. PETERS 
(PETRAUSKAS)

APDRAUDOS SPECIALISTAS 
116-55 Queens Blvd. Forest Hflte 75, N. Y.

TeL VL 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

106-53 95th Street Ozone Perk 17, N. Y.

18 ik- KeAdusų taiįgMše> ku- 42-45 laipsnių.
rie būdavo nepaprastai tušti

ir krautuvės, jautiesa kaš 
tavo M rb , kiarifena M45 rb.,
Šviėfia faris 16-20 jfc., bulvių žiemą nešioja vatinukus ir va 
kšūraš 54 fubiiait Kžūšimai tinęs kelnes, vailokus ir kaili-

Pasieks savo paskyrime 6-7 ssvaiėtų laikotarpyje: oro paktu 7-12 dienų.
Mūsų įstaigoje rasite dkMj pėririnktaų pirmos rftSies maisto dalykų, taip pat j vairių vtinnnių 

medžiagų pigiausiomis kainomls-Pradžiuglnklte savo gimines Ir pažjstamus Velykų siuntiniais.
Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite visas patarnavimo tr muitų kalnas.

Katalogų gausite veltuL

‘ Nėpriklautėimoje Lietuvoje Vanduo ir gazas jau yra, 
kovo 25 buvo paskelbtas Jono 
Lukoševičiaus pranešimas, ku
ris rodo Montrealio lietuvių 
drąsius ūkinius užsimojimus. 
Jis organizuoja bendrovę ir apie 
ją rašo:

1313 Addison Rd.
Saperier Are. & 71 SL 
CLEVELAND 3, OHIO

Antano Sniečkaus rinkiminė
je kalboje, kurią jis pasakė Ra
mygaloje ir kuri ištisai buvo pa 
kartota sovietinėje spaudoje, 
laikomasi įprastinio kurpalio: 
parodyti, kiek daug sovietinė 
Lietuva pralenkė nepriklauso 
mą Laetuvą; parodyti, kiek Lie
tuva pasieks įvykdydama septy- 
nerių metų planą; parodyti, 
kiek Liet, turi būti dėkingą 
broliškom respublikom” už pa
galbą

Tačiau kalba įdomi tuo, kad 
lygindamas dabartinę Lietuvą 
su nepriklausoma, Sniečkus taip 
jau pagražina dabartį, zkad vi
siem klausytojam turi būti aiš
ku, jog reikia suprasti priešin 
gai. “Visiem žinoma, kad da 
bartiniu metu kolchoznikai ir

Grįžta Lietuvon

Nuo 1956 senieji pasai pra
dėta keisti - naujais, kurie jau 
nesudarė sunkumų išvažiuoti 1 
Lietuvą. Pirmoje ^eilėje buvo 
išduodami pasai jaunesnio am- 
čiaus ašmenims ir liet, šeimoms 
kuriose buvo mokytojų-pedagd- 
gų, baigusių ar dirbusių sovie
tiniais laikais, ar moksleivių, 
lankiusių technikumus ar šiaip 
institutus. Bet grįžimas tuomet 
nebuvo visuotinis. Tik 1958 
daugumas lietuvių tremtinių, 
kiek buvo likę gyvų, sugrįžo at 
gal į Lietuvą.

namas bendrai Lietuvos

PRIEŠŲ VEIKLA
* \

Drauge kovo 31 J. Varnas

3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?

Lenkijos meninių pajėgų. Fil
mo tendencija neskelbiama. 
Kuo čia bus galima bolševikam 
pasitarnauti?

— K. Būgos, kalbininko, mi
rusio prieš 30 su viršum me
tu, leidžiami rinktiniai raštai.

Lietuvą Rusijos inžinieriai sta
to elektros stotį. Bet Sniečkus 
nutylėjo, kad Vilniaus, Šiaulių Lietuvoje turistinių kelionių 
ir kiti Lietuvos gaminiai išve- biuro direktorius.

kreipė dėmesį į kitos rūšies vei j§ Lietuvos ir už tas pre- —Laukgaliy-Klažpėdos siau-
klą tarp lietuvių — priešų gauti pinigai eina ne Lietu- rąjį geležinkelį bolševikai tik 
idėjų platinimą. Kokios tos i- VQS j^juį^ Maskvos.) dabar atstato.
dėjos?

sovclfozų darbininkai bei jų šei
mos maitinasi žymiai geriau ir 
mėsos, pieno bei kitų gyvuli
nių gaminių savo reikalam nau
doja daugiau negu buržuazijos 
viešpatavimo • metais”.

Kitados -Sniečkus koliodavo 
lietuvius, esanSus Užsieniuose, 
šfoje kalboje jis taip pat ne- 
ufeniršo tų lietuvių inteligentų. 
Bet norėdamas pažymėti sovie
tinės Lietuvos pažangą, šaukėsi 
į liudininkus tuos užsienyje 
gyvenančius inteligentus saky
damas: “Kai kurįp užsieny 
gyveną lietuviai inteligentai ne- 
gali patikėti, kad mes statom 
Kauno hidroelektros stotį, jie 
įprato matuoti gyvenimą senu 
matu ir neįsivaizduoja, kokios 
plačios perspektyvos atsidarė 
Lietuvai sovietinių tautų šei
moje, kur viena tauta pratiesia 
broliškos pagalbos ranką kitai”. 
(Sniečkus suminėjo, kad eilė 
mašinų atgabenta iš Rusijos į

e Siųsti galina tik naujus daiktus e Per mūsų firmų siunčiami siuntiUM psMkyrtaio vietą pesieltia tam
piausiu laika • Visi muitai apmtflcaml vietoje, mūsų įstaigose. gavSjdė nemeka. e (Me firmos 
įstaigų yra krautuves, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų _«»aljrue! Ir kita kų temtaastamis 
kainomis, e Siuntinių pristatymas garantuojamas lOOSc.

78 SecoM Avenue,
MŪSŲ SKYRIAI 

107 So. VeTmout Ave^
NEW YORK 3, N. Y. LOS ANGELES 4. CALIF.

OBep* 4-1546 DUakirk 5-6550

832 Norfli Street 1241 N. AflMnd Ave^
PHDLADaffllA tSt PA. 

WAlmt 3-1747
ŲHH/AGO 22, iULb 

HUrnMt 6-2818 
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Mums tenka rinktis: pasipriešinti ar bendrauti?
J. VIDZGIRIS (ELI)

lis

ESTIJOS danių šventė laivės metais

tijos ir k. Gi pasionistų leidžia
mas mėnesinis žurnalas “The 
Sign’’ (April 1959) savo veda
muoju, parašytu kun. Ralph 
Gorman, C.P., vyriausio redak
toriaus, nurodo, kaip gali būti 
klaidingai suprantamas libera
lizmas.

Tačiau autorius Įspėja, jog 
tokie patriotai užsienyje tu
ri būti pasirengę neišvengia
moms nemalonioms patirtims. 
Nereikia užmiršti, jog tėvynėje 
ne visi intelektualai lengvai lei
džiasi j toki žaidimą. Yra nema
žas skaičius tų, kurie net min
tinio pavojaus grėsmėje moka 
išsilaikyti tvirtose ribose.

politikoje remia glaudesnį'ben- 
dradarbiavimą, rasinę apykan
tą, užsieninę prekybą, paramą 
kitiem kraštam, o viduje — li
nijas, socialinius įstatymus, na
mų statybas, didesnę valdinę 
kontrolę. Kitados liberalai kaip 
tik priešinosi per dideliam vals 
tybės, kišimusi į žmonių rūka
lus. Jie skelbė nevaržomą ka
pitalizmą, Bažnyčios pasmerk
tą. šiandien privatinę nuosavy
bę daugiau gina konservatoriai, 
negu liberalai. Dėl to liberalai 
kartais neteisingai palaikomi 
“socialistais” ar net ir “komu
nistais”.

(Atkelta iš 1 psl.) jo laimėjimas apsunkins jau ir
nesiderėsi ir nuolaidų ne pačios Amerikos gynimą. Taigi

minančio kompromiso su prie
šais, kiek tai liečia besąlyginį 
valstybės suverenumo respek- 
taviraą. Kiti,* priešingai, save 
laiko realistais, padėties ‘poli
tikais” ir galvoja apie bendra
vimą su okupantais, -turėdami 
galvoje dar minti palengvinti 
savo būklę, net aukojant dide
lę dalį valstybingumo. Tai da
ro vaduodamiesi šūkiu: gelbė
ti, kas dar liko.

Užsienyje yra nemažai abie
jų pusių atstovų, kaip tai pa
sirodė pradėjus lankytis turis
tams iš anapus. Vieni su tais 
sovietiniais “svečiais” tuojau 
ieško ryšio, o kiti laiko žalingu 
dalyku mėgsti santykius, nekal
bant apie aktyvų bendradarba- 
vimą su okupantu.

apibudina dvejopą žmonių lai
kyseną visais laikais. Vieni 
žmonės gana greitai prisitaiko 
prie pasikeitusios padėties, pa
togiai įsikuria prie kiekvienos 
valdžios, lengvai įsigyvena kiek 
viename krašte. Kiti visada tu
ri sunkumų, arba, kaip patarlė 
sako, “nemoka išsaugoti savo 
kailio”. Jie kenčia, kovoja, prie
šinasi, žūsta. Pirmieji žmonės 
yra vergiško nusiteikimo, ei
na pasroviui ir lankstosi pavė
jui. Antrieji yra savarankiški, 
atsparūs, greičiau lūžta negu 
pasiduoda.
Tėvynėje šiandien yra keletas 

tūkstančių tokių, - rašo dr. O. 
Loorits, — kuriem buvo gera 
prie visų valdžių, šalia jų šim
tai tūkstančių kenčia dantis su
kandę arba šaukia tylėdami, a- 
not romėnų: nors tyli, bet šau
kia (cum tacent clamant). Jiez 
kenčia vergiją, prievartos dar
bus, kalinimą, išnaudojimą. O 
anie prisitaikėliai turi gerą gy
venimą. nes liaupsina savo po
nus, pakėlusius jiem algas ir 
suteikusius privilegijų.

KRAŠTE IR UŽSIENYJE
Vieni lieka ištikimi Įsiparei

gojimui tarnauti savo valstybei 
ir sąžinei, nepriima jokio že-

Lietuvię visuomenėje libera
lai gana dažnai vadinami lais- 

ginį ir politinį liberalizmą. Aiš- vamaniais. Net “Lietuvių Kal-

THE WORKEIt C^yrioM) By FRANCISCAN F ATKERS
. Eina Ime 19ts metv. mi sūjuAga AMERIKĄ. LDS 

ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIU ŽINIAS

Ar katalikas gali būti liberalas?
Liboralos žmongns turėtų bū- publikonai, liberalai — (temok

ti tasai, kuris pats vertina savo kratai. Pastarieji tarptautinėje 
laisvę ir kitiem ją pripažįsta. 
Lotyniškai ‘liber” reiškia lais
vas, o “libertas” — laisvė. 
Prancūzai ir angiai iš to pasi
darė savuosius Žodžius “liber- 
tė”, “liberty”. Bet kai gyvasis 
žodis pasidaro terminu arba pa
vadinimu kurios nors pasaulė
žiūros, srovės ar grupės, jis su
siaurėja ir įgyja kiek kitokią 
prasmę. Be to, tikroji žodžio 
prasmė gali būti ir esti apem- 
doma nežinojimo, siauro aiški
nimo arba net noro pasakyti ne 
tai, kas iš tikrųjų turėtų būti.

Darbininko praėjusiame nu
meryje buvo nurodyta visa ei
lė mūsų dienom iškraipomų 
aiškiųsąvokų, kaip taikos, lais- Katalikas gali būti kartais li- 
vės, nusiginklavimo, demokra- beralas, kartais konservatorius' 

“““ — mano kun. R. Gorman, C.P.,
— jei tuos terminus teisingai 
ir protingai suprantame, t.y. 
kaip laisvę nuo “partinės lini
jos”, kuri pavergia ir susiauri
na abi grupes. Toks sprendi
mas, be abejo, “negali paten
kinti tų, kurie savinasi sau li
beralo vardą, bet iš tikrųjų yra 
radikalai, kairieji, rausvieji ar
ba net komunistai. Negali pa
tenkinti ir ultrakonservatorių, 
kurie iš tikrųjų yra reakcionie
riai savo tarpan sutelkia kraš
tutinius lunatikus”.

Tikrasis liberalizmas, kiek 
jisai gina atskiro asmens laisvę 
ir gerbia kitų įsitikinmus, ne-

kesniam supratimui sugretina 
liberalizmą su konservatizmu 
pačioje Amerikoje.

SU8SCRIPTION RATfcS
Domactie yaariy ------------------
Brooklya, N. Y. - -----------------
Hatf ya*r .............—-X
Forais** ......... .................. -.......

Liberalizmas aštuonioliktojo 
amžiaus pabaigoje, — rašo T. 
R. Gorman, Č.P., — reiškė ju
dėjimą, kuris buvo 'konflikte 
su. Katalikų Bažnyčios mokslu. 
Kas tada laikė save liberalu, lai
kė taip pat laisvu žmogumi nuo 
dieviškojo , ir bažnytinio autori
teto. Liberalai skelbė absoliu
tinę laisvę minties, tikėjimo, gal prieštarauti krikščionybei, 
žodžio ir sąžinės. šio tipo libe- Prieštaravimas atsiranda tik

BtooUym, N. Y. ----------------- -
PtMGi ......................-......... ■—

:
Laikr«R| tvarto RCDAKCIN* KOMISIJA. Vyr. rto. S. SUžlEDftUS 

Straipsniu* ir korMpnnJonciJaa ripalntlja taiso •** ■■crtlOra. Nonaudati straipo-

ralizmas pagimdęs natūralizmą tada, kai krikščioniškas tikėji
mas įsigeidžiama pakeisti “sa- 

si tie “izmai” buvo pasmerkti vu” tariant, jog tik tai žmogų 
Vatikano susirinkimo (1870) ir išlaisvina. Bet tokia liberalizmo 
pop. Pijaus IX ir šy. Pijaus X. kryptis nuveda į vadinamąją 

Kai kas tą pasmerkimą visuo- laisvamanybę ir bedievybę.
tinai taiko ir mūsų laikų libe
ralam. Bet tai nėra teisinga. 
Kun. R. Gorman skiria ideolo-

Pasiprieimti ar bendrauti? 
Toks yra neišvengiamas pasi
rinkimas, kada užklumpa oku
pacija.

Pradžioje daugiau renkamasi 
priešinimąsi rezistenciją. Be
veik visiem ; aišku, kad su prie

šu bendrauti arba kolaboruoti 
reikštų krašto išdavimą. Išdavir 
kais ir apšaukiami tie, kurie 
iš pirmos dienos susideda su 
priešu neva dėl,“pačios krašto 
gerovės”. Iš praėjusio karo to
kiu bendradarbiu, tariamu savo 
krašto ‘patriotu” labiausiai iš-. 
garsėjo norvegas *
slingas. Savo pavardę jis pati-, 
ko istorijai Dabar visi pataikū
nai vadinami jo vardu — kvi- 
sl ingai.

Tačiau okupacijai kiek užsi
tęsus ir nematant greitos at
mainos, pasirinkimas tarp pa
sipriešinimo ir bendravimo da
rosi vis neaiškesnis. Atsiranda 
didesnis skaičius tų kvislingų, 
•inančię bendrauti su priešu. 
Jų motyvai “patriotiški”: nėra 
prasmės save statyti į pavojų, 
lieti kraują, spardytis prieš jė
gą. Besipriešinančius jie dargi 
ima apšaukti “tautos kenkėjais’ 
neturinčiais sveikos nuovokos, 
kad tautą svarbu išsaugoti bet 
kokiom aplinkybėm. Jei tom 
nuomonėm ir yra tam tikro pa
grindo, tat už jų taip pat sly
pi. kvislinginių “patriotų” savęs 
teisinimas. : -

Tokia yra dabartinė padėtis 
bolševikų okupuotuose kraštuo
se. Savo krašto, Estijos, padėtį 
įdomiai yra palietęs dr. O. Loo
rits, vienas pačių žymiųjų estų 
folkloristų — tautosakininkų, 
viename Švedijoje leidžiamame 
žurnale “Rahvuslik Kontakt’ ’ 
(Nr. 7, 1959). Čia pateikiame kai 
kuriuos jo svarstymus, kurie ir 
mus liečia.

DU ŽMONIŲ TIPAI LAlkO. 
TĖKMĖJE

Tokia, yra dr. O. Loorits 
straipsnio antraštė. Autorius

BENDRADARBIAI iŠ 
“PATRIOTIZMO"

Kas pasirinko kompromisui 
pasirengusio patrioto kelią, ma
no, jog leistina, jeigu ne tiesiog 
pageidautina bendradarbiauti 
su okupantais ir jų tarnais, kaip 
su “gerais patriotais”. Jis jau
čiasi visiškai padorus žmogus, 
palaikydamas ryšius su raudo
naisiais turistais ir bendradar
biaudamas su mokslininkais iš 
anapus, tardamas, jog mokslas 
— ne politika; dešinė gali ne
žinoti, ką daro kairė. Todėl pa
geidautina keistis literatūra, ar
chyvine ir kitokia moksline me
džiaga iš vienos ir kitos pusės, 
net abiejų pusių Įnašais ruošti 
didesni tautinį veikalą.

Kas gi galėtų abejoti, jog tai 
daroma ne iš grynos meilės es- rodysi, tai ji nuvers stalinistai, pasipriešinimas, appeasemento 
tų tautai, mokslui, tautinei kū- ir politika vėl pagriežtės. Laik- atmetimas tėra veinintelis Ame 
rybai? Kas norėtų sakyti, jog raštininkų argumentai tokiu bū rikos ir Vdkarų kelias....
dėl to aukojami politiniai Įsiti- dų narsiai remia politiką, kurios Prezidento pareiškimas atitie- 
kinimai ar ideologiniai princi- laikosi Anglijos Macmillanas, šia tuos laikraštininkų baltini-

piliečio opinijoje Chamberlai- mus ir švelninimus Chruščio 
nas Nr. 2.

Raminamai veikia iš trečios 
pusės prezidento Eisenhowerio 
parieškimai.

PREZIDENTAS:
Gettysburgo kalboje prezi

dentas išdėstė aiškiai, kad ko
munizmas. taigi ir Chruščiovas 
nesitenkins vienu miestu, bet 
sieks toliau ir kad kiekvienas

bos Vadovas’/(1950) yra davęs 
abu liberalaus žmogaus aptari
mus: siekiąs laisvės, laisvama
nis. Bet ta prasme galima va
dinti tik tuos liberalus, kurie 

nuomone, konservatoriai ir Ii- yra patikę konflikte su Kata- 
beralai skiriasi tik socialinio ir tiku Bažnyčia. Nevisi tokie yra. 
politinio veikimo linkmėmis, Liberalai labai išsiskiria pagal 
bet karais susžkeičia rolėmis, asmenines savo pažiūras i? i- 
Konserva t oriai'dažniau yra res- (teologines grupes.

Mums reikia daugiau laiko ir 
jėgų kūrybos darbui ne vidaus 
ginčams. Todėl geriau, užuot 
aiškinusis, kad gudresnis, at
sisakyti mėginimų sujungti dvi 
nesutaikomas pozicijas irlrtsL 
skyrus ramiai keliauti skirtin
gomis kryptimis. Tokio pasirin
kimo reikalauti turime teisę iš 
laikraštininkų, politikų, partijų, 
intelektualų ir tt.

Baigdamas straipsnį, autorius 
reiškia savo nuomonę, kad tau 
tos interesai labiau reikalauja 
pasipriešinimo. Kartu primena 
šveicarų psichologo Jung pasta
bą, kad žmogus ilgiau gali gy
venti be valstybės, negu be oro, 
tačiau be laisvės ųet žymiausi 
individai nepajėgia atsisipirti 
demoralizuojančiai teroro įtakai 
ir jai pamažu pasiduoda.

Iš kitos pusės, kompartija 
moka kalkuliuoti ir ypač pasi
tikėti tais, kurie keičia nuomo
nes pagal režimus. Todėl ne 
kiekvienas puikus patriotas yra 
pagarbos vertas rezistentas.

PASIPRIEŠINIMO KELIU
Kas pasirinko rezistenciją, 

turi likti ištikimas valstybinei 
garbei ir suverenumui, turi at
sisakyti betkokio bendravimo 
ir kompromiso su okupantais 
bei jų penktąja kolona, su nau
jąja intelektualine aristokratija 
ar net tais, kurie tik dedasi 
talkininkais. Reikia aiškiai sto
vėti pusėje partizanų ir tų, ku
rie sudėjo, aukas komunistinei 
okupacijai besipriešindami.-

Kariaujantieji nesibroliauja 
Dar daugiau: tikri patriotai tu
ri aiškiai protestuoti prieš nuo
laidų politiką, kur ji besirody- 
tų (Jungtinėse Tautose, Ameri
koje), kritikuoti oportunizmą A 
merikos Balse, Laisvosios Eu
ropos Komitete; atakuoti pri
mityvų biurokratiškumą visoje 
eilėje organizacijų, kurios ta
riamai stovi prieškomunistinės 
kovos priešakyje ir slepia prie
šus; Įsisąmoninti, jog milžiniš
kos sumos išleidžiamos tiems, 
kurie pritaria Rusijos sudemok- 
ratirimui, o mažosios tautos už 
geležinės uždangos (kaip parodė

vui. Prezidento pareiškimas pi
lietį ramina ir tuo, kad jeigu 
prizidentas taip kalba, tai jis ir 
kitokios politikos praktijoj ne
sileis.

Lauktum, kad taip ir bus, 
Kaip prezidentas kalbėjo. Bet 
girdi taip pat, kad Anglijos 
maršalas Montgomery balandy
je vyksta į Maskvą. Buvęs stip
rus kovotojas prieš komuniz

Vengrijos atvejis) traktuojamos 
su abejingu cinizmu.

Reikia griežtai atsisakyti 
bendradarbiavimo ne tik su ko
munistų talkininkais, bet ir su 
tais, kurie svajoja apie nedalo
mą Rusiją (solidaristai, federa- 
listai ir tt.). Reikalauti atida
ryti vartus baisaus tautų kalėji
mo Rusijoje.

Tuo būdu nesiūloma atstaty
ti savo valstybę per atominio 
karo, lavonus. Tačiau žmonijos 
sunaikinimo išvengs ne ištižu
si nuolaidų politika, bet vyriš
kas jėgos panaudojimas. Deja, 
laisvasis pasaulis jau kuris lai
kas išgyvena protinį paralyžių.

RINKTIS: ARBA — ARBA
Mūsų likimas priklauso nuo 

pasirinkimo, nes vieni patys ne
galim pajudinti kalnų. Tie," ku
rie prisitaiko prie visų režimų, 
neturi turėti baimės. Jie ras iš
eitį kiekvienoje sujauktoje pa
dėtyje. Tačiau jie turi pasisaky
ti esą “patriotai — kvislingai”, 
paskelbti savo slaptą pasirinki
mą, prisidėjimą prie koegzisten 
cijos, mokslinio neutralizmo, ti- 
toizmo, gomulkizmo, ateities reF 
voliucijos demokratizacijos ir

RAIDE AL B. BARANAUSKAS

kuri vadinasi APLINKUI

mą, jis dabar pasisako jau už 
Europoje pripažinimą tokios 
padėties, kokia yra.

Girdi, taip pat, kad preziden
tas kalbose su Macmillanu suta
ręs daug praktinių nuolaidų 
Maskvai. Prezidento įtaka tik 
sulaikiusi pusiaukelėje Macmil 
lano paskubintą bėgimą su ap- 
peasementu. Girdi, kaip tie A- 
merikos kai kurie laikraštinin
kai remia ne prezidento, bet 
Macmillano siūlymus. Nors vie 

nas ir kitas kratosi appeaseme 
to žodžio, bet susirado naujų žo
džių, kuriais pridengtų appeas- 
mento darbus.

Girdi taip pat gen. Gruenthe 
rio įspėjimą dėl kariuomenių 
atitraukimo iš Europos.- Girdi 
vėl iš kitos pusės paaštrėjusius 
anglų spaudos balsus prieš A- 
merikos prezidentą, kuris ne
nusileidžia Anglijos kompromi
sam.

. Ir stebėtojas su nerimu lau 
kia, ar laimės Anglijos nuolai
dos, ar Amerikos pareikštas 
principingumas. O lietuviškas 
stebėtojas, kuris.daugiau linkęs 
patikėti žodžiu, žiūrės į padėtį 
ramiai, tardamas: veiksniai ste
bi ir budi. Kitas stebėtojas, ku
ris linkęs tikėti labiau darbais, 
padėtį ims dramatizuoti, tarda 
mas: pavojus yra labai didelis.

tai berniukas, traukdamas no
simi, nes buvo spėjęs sušalti 1 
už durų, — aš parašysiu raidę, 1 
kuri vadinasi APLINKUI. i

Ir, nuleidęs galvą, atsidėjęs,/ 
net iškištu pro suspaustas lū- / 
pas liežuvio galeliu, ėmė vesti/ 
ilgą liniją per visą lapą. Mer
gaitė, nesitverdama smalsumu, 1 
nors vis tebesišypsodama, pri- 1 
siartino ir ėmė žiūrėti jam pro i 
petį. Berniukas atrodė visai jos i 
nepastebįs, nors, tėčio nuomo- t 
ne, visą laiką jausdamas jos i 
artumą. Jis tik vedė ir vedė , 
popierių pieštuką, visas nušvi
tęs, suspaudęs jį nuo įtempimo 
pabalusiais pirštais. i

— Štai, —tarė galų gale, pa-1 
keldamas galvą. 1

Mergaitė, jau nustojusi šyp
sotis, pažvelgė išplėstomis aki
mis tiesiog į jo akis. Jiedu taip, 
žiūrėjosi ilgai, labai ilgai, net 
sulaikę alsavimą, paskui vėl 
nukreipė žvilgsnius, lyg užbur
ti, į popierį ant stalo, kur jis 
buvo praklojęs staltiesę. i

Baltame lape aštriai, neįgu
dusią ranka buvo išvesta 6, 1 
raidė, kuri vadinasi Apinkui, 
be pradžios ir pabaigos — isti- 
kimybės iki mirties ženklas. '

Bemiukas pakėlė galvą.
— Ar tu ją pažįsti?
Jo akyse pasirodė lyg apmau

das, lyg pyktis. Tėčio nuomone, 
berniukui visada nepatikdavo, 
kai suaugusieji, ypač dar nepa
ėstam!, imdavo šnekėti apie da
lykus, kurie priklausė jam vie
nam.

Mergaitės mama, nesupras
dama jo atkarumo, atsisveikino 
ir apsisuko eiti, tačiau paskui 
dar atsigręžė ir tarė (čia mo- 

Berniukas žiemą tiek paaugo Sutė Maldama paprastai at- ir išmoko, kad gJėdavo rieri ^ūsta ir. pasižiūri į tėtę ir 
eiti į kepyklą ant gatvės kam- mamaJ:
po ir parnešti duonos. Kartą — Ryt sekmadienis, tai ateik 
jį, grįžtantį namo, susitiko mer- P35 mus į svečius. Paprašyk 
gaitės mama, ir pažinusi užkal- mamos, tai leis.

Rudeniop, kai užėjo lietūs, 
berniukas nebeišbėgdavo tarpu- 
vartėn, ,o mergaitei buvo per
šalta sėdėti ant laiptelių. Jiedu 
stovėdavo kiekvienas prie sa
vo lango, žiūrėdami į kito lan
gą priešingame name. Pamatęs 

- mergaitę, berniukas jai grūm-
Kartą labai senai, taip senai, Pasttengsime istoriją čia papil- davo pirštu; mergaitė parody- 

kad mama tai jau yra labai pri- dyti vieno ir antro pastabomis, davo liežuvį. Jiedu atsitraukda
vo, tačiau po valandėlės vėl su
grįždavo atsargiai praskleisda- 
mi užuolaidas, susijaudinę, kaip 
Žaidžiant slėpynių.

miršusi, ir tėtė labai primiršęs, 
o kai vienas atsimena, tai eina 
papasakoti antram (ir paskui 
abudu juokiasi, nes tai toks se-

Taigi, priešpriešais stovėjo 
du namai, ir viename gyveno 
berniukas, kitame mergaitė, ir 
berniukas mėgdavo stovėti prie 
lango ir žiūrėti į gatvę. Kai 
vasarą berniukas išbėgdavo kie
man ir stovėdavo tarp vartų,

jie dar buvo maži, gatvėje prieš 
' vienas kitą stovėjo du namai.

Viename gyveno mažutis ber
niukas, kitam — mažytė mer- ... gaitė. Tėtė, pasakodamas šią gaūė lauke ats^ėsdavo Mt laip- 

<_ j telhi, labai rantą, suraukusi nuo istoriją, visuomet prideda, kad
mergaitė turėjo labai gražius, ktJ!
garbanotus plautas, bet mama,
Ui gedama, juoMast ir ta- ”
ko, kad mergaitės plaukai vi-
sai nebuvo gražūs. Pasakoda- — Mama, tas vaikutis nege- 
ma pati, ji visada užsimena, ras, — sakydavo namuose mer- 
kad berniukas buvo labai guvių • gaitė.
ir linksmų akių, tačiau dabar v „ ..klausydama pradeda juoktis ~ Kodėi * negera,? . 

tėtė. Kartais jie net susiginčija Ji nemokėdavo paaiškinti, 
ir nesutaria, kuriam toliau tęs- Panašiai apie sayo kaimynę kal
ti istoriją. Kiekvienas pasakoja bėjo ir berniukas, tačiau jo 
kiek skirtingu būdu, nors pa- galvosena buvo nuoseklesnė:

Mno. ... Jis papurtė galvą. Mergaitės
— Tu jau didelis, -— tarė mama pridėjo:

ji jam. — Tu jau moki iš ke- .. . . „
pyH« parnešti duonį. 'KpS,U PyTaga-

Berniukas apsisuko ir užbė- 
net i i» nenašmrėio Kai našai g0 Sa™ nannl tačiau
u •« . ,?*$** sekmadienį po pieta iis. gra-
kojant šioje vietoje išgirsta mo X.-. *čiute, ji ItoguodaL gdva pri- 
deda, kad berniukas atrodė 6e- l“.1*!??. .

pravirkstąs.

Užtai, kad ji susiraukusi!”

duris. Močiutė, kuri labai mo
ka viską papildyti ir padailin- 

—Pas mus yra mergaitė, to- ti, dar prideda, kad jis beldėsi 
kia, kaip tu. Dabar ji taip pat taip nedrąsiai, jog kaimynai il

gai nekreipė dėmesio, manyda-jau didelė.

mi, kad tai krapštosi katė, ir 
neįleido tol, kol pyragaičiai ne
buvo baigti kepti ir padėti sa
vo vieton.

Mergaitės mama svečią įvedė 
į salionėlį, kur kampe stovėjo 
mergaitė, apvilkta nauja suk
nele, su kaspiniukais plaukuo
se, užsidengusi rankomis akis 
ir nesitverdama juoku (mama 
pasakodama čia dėl vaizdingu
mo taip pat užsidengia akis ir 
ilgai juokiasi).

—Pasveikink savo svečią, 
— tarė mergaitei jos mama.

Tačiau mergaitė nesiartino, 
o berniukas, lyg jos visai ne
pastebėdamas, priėjo prie sta
lo, pastūmė nuo jo staltiesę 
ties kėde, ant kurios užsirangęs 
su batais po savimi, tarė mer
gaitės mamai:

— Duok man daug popierio 
ir pieštuką.

— Ar nori piešti? — paklau
sė mama, atnešdama reikalauja 
mus dalykus.

Mergaitė, išgirdusi ‘piešti”, 
susidomėjo ir atitraukė rankas 
nuo veido.

— Dabar, — tarė labai rim
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ŠVENTO ANTANO SALĖJE
Leonard Street, Greenpoint-Brooklyn, N.ĮY

VAIDINA “SIETYNAS” - TORONTO SCENOS TRUPE 
KUN. B. PACEVIČIAUS 4 VEIKSMŲ DRAMĄ

RENGĖJAI

“BEVARDŽIO" 4 VEIKSMO

AUKA $2.00 IR $1.50 
STUDENTAMS $1.00

Po vaidinimo šokiai, 
užkandžiai ir gėrimai
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FOROHAMO universiteto rūmai.

FORDHAMAS LAUKIA JAUNIMO

PUTNAMO mergaitės vaizduoja lietuviiką rugiapiūtg

Sutvarkyti semestro progra-

nauja

ATOSTOGOS
MAINE New Yorko Lietuvos Vyčių 12 Kuopa

MASKARADĄ BALIŲ
NAUJĄJĄ PALANGĄ

(Prie Holland tunelio)

Gros WALT THOMAS ir jo orkestras
DOVANOS Už GERIAUSIUS KOSTIUMUS

Įeinant aukojama $1.25.TeL 7-2011

Tiesą pasakius, , rugiapiūtė 
buvo tos dienos programos an
troji dalis. Pensionato gimna
zistės, seselių paruoštos, pra
džioje išpildė du vaizdelius iš

Pranciškonų vasarvietėje NAUJOJE PALANGOJE 
yra įrengti nauji erdvūs ir patogus kambariai šeimoms ir 
atskiriems asmenims.

dėjęs. Taip pat įtinome apie jų 
spaustuvę, senelių namus, vai
kų darželius, vasaros stovyklas 
ir piknikus. Iš vyresniosios S. 
Augustės sužinojime dar apie 
kongregacijos naujausią planą, 
būtent, senelių ligoninės (Con- 
valescęnt Home} statymą. Tam 
planui įgyvendinti reikės lėšų. 
Juo daugiau bus rėmėjų, juo 
tas darbas greičiau ir sklan
džiau vyks. >

Tariam viešniom sudiev.
Programai užsibaigus ne vi

si skubėjo pro duris. Vieni li-

Philadelphijos visuomenė telkia 
' stipendijas vykstantiems į 

Fordhamo Lituanistikos

Lietuvių Dienos, leidžiamos 
Los Angeles, balandžio 5 susi 
laukė dešimtmečio, šį iliustruo
tą mėnesinį žurnalą dabar re
daguoja poetas Br. Brazdžionis, 
leidžia A. Skirius.

S. Paulės ir & Bernardus bei 
“Dainavos” studenčių klubo 
paruošta ir Marytės Eidukevi- 
čiutės pravesta liaudies dainų ir 

šokių pynfr gBHSfo pub» 
hką trumpėsi pMdbštk į lietu
viško kaimo rugiapjūtės metą. 
Išgirdom daug senfau girdėtų ir 
anų laikų kaimo numylėtų dai
nų. Pamatėm tremtyje mažiau 
paplitusių tautinių šokių, kaip 
Lėtinas, šustas, Rugeliai ir kt tremtinių gyvenimo Sibire, 
šokis sekė po šokio, daina po 
dainos. Pro publikos akiš skri
do vaizdai tremtyje atkurtos ir 
senos lietuviškos tradicijos. Ne
vienam jaunystės prisiminimai 
širdį saldžiai suspaudė.

Putnamo Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno pensionatas su 
šia lietuviška rugiapiūtė pirmą 
kartą pasirodė Vasario 16 mi
nėjime Annhursto (So. Wood- 
stock), kolegijoje. Susižavėjus 
publika darbo vaisius plačiai 
žodžiu ir raštu įvertino. Mer
gaitės buvo pakviestos tą pa
čią programą atlikti apylinkė
je lietuvių ir amerikiečių pub 
likai. Jos jau pasirodė Putlia
me, Thompson© ir kt. Be to, 
televizijos stotis WJAR (iš Pro- 
videncė, R.I.) apie tai kalbėjo

įspūdžiais, kiti pirkos lietuviš
kų knygų ir rankdarbių, treti 
skubėjo registruotis Į rėmėjų 
Gildą. Nevienas širdyje pajuto 
didesnę simpatiją Nek. Prasi
dėjimo Seserim, jų darbam ir 
pastangom, o šelmiai bernužė
liai dairėsi į grakščias pensio
nato auklėtines.

vo kavutė ir užkandžiai, kuriuos 
paruošė Alytienė, Ųlėnienė ir 
pačios akademikės skautės.

NtkaHo Prasi(lk|iMQ Smmty 
• - - 

Hartfordorėmėjų skyrius, va
dovaujamas M. Pateckaitės, 
kasmet vienuolyno naudai ren
gia programas. Juose meninę 
programą dažniausia atlieka N. 
P. Seserų Pėnskmato mergai
tės. šis skyrius yra-vienas iš 
daugelio Amerikoje. Jame ga
li priklausyti kiekvienas, kas 
nori savo aukomis paremti se- Iro pasišnekučiuoti, pasidalinti 
serų darbus ir pastangas. O to
kių darbų kultūros, tikėjimo ir 
lietuvybės srityje Nek. Pr. Se
serys yra daug padariusios. 
Pav., jų neseniai užbaigta ko-

— Kun. V. Vilkutaitis, šv. Ju- 
gio lietuvių parapijos Clevelan- 
de klebonas, šiemet yra sulau 
kęs 75 metų.

šventė, kurios metu į tikrąsias 
nartas buvo pakeltos: Daiva A- 
lytaitė, Rasa Arūnaitė, Algutė 
Didžbalytė, Marytė Eidukevi- 
čiūtė, Ramutė Meškauskaitė, 
Laima Pertauskaitė, Laima 
ėmė Skaučių Seserijos vyr. 
šileikytė ir Nijolė Stadalnikai- 
tė—Ųlėnienė. Pasižadėjimą pri

‘Motinos kančią Sibire’ vaizdavo 
Laima Vasiliauskaitė ir Rita 
Danilevičiūtė. ‘Ištremtos mer
gaitės kuria maldaknygę”—iš 
pildė Nijolė Kijauskaitė, Tere
sė Petrikonytė. Laima Žarskutė plyčia Putname naudojas mal- 
ir Marilė Kolytė. Montaže da- dininkai, svečiai, rekolektantės 
lyvavo Sigutė Kavaliūnaitė, Li- apylinkės gyvent, ir pačios se- 
lija Butkutė, Deima Šumake- serys. Apie seserų vedamą pen- 
rytė ir Eglutė Gorytė. sionatą tik retas dar nėra gir-

Pasaulio prekybininkų suva
žiavime Bostone balandžio 13- 
15 dalyvaus 75 tautų atstovai. 
Žymesniųjų prekybininkų priė
mimas bus Fine Art Museum 
salėje, kur dalyvaus 500 žmo
nių. Susiartinimo arbatėlėje pa
tarnaus kiekvienos tautos po 
dvi paskirtas mergaites ar mo
teris savo tautiniais drabužiais. 
Tos moterys už dyką dalyvaus 
ir prekybininkams ruošiamoje 
operoje. Iš lietuvių bus studen
tė Danutė Vanskutė ir gimna
ziją bebaigianti mokinė Lai
ma Katauskaitė.

Ateitininkų šventė - 
įvyksta gegužėj 10, sekina- 

dienį. Pamaldos šv. Petro lietu- 
vių parapijos bažnyčioje 10 v.: 3 
Iškilmingas posėdis, medinė 
dalis vaišės ir pasilinksminimas -Z 
bus Lietuvių Piliečių Draugios 
salėje. Iškilmingo posėdžio me 
tu bus pagerbtos motinos. Į 
šventę kviečiami ir laukiami 
visos plačios apylinkės ateiti
ninkai ir svečiai. Smulkesnė” 
programa bus paskelbta vėliau.

—Kun. Vyt. Bagdanavičius, 
ilgai buvęs Draugo dienraščio 
moderatorium, yra sulaukęs 50 
metų. Vokietijoje redagavo kul
tūrinį —religinį katalikiškos 
minties žurnalą ‘Naująjį Gyve
nimą”, kuris pasižymėjo savo 
gilumu ir aktualumu.

metu. Kiekvienas lietuvis turė
tų didžiuotis, kad jo tėvų kal
ba jau nebe ‘virtuvės”, bet 
mokslo, literatūros, ir jos mo
koma universitetuose.

Pasitarime dalyvavo prof. A. 
Šalys, prof. J. Puzinas, prof. A 
Junkis, Vliko atstovas J. Stik- 
liorius ir inž. A. Žukauskas. Pra
džiai iniciatoriai patys sutiko 
paaukoti po 10 dolerių. Daly
viai pageidavo daugiau infor
macijos apie lituanistikos stu 
dijas Fordhame ir taip pat 
Studentai, norintieji vykti Ford 
haman studijuoti lituanistiką, 
stipendijų reikalu tesikreipia į 
prof. J. Puziną. Studijų reikalais 
ir stipendijomis už mokslą su
mokėti reikia kreiptis tiesiogi
niai į Fordhamo universitetą 
aukščiau nurodytu adresu.

— Dr. Antanas Trimakas, 
Vliko pirmininkas, praėjusią sa
vaitę lankėsi Chicagoje, kur tu
rėjo pasitarimą su Alto valdy 
bos nariais ir Vilką sudarančių 
grupių atstovais.

Sąlygos studijuoti
Studentai, kurie iki gegužės 

6 užsiregistruos ir užpildys spe 
dalias anketas, gaus stipendiją 
už mokslą sumokėti. Pragyveni
mui institutas stipendijų ne
turi. Studentams duodami kre 
ditai. Mokslas pradedamas lie 
pos 6 ir baigiasi rugpiūčio 15. 
Smulkesnės informacijos insti
tuto kataloge, kuris siunčiamas 
prašantiems. Visais reikalais 
kreiptis adresu: Lithuanian Pro 
grafflĮ FOrdham University, New 
York 58, N.V. a

— Kun. Valteris Urba, šv. 
Antano lietuvių parapijos Ci 
cero, III., vikaras, balandžio 7 
sulaukė 25 metų kunigystės su
kakties.

— V. Doniela baigė filosofi
jos studijas Freiburge, Vokieti
joje, parašė disertaciją apie lo
ginių dėsnių ryšį su ontologi
niais ir gavo docento vietą Aus
tralijoje, Sydnejaus universite-

L. Moterų Atstovybės ruošia
mas kartūnų balius balandžio 
25 d., 7 vai vakare vyks Alden 
Park Banąuet Hali esančioje 
prie Wissahickon Avenue ir Ke- 
nilworth Drive, Germantown, 
Philadelphia. Balius prasidės 
vakariene, po kurios seks pro-

paskęsti šioje tautų jūroje, tu
rime giliau pažinti savo kalbą, 
literatūrą, istoriją, tautosaka, 
etc. Tai mūsų tautos turtai. 
Kiekvienam studentui turėtų 
būti šventa pareiga pašvęsti 
nors 1 vasarą, lituanistikos 
studijoms. Tai turėtų būti įra
šyta kiekvienos studentų orga
nizacijos įstatuose.

Per pirmąsias dvi vasaras 
skautai ir vyčiai parodė savo 
susirūpinimą. Jie skyrė stipen
dijas ir siuntė vieną kitą savo 
narį studijuoti lituanistiką. Ki
tos studentų organizacijos tyli. 
Tyli taip pat ir visuomenės or
ganizacijos, tyli ir tėvai, kurių 
dukros ar sūnūs galėtų studijuo 
ti. Tuo tarpu vyresniųjų parei
ga būtų paskatinti jaunimą ir 
jam padėti materialiai studijų

Kas lankėsi New Yorko Bota
nikos ar Zoologilos parkuose, 
tas negalėjo nepastebėti ir ša
lia esančio trečio didžiulio par
ko — Fordhamo universiteto. 
Tai gražiausia Ne\V Yorke vie
ta, skęstanti žalumynuose.

šiame universitete veikia ir 
Lituanistikos institutas. Šią va
sarą pradės jau trečiąjį semes
trą. Dėstoma lietuvių kalba, 
lietuvių kalbos istorija, Lietu
vos istorija, literatūra, tautosa
ka, archeologija, tautodailė ir 
kiti lituanistikos dalykai. Lie
tuvių kalbos yra trys 'klasės;

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS, Kennebunkport, Maine 

' (Nuo birželio 25 — Tel. 7-2771)

Institutą.
Balandžio 2 Lietuvių Bendruo

menės vadovybės ir paskirų 
asmenų nutarta suorganizuoti 
nors vieną stipendiją jaunuoliui 
vykstančiam šią vasarą į Ford
hamo Lituanistikos Institutą.

Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta 
pasilsėti į atostogų kraštą Maine, kuris yra 
garsus savo pajūriu, įlankomis, ežerais, pu
šynais ir vasarvietėmis.

Prie Atlanto vandenyno garsiajame 
Kennebunkporto kurorte pranciškonai turi 
savo vasarvietę,

su jdomia programa 
šiemet įvyks rugpiūčio 9 

prie Atjauto, PrįuififiiroMų
Laukiama 12 lietuvybės 

apaštalų

ir net keletą vaizdų, parodė 
vienos savo programos metu.

PrhMMMme ištremtuosius.

Balandžio 4, šeštadienį, Bal- skautininke Ligija Čepienė, 
tų Laisvės Namuose New Yor- atvykusi iš Bostono. Savo kal
ke, įvyko akademikių skaučių - boję palietė darbo, meilės, lais

valaikio ir pasaulėžiūros reikš
mę jaunos mergaitės gyvenime. 
Naujas nares sveikino Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys, LLK 
pirm. Vac. Sidzikauskas, Neo- 
Lithnania korporacijos atstovė 
V. Sutkutė, Vyties korp. Chica- 
gos sk. pirm. A. Kliorė, New 
Yorko sk. pirm. J. Birutis, New 
Yorko skaučių tuntininkė A 
Noakaitė. Sveikinusiem atsakė 
Laima Petrauskaitė. Programą 
pravedė New Yorko akademi
kių skaučių pirm. Birutė Ulė- 
naitė. Po iškilmingos dalies bu-

Amerikos Balso lietuviškame 
skyriuje ir dažnai matomas 
JAV lietuvių didesniuose šuva 
žiavimuose, juos užrekorduo- 
jant, balandžio 18 susituokia su 
Regina Norvaišaite, Bostono 
dramos sambūrio aktore.

— Jurgis Šakalys, anksčiau 
gyvenęs Brooklyn, N.Y. Kas a- 
pie jį turėtų žinių, prašomas 
pranešti Just. A. Zdaniui, R I 
Box 700, Three Oaks, Mich.

grama ir šokiai. Dalyviai kvie
čiami bilietus užsisakyti ne vė
liau balandžio 20. Bilietai gau
nami pas valdybos nares — Ju
zę Augaitytę, Sofiją Šatienę, 
Mariją Krėvienę, Ireną Norkie
nę ir Oną Rozniekienę. Kviečia
mi visi.

į kurią vasaros metu suvažiuoja daug lietu
vių praleisti atostogas. Ir šiemet laukiamas 
nemažas lietuvių skaičius atvykstant va
saroti.

Studentija turėtų suprasti:
Instituto vadovybė stengiasi jej norime ištikti lietuviais, ne 

kviesti dėstytojais buvusius Lie 
tuvos universitetų profesorius 
ar žinomus specialistus. Ligi 
šiol jau dėstė psof. A Salys, 
prof. J. Brazaitis, prof. J. Pu
zinas. kun. prof. V. Jeskevičius 
(direktorius), prof. A. Senn, 
prof. A Vasys, prof. K. Pakš
tas, dr. A. šlepetytė lėkt. St. 
Barzdukas, dr. J. Kazickasirkt. 
Buvo kviečiami ir kiti mūsų li
tuanistai, bet jų darbovietės ne
leido jiems atitrūkti nuo savo 
tiesioginio darbo, šią vasarą 
Lietuvos istorijos paskaitom 
kviečiamas prof. Z. Ivinskis iš 
Romos. Bet naujų lektorių kvie
timas priklauso nuo studentų 
skaičiaus.

Lietuvos Vyčiai ph
Lietuviškos spaudos platini

mo diena iš paskutinio mėnt šeš 
tadienio nukelta į paskutinį mė
nesio sekmadienį. Tokį nutari
mą padarė L. Bendruomenės 
skyriaus valdyba. Spaudą šio 
metu sėkmingai platina lietu- 
vos vyčiai. Jų spaudos kioskas 
veikia kiekvieną sekmadienį po 
sumos šv. Kazimiero parapijo
je. Čia rasite ir lietuvišką mal
daknygę, ir nesenai išėjusią lie
tuvišką knyg., ir Lituanus, ir 
pagaliau “Lietuvišką virėją” 
anglų kalba.

Paskaita ir pasivaišinimas į- 
vyks balandžio 11 d. 7 vaL va
kare L. Banko patalpose, 202 
N. Broad St.
Paskaitos tema: Nacionaliniai 
pasireiškimai dabartinėje Lie
tuvoje. Ją skaitys atvykęs iš 
Washingtono Vincas Trumpa. 
Rengia L. Bendruomenės sky
rius.

Ateitininkų sendraugių sky
rius įstojo nariu į vietos Balfo 
skyrių.

4e. Tenr. darbą pradeda nuo bir
želio pradžios.

mą įmanoma tik žinant studen
tų skaičių ir jų pasiruošimą. 
Todėl instituto vadovybė jau 
vasario mėnesį kvietė jaunimą 
užsiregistruoti. Deja, užsiregis
travo tik 13 studentų, o pagal 
universiteto reikalavimus turė
tų būti mažiausiai 25. Reikalin
ga dar 12 jaunuolių. Neabejo
jame, kad tarp 1000 studijuo
jančio lietuviško jaunimo at
siras 12 jaunuolių— lietuvy
bės apaštalų, ‘kurie patys pasi 
rys pastudijuoti lituanistiką ir 
tuo pačiu atidarys duris ir pir
miesiems užsiregistravusiems, 

pradedamoji, pažengusioji ir kurie jau pasirįžo vasaros laiko- 
aukštesnioji. Tai vienintelis tarpį pašvęsti lituanistikai. Re- 
JAV universitetas, kuriame va- gistracija pratęsiama iki gegu- 
sarą dėstomi visi lituanistikos žės 5.
dalykai

— Pranciškonų vasandetai 
Kennebunkport, Maine, yra rei 
kalingos dvi patyrusios šeimi
ninkės. Taip pat naujai įreng
tiems vasaros namų kambariam 
reikalingos lovos ir įvairūs 
kambarių baldai Jei kas galėtų 
juos paaukoti, prašytume pra
nešti sekančiais adresais: Fran- 
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine arba Darbininko admini- 
stacijai , 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y. TeL GL 5- 
7281.
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MUSIC

RESTAURANT

DISPLAY

Sav. AL. J- MISIŪNAS

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

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

Pinecrest Dunes
Telefonas: VIrginia 6-6895

Išėjo 'Literatūros Lankai'

CHILDREN BOARDED

SCHOOL
COLLEGE POINT

S. BECKENSTEIN, Ine3 room fur-
nished cabins, all modern conveni-

AMERIKOS GEOGRAFU
118-125-130 OBCHARD ST.SUVAŽIAVIMAS

pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

will care for children of work-

ing parents. Heldstone 1-4527

OL 4-9851 SUnset 5-7355 or FReeport 8-4420

DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Metų ketvirčiai

dividendai bus apskačiuojami nuo

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

Specialus, patarnavimas paruošiant pakietua į Europą

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
New York 2, N. Y.200 Orchard Street,

11. N.Y. ir Almaus galerijoje, 
77 Steamboat Road. Great Neck

Kačanaauskas ir Jokūbas J. Sto 
kas, neseniai grįžęs iš kelionės 
apank pasaulį.

Visi fabrikinio apmokymo me
todai. Žemos kainos.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Tel.: JE 8-7351 
’HENRY FERRER 

ART A SIGN SERVICE

SIGNS — ART WORK

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

MISS BRENNAN'S SCHOOL
281 W. Merrck Rd. Freeport, L. I. 

Resident Campers Accomodated 
age 3-10

Write for folder or phone

TELEFONAS: 
APptegate 74349

•‘Everythir.g for Your Bazaar” 
Wheels - Prizes - Eąuipment Eoots 

Tents 
FURGIUELE & GRANT 

9 Witshire D r iv e

11 W. SOth SL, N.Y.C., N.Y. 
TeL CH 44918.

THE MUTE OXEN 
RESTAURANT

ences; swimming, boating, fishing

50 Clinton SL 
(Crescent Building) 

SERVING FINE FOOD 
AT MODERATE PRICES 

Chėf TedaJdi - Mgr. Harry Barba 
Both formeriy at “Joe’s” 

Parties and Banguet Facilities 
Communion Breakfasts 

Ordlnatlon Dihners - . -į
Weddings — Our Speeialty -< 

ULster 54775

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

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI S:30 VAKARO

958 Bushvvick Avė.. Brooklyn 
Phone: Hl 3-0663 or GL

White Plalns, N. Y. WH 9-4421
Warehouse & Showroom 

1484 Blondell Avė. TA 2-2378
8ronx 81, N.Y. TY 2-8466

Velykų sekmadienį, kovo 27 tainėje Nevark, NJ. Svečių bu- 
Paterson, N.J., šv. Karimiero vo pilnutėlė salė. Jaunavedžius 
lietuvių ; parapijos bažnyčioje sveikino kun. P. Totoraitis, Alg 
klebonas kun. J. Kinta sujungė 
moterystės sakramentu Kazį 
Navicką ir Dalią Slepakovaitę. 
Abu jaunavedžiai yra ‘Rūtos’ 
ansamblio nariai. Prieš jungti- 
tuves Veni Creator giedojo ‘Rū
tos’ ansamblis, vadovaujamas Af 
girdo Kačanausko, vargonais 
grojo Liudvikas Štokas. Vestu
vių vaišės įvyko šv. Jurgio $ve-

Seštadienį jaunučiai ir mažu
čiai žaidžia su German-Hungar- 
rians, Metropolitam Ovai. Ma
žučiai pradeda 2 vai., o jaunu
čiai 3 vai.

n?!’

have recently established their first 
novitiate ta the United States. 
Generuos young women vilhng to 
be formed to the religious life ac- 
cording to the spirit of the gentie 
SL Francis de Sales and to -devote 
their lives to the teaching or mis- 
sionary apostolates are tavited to 
u-rite to

A. Dubauskas, pavyzdingas 
Cambridge gyventojas, šiomis 
dienomis Bedford. Mass., Įsi
rengė modemišką batų krautu
vę su batų taisymu. Sveikina
me.

Susilaukė dukters dr. E. ir 
C. Kačinskai. Tai antroji jų dūk 
relė. Dr. E. Kačinskas, dirba Ka- 
hil House ligoninėje.

Bankietą balandžio 12 ren
gia Lietuvių Klubas savo sve
tainėje 163 Howar'd St. Visi 
klubo nariai ir Cambridge lie
tuviai kviečiami dalyvauti; bus 
įdomumų. E ryto 8:30 vaL pa
rapijos bažnyčioje klubo nariai 
išklausys mišių.

šv. Vardo Draugija balan
džio 12 parapijos svetainėje 
rengia susiartinimo bankietą su 
programa ir užkandžiais. Visi 
draugijos nariai 8:30 vai. iš ry
to žygiuoja mišiom ir bendrai 
komunijai.’’ ' 7

Seserų veinuolynas pradėtas 
iš vidaus remontuoti. Remon
tas jau seniai buvo reikalingas; 
jam reikia finansinės paramos. 
Seserys dirba parapijos moky
kloje jau kelios dešimtys me

ni r . LOUIS •
"Halr Stylists”

New Coiffure Fashionc “Styled for You”
Soft Permaiitnts—PaMel Blondine 
Special Attentlon to Bridal Parties

300 W. 46 6U N.Y.C. (1 Flight Up) 
Across th“ Street from

Port Authority Bus Terminai

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 —

Birth to 2 Tears 
Privalė; Licensed Home

FREE INSULATION DURING 
DORMER SALE

RANKŲ*.DARBO ROŽANČIUS 
Aukščiausios rūšies kristaliniai ka
raliai su sidabruotų, apdengimu 
karolėlių galuose. Retežėlis ir pa
dengimai sidabruoti. MedalikėUs ir 
visi sidabriniai padengimai išbaigtai- 
poliruoti. Gražioje puošnioje pluši- 
nėje dėžutėje. Graži dovana. Kaina 
9.75 dol.

Sidabruotas rožančius dėžutėje 
dėvėjimui su retežėliu ant kaklo. 
Gražiai graviruotas. Gražus retežė
lis telpa į dėžutę jeigu nenorima 
nešioti ant kaklo. Puiki dėžutė do
vanoms. Kaina 9.50 doL

Būsite patenkinti įsigiję 
Siųskite čekį ar pašto perlaidą: 

M. HARRIGAN
97 Warren SL, DepL “L* N.Y.C.

&' DAVIS
ELECTRICAL SUPPLIES 

LIGHTING FlKTURES 
For Home — Office — Factory 

24 So. 3rd Avė.

. MO 8-9606

LYnbrook 9-9476 
TOWERS HAIR STYLIST 
“Mr. Rocco ot 5th Avė.” 

Tarptautinio plaukų stilistas 
Puodą pamokas — demonstruoja 
Doro garbanas, dažo, stilizuoja, 

sidabruoja 
Pr>taiko veido stilių 

Priešvestuviniam Sušukavimui 
Kreipk.t5s I Mr. BERNARO 
3131 Grand Concours, Bronx 

WE 3-0430 FO 4-8646

Pinigams deponuotiems iki

BALANDŽIO 14

BERNARO SPENSIERI 
Saxophone - Ctaririet - Flute 

Concert Orchestra, Jazz Dance -Band 
Experience. Private Instruetion 

Home or Studto 
29-15 Nevvton Avė., Astoria 

RA 1-9691
Call betwęen 6 and 8 P AI.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS |

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

Sister Superior, 

Vilią Aviat, Childs, Maryland

J. Žemkalnio apybraiža apie 
epinį teatrą ir vedamasis “Por 
puliarumas ir poezija”. Iliustra
cijos: K Janulio ir R. Viesulo, 
šis naujas ^Literatūros Lankų” 
numeris gaunamas Spaudos Kio 
ske, 280 Union Avė., Brooklyn

Near CathoZic Seminary in 
NEWTON, New Jersey.

STILL.WATER. Beautiful 3-4 room 
bungalovvs. all conveniences. Pool dn 
premises, low rent (N.Y.) VI 3-6661 
Curatola. '

FUND RAISERS ’ !
Raiše money by selling rrierchandise., 
Our er.clusive Service

GUARANTEES RESULTS!
Choose from our huge seleetion of 
boutiąues, novelties, gifts. Sėli to 
vour own group, sėli to friends and 
neighbors. WHAT YOU DONT 
SĖLI, ... RETURN TO US ! ! No 
guestions asked. Featuring person- 
alized ash trays.
Ask our experts for advice on your 
fund raising problems.

EISENBERG SALES
68-43 136th SL Flushing 67, N.Y. 
Call BO 3-6876 — Ask for “MITZI”

CAMP PA-KA-TA-KAN
Boys &. Girls — Ages 5-15 

Deleware County, Andes, N. Y.
Escellent Modern Facilities 
Friendly Experienced Staff 

Ealanced Program of Sports and 
Creative Activities 

$150 per season inclusive 
Write: Prof. Josephine Burke 

Dep’t of Physicai Ed. 
HUNTER COLLEGE 

695 Park Avė.. N. Y. C.

Aktyvas Baugiau kaip -136.000.000 
EASTERN PARKWAY ĮSTAIGA*.

539 Eastern Parfcway at Neetrand Avenue
Pridedamos darbo valandos _

Pirmadieniais huo S Dd | vaL -vakaro 

MMtar Fšderei Dapoaft iMuranoe Cmgaratlon

kad prieš keliolika metų nore paštu siunčia 1 dol. čekį ar 
jis susitikti su prof. K. Pakš- money orderi šiuo adresu: A. 
tu, bet tada neleido demarkaci- Landsbergis. 87-20 125 Street, 
jos linija. Susitikti teko tik čia. Rkhmond Hill 18. N.Y.

CAMP SCENIC
Raąuette Lake, N. Y. for. Emotion- 
ally Disturbed Children. Camping in 
a therapeutic setting. Small groups 
- geared to individual child. Psycho- 
logical supervision. Camp nurse. 
Ages 3 to 14. co-ed. Free from pol- 
len and poisori ivy. $450 % season. 
$850 fuU season. WrL Dorothy Bess, 
2046 Ryer Ave^ Bronx 57, DepL ‘L’ 
New York. Tel. TR 8-2075.

Sopulingosios Dievo Motinos
Seserys reikalingos jūsų pagalbos

Aplankykite Sopulingosios Dievo 
Motinos Seserų naują, aspirančių 
vietą Denville, N. J. arba rašykite 
atostogų direktorei Mother Doloroso
Preparatory School, 50 Morris Avė., 

' Denville, N. J.

SUMMER RENTALS

Ib ST. GERTRUDE’S PARISH 
in ROČKAWA Y BEACH

5103 Edgemere Avė. 
fully modemized summer cottages, 
beach ėlock, season. reasonable.

Tel.: NEptune 4-2053.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS 

S423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

gaus jūsų vaikai iki 5 metų. 
Geras maistas, gražus kiemas.
Kreipkitės SO 8-1749

Josepli And rasis Insurance
8749 JAMA1CA AVĖ.. WOODHAVEN 21. N. Y. 

TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vai. vale, 
sekmadienius — 1 vaL P-P- Bei 5 vai. vak

STATEN ISLAND
OVERLOOKING WATER — 6 rm. 
bungalow newly decorated. $125: 3 
rm. bungalow furnished, $85; both 
with gas heat; patio and yard.

EL 1-3591 6 to 9 p.m.

BROADWAY JSTAIGA: 
135 Broadway at Bedford Avenue

Pridedamos darbo valandos — 
PlnnadienUia Iki 7 vai. vakaro

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų koatfomama 
ii švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. 

Maišyt<>» ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

Įstaigoje resi didžiausią pasiūlą namų VVoodhaven. Rlchmond’ Hill. 
Ozone Park, Jamaica ir kitur.

,Long Island’s oldest salt- 
water camp for boys.
Booklet *L*i Tom Ward, 
33 West Dover St., Valley 
Stream, L. L N. Y.

VA 5-5925

Žaidynės Detroite
Pereitą savaitgalį Detroitas 

buvo sutraukęs rinktinius mū
sų sportininkus. Vyrų krepši
nis. buvęs dėmesio centre, da
vė naują meisteri — Detroito 
Kovą. Tinklinio meisteriu vyrų 
grupėje prasiveržė Bostono Dai 
nava, moterų — Čikagos Neris. 
Moterų krepšinyje laimėjimą 
pasiglemžė Toronto Aušra. 
Jaunių grupėje titulą apgynė 
čigakos Neris. Stalo teniso vi
sos pirmos vietos ir vėl. laimė- “Liferatūros Lankų” numeris, 
tos Toronto Vyties. Taip pat Žurnalo didžiąją dalį užima 25 
ir šachmatų pirmoji vieta atite- mūsų intelektualų pasisakymai 
ko Toronto Vyties klubui. apie lietuviškąją literatūrą. Gro

Daugiau antradienį, balan- literatūrą atstovauja A. 
džio 14. Atletas. Leish, Paul Celan, Stefan

------  .. — ... George, W.B. Yeats, L. Andrie-
kaus, A. Nykos—Niliūno eilė
raščiai bei K. Barėno novelė.

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinatniausiom 
kainom visam mieste jums sfilo 3 stambios krautuvės .
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai jvettintas

Išsamiai recenzuojami J. Bal- 
pereitą savaitę Įvyko Pitts- trušaičio, K Barėno. K. Grigai- 

burghe. Dalyvavo apie 1000 tytės. J. Grušo. J. Marcinkevi- 
geografų. Per keturias dienas čiaus, E. Mieželaičio, J. Savic- 
vietos laikraštis darė pasikalbę- kio viekalai. Be to: Cz. Milosz 
jimus kasdien su vienu geogra- straipsnis apie A. Mickevičių, 
fu. Ketvirtą dieną buvo pasi
kalbėjimas su prof. K. Pakštu. 
Įdomi smulkmena. Kai pobūvio 
metu prie prof. K. Pakšto pri 
sėdo kaimynas ir pasisakė esąs 
šiuo metu farmeris, pasirodė, 
kad jis — geografas iš Vilniaus 
Abraham Melevin. Štuthofe, sė
dėjęs naciu koncentracijos la
geryje Stutthofe. Jis pasisakė. N.Y. Norintieji gauti žurnalą

| Pereitą sekmadienį pirmoji 
į ekipa Yukėlė mūsų sporto mė- 

gėjus į 1951-52 mėtos, kada 
mūsiškiams dviženklis įvarčių

> skaičius nebuvo naujiena. Tai- 
? gi, French SC pirmenybių nmg- 

lysėse buvo supliektas 10:1 
LSK šį kartą žaidė: Naruševi
čius; Vaitkevičius, McGee; Bi
rutis, Finu, Starolis (Kerekes); 
Butrimas, Budreckas, Klivečka 
Remėza, Beleckas.

Pirmame, kėlinyje. pavėjui 
žaidžiant prancūzai dar laikėsi 
1:2 liet antrame kėlinyje buvo 
visai sunaikint Mums įvarčius 
laimėjo Klivečka — 5; Budrec- 

.. kas — 2; Remėza, Butrimas ir 
Finu —po vieną.

’ Jauniai, deja, nesurinkę sąs
tato, atidavė lygos taurės var
žybų rungtynes be kovos lat
viams.
Jaunučiai, vos devyniese, pra

laimėjo United Kingdom 0:7, 
prieš kuriuos dar pirmame rate 
buvo baigę 4:4.

Sekmadienį mūsų pirmoji 
žaidžia su Kollsmann SC. New 
Farmers Ovai Nr. 2, Rezervinės 
1:30 o pirmosios 3 vai. Jau
niai 12 vai susitinka su ukrai-

CAPITOL RADIO - TELEVISION
RADIO ENGINEKRS 

APPLIANCES - RADIOS 
COLOR TV SALES A SERVICE 

I ^outh Main Street Pert Cbecter. f<Y.

WEstmore 9-8110

IN CATHOLIC COMMUNITY OF 
MONTAUK. LJ. — 4 room bun- 
galow waterfront. All improve- 
ments. 2 full bedrooms. $100 
TA 8-4641.

(Forest Parkvvay Stotis)
WHXIAM J. DP.AKE

Licensed Real Estate Brokeris 
Pagalvok apie savo ateit), ieškok tin
kamą namą savo šeimai ir sau. Ne
atidėliok. bet ieškok, tad kreipkis j 
AMERICAN HOME REALTY 
Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs 

\VTIAJAM J. DRAKE

•
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Phone RYe 7-0502

BUSSINES OPPORTUNITY

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

ST. THOMAS PARAPIJOJ
and Up. Domestie Ageney.

Brooklyn

AUTO RADIATORS

AUTO RADIATOR CO.

HOME IMPROVEMENTSAUTO SERVICE

SRAKES RELINED — ANY CAR

CY 9-4949

FOREIGN CARS

Molino Bros.Kaina tik 1098-00 dol.
ATTICS - BASEMENTSKreiptis asmeniškai i Mr. Laurenzo

EUROPEAN MOTORSŠiaučiulis, Adomaitis ir Zmui-
RESTAURANTSCLoverdale 8-6330 Brooklyn, N.Y.

UIS Mt Venos StreetBEAU SE JOURPHOTO STUDIO
POplar 5-4110

LIBERTY ART PHOTO STUDIJA
Vestuvinės — Portretai

*o;o;o;o;o;o;cę<fc]

roĮOlOIOlOĮCgft

3640 PROVOST AVĖ.
(Cor. Boston R d.) FA 5-7979

“THE ORIGINAU BING” 

2-3 Hour Service

Tel.: ES 7-9229

8000 Buys a One Family Home — 
with Store — in the Bronx on 163rd 
StreeL Mušt be seen!

Phone ATwater 9-8634

314.50 

SANDY’S SERVICE, INC. 
1779 WEBSTER AVĖ.

vičius, Žilinskas, Malaiška,

< išdirbinys ALFĄ ROMEO 
Amerikoje ItalHkos firmos, mažo ti
po ir gražios išvaizdos automobiliai.

In St Bridget’s Parish. Westbury — 
Moving to Florida. Mušt vacate gorgeous 
all brick split. 3 bedrms.. baths. 21* 
liv. rm. 18* dining. rm. Ige tile kitehen. 
Ige den. laundry na. fin bsznnt, 2 car 
gar.. extras incl. stonus, screens. blinds, 
vrall-vaU carpeting. mirrored walls, etc. 
Plot extra Ige. Ask $27.500. No reason
able offer refused. 509 Benine Road.

ED 3-2036 „

Greit paruošiami minMti vSželIai
ŠVIEŽIA APKEPTA ANTIS

iiitnsimmi.'Si^HSnSMMuiiisaeiiam

L0ANS

EXTENSIONS
For All Home Improvements 

WAInut 1-0054 ANdrew 5-2555
Oualified Home Improvement

■Si

wnw

9-9336

, -

£
PAUL’S RESTAURANT

ronto Vytis sū ^34), X Chicagos 
Neris t-l, 3. Detroito Kovas 
1-ž ir 4. BropMyna LAK 0-3.

Sunkiausia kova vyko tarp

akys buvo nukreiptos į Matuse
vičiaus ir Šalkausko partiją, ku
ri po ilgos kovos baigėsi Matu
sevičiaus laimėjimu.' Žaidynių 
laimėtojas Toronto Vytis žaidė

kas, Matusevičius, Stepaitis ir 
Tarvydas. Kanados misteris 
Povilas Vaitonis laimėjo po taš
ką iš Zu jaus Chicaga ir Šukio, 
N.Y.,' vienok Kazys Škėma (De
troitas) išplėšė-lygiąsias iš Vai
tonio.

Dauguu žinių rasite sekan
čiam skyriuj.

Amerikos žachmaty federaci
ja USCF draug su Boylstono 
klubu baL 24-26 dienomis 
Bostone rengia didelį šachmatų 
turnyrą į kinį kviečiami visi N. 
Anglijos šachmatininkai, išsky
rus meisterių klasės žaidėjus. 
Turnyro pradžia IV. 24 d. 7:30

vimo mokestis $5.00.
Inz. Rimas Karosas, Bostono 

lietuvių šachmatų komandos 
dalyvis, balandžio 5 d. susituo
kė su Birute Mimgaudyte.

Meisterio P. Tautvaišos simul 
tanas Western Electric įmonėj, 
Cicero, BĮ. praėjo su dideliu pa
sisekimu. Tauvaiša laimėjo 26 
partijas, .3 baigė lygiom ir 2 

- pralaimėjo.
Bobby Fisher, JAV didmies- 

teris dalyvauja garsiajam Mar 
dėl Plata turnyre, Argentinoje.

Montreafio lietuviai įveikė 
draugiškose rungtynėse lenkų

Rungtynės buvo kovo 22 d. 
Žaidė: Žalys, žižys, Judzenta-

Didelis sportininkę vakaras
Balandžio 11, šeštadienį, Ap

reiškimo par. salėje abu New 
Yorko lietuvių sporto klubai 
rengia šokius su humoristine 
programa, kurios metu bus ga-
Įima išgirsti paslaptingos tiesas 
apie mūsų sportininkų veiklą

Paliesti bus ir kiti ‘žinomi

pttaL With

SI. VINCENTS HOSPITAL

ALLEN AND MeNAJULY 

----------- _,A2&*2K-41st Avė. 
LJ.C. — R 813 — ST 6-6750—1 
Electricians Helper $68-$80 OT 

Carpenters. $3.00 Hr.
Truek Drivers Hėlpers $7A___

Privatines grupes — Vaikų — Komunijos 
Sutvirtinimo — Mokslo baigimo 

Reprodukcijos — Įvairios

125-11 Liberty Avė..

NAUJAI ATIDARYTOMS

SĄSKAITOMS

ARBA PADIDINANT

SENAS TURIMAS

TAUPYMO SĄSKAITAS

PRADĖKITE

JOSŲ TAUPYMO

PROGRAMĄ

TUOJAU PAT

INC

FRANKLIN 4 WAL8H, Ine.
Sinee 1890

539-541 West 12SU> St. • 
MOnument 2-263S 

Giees-Mirror* — Awnings-M4rron 
Venetian-Blind« — Window Stfades

Bamboo Drapes - 
Comptete Washing, Retapeing 
Recordtng of Venetian Blinds.

INVEST 1N B0WLING LANES

Opportunity to invest in America’s 
most popular and fastest growing 
sports industry. Modern 36-lahe 
bowling eenter to be erected in 
prime North Jeraey area on highly 
traveled U.S. highway. Area popu- 
lation large and growing fast. Pro- 
spects good for excellent growth 
and Capital gains plūs high earn- 
ings. Good mflation hedge. For 
further Information. write U-BOWL, 
BOX 112, POMPTON LAKĘS. N. J.

BUILDERS
<gXsXSX8XSX»XSX^^

We Build
- CUSTOžFHOMES - 
Atties - Basements - Extensiom

SUR-ACE BROTHERS
OL 1-2020 — Hl 6-6951

JOSEPH V. ARICO 
-CEMENT CONTRACTOR

Sidewalks - Blockwork - Driveways 
Patios - Clate Terraces - Brtckwork 

Ga rages Built To Order 
Carpentry &. Waterproof ing 
Estimates Cheerfully Given 

1 Wtsteria Avė., Mineola 
'Ploner 2-0077

Get The Best For Less 
in Aiterations, Extensions, Garages, 
Atties, Basements, Roofmg, Siding.

LO JO CONTRACTORS
Ask for “JOE”

fV 9-6662 — TU 84)295

BANKAS MORGICIŲ PASKOLOMS 
Reikalas išsprendžiamas bankų kainomis

CONV

Vlrginia 3-3605

NASSAU. SUFFOLK AND QUEENS 
FRANCIS B. FULCHER & ASSOC. INC.

DUODAMI MORGIMAI 
49 Frorrt St- Rockville Centre

ROckville Centre 4-2005

YOUR SĖT 
WITH

neoš ir 
SAVB4G

NECES W 
SAVW«G

WTTR 
IHBt

- SAVM0

ocu*
. PO SESIŲ MENESIŲ 

JCS GAUSITE FONĄ KEPIMUI REIKALINGI 
KOMPLEKTĄ VELTUI

UŽ TAUPYMĄ JŪSŲ PAČIŲ PINIGŲ
Si dovana tenka kiekvienam, visas komplektas

ANTHONY SAV1NGS

DAKBININKAS

eeeeGooosoooeeosooo

ou. brass, garage.

tiful corner, 50x102. Ffovess Ap- 
ril til ftcsL 43-04 149th 8L En- 
trance on Cbeny Avė. — IN 1- 
3473. -

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

In ST. AIDAN'S PARISH in Albert- 
son, L. I., 7 Room — Mother and 
Daughter type' Colonial 100 x 86 — 
4 Rooms & Bath upstairs; 3 larger 
Rooms & Bath downstairs; 2-car., ga
rage, Tool Shcd. Oil Heat. Fruit 
trees. Near all Schools. Shopping 
area and all transportation. Mušt be 
seen. Asking 16.000. PI 2-0254.

SOININKAB

BBOOK£nt 27, N. JT

t aviškas maistas prietaa-

LKHJORS-B» - WINES 
SKANŪS UETUVfiStt UŽKANDŽIAI

SI Spring St., New Britain, Ootm. TeL BA 3-9771

MASSAPEQUA. Exclusive Harbour 
Green Estates. Sacrifice 2 year old 
split 4 Ige bedrms, 3 baths, 15x32 
living rm, full dining area, Ige kitch, 

_wąll pyen, custom Jniilt cąbinets. 
spaciouš Jalousfed porch,18x23 gr. 
level recr. rm vrittf bath & comer 
fireplace, full basement, 2-car gar.; 
extra Irg comer plot, boat facilities 
nearby. Princ. only. Realistically 
priced. Ll. 1-5997.

FOR SALE OR LEASE
. EXCELLENT ęOR:

1. NURSING HOME
2. SANITARIUM
3. OLD AGE HOME

1 hour from Times Sguare 
54 Rooms — 54 Baths 

Kitehen — Large Dining Area 
Panoramic view of Hudson 

NEW CON6TRUCTION
Brokers Cooperatien lthrite4^ 

—‘ FRANK WrrT*IAN, fhc- ^ 
10 E. 40 ST., N.Y.C. MU 9-6655

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N.. Y.
TeL EV 7-2089 

y gr SAV. M. IR^L JOKŪBAIČIAI

ROSLYN HEIGHTS

St. Aidan’s parish; 2-story; 6*/2 rms; 
19’ kitehen-dinette; 25’ living rm; 
18x22 family rm; fireplaces; 3 bed- 
rooms; 1l/2 baths; pine-panelling; 
many elosets; appliances, extras; 
attached garage; full bsmt. $21,500. 

MAyfair 1-3126

E. 61st St. & Avė. U 
NEW 2 Families Brick House 
Apartments 4 —4 Rm. Full 
basement. Garage $23,750. Spe- 
ėial gift for buyer — Kelvinator 
regrigerator.

FLORAL PARK $24,990
SPACIOUS TUDOR. Our Lady of 
Victory Parish. Situated on bęauti- 
fully landseaped plot. Brick with 
slate roof; 4 bedrms; living x?n. with 
w/bfireplace; separate dining rm.; 
full bsmt; cabinet lined kitehen with 
breakfast nooM; 1% baths;oil heat; 
alum, storins and screens; garage. 
Convenient to everything, recently 
decortd. Principais only. GE 7-4743.

IN CATHOLIC AREA
of ROCKAWAY POINT

Modern 5 room fumished summer 
bungalow, heat and all conveniences. 
In St. Edmonds parish. Reasonable 
price — Mušt be seen. AXtell 7-5122

PLANDOME — St. Mary’s church 
and school; 9 spacious, 4 baths, 2 
powder rms, modern kitehen, cover- 
.ed porch, severąl patios, plūs guest 
cottage, witli huge living room and 
stepdown fireplace, kitchenėtte, bed- 
room and bath, beach rights; owner 
transferred; % aere; MA 7-6095.

BETHPAGE, L. I. WE 1-0091 Labsterrai, įvairiausia žuvis
Išvaž. 28 iš Southern State Parkvvay way AMER. EXP. & DINNERS’ CLUB

SUMMER CAMPS

PINE KNOLL CAMP
In the heart of the White Mountains at Conway, N. H.

For the boy 6 to 16 who likęs to explore and seek adventure in new areas 
of sports and nature. The guiding hand of an understanding staff belps him 
gain proficiency and self-reliance in sailing. -vater-skiing. fishing. riflery. 
riding. tennis, baseball. archery. nature, Science, shop and erafts — and m 
making lifelong friendships. Abundant good food. Comfortable cabins. 
Excellent care. Nurse. 45th Year.

Mr. Stuart T. Parks, Director
88 Brook Street, Garden City, N. Y. Ploneeer 1-1514

SUMMERCAMP
Conducted by the Brothers oj the Sacred Heart

For Boys 8 to 13 Years — July 5 - August 8, $275. For 5 Weeks
On the Most Beautiful Site on Long Island. 24-Hour 
Supervision by Brother Counselors. Salt Water 
Bathing and Fresh Water Bathing, Camp Uniforma 
Suppliėd Free of Charge. Boys sleep in dormitories. 
You are welcome to visit the Camp on any Sunday afternoon 

ADDRESS REV. BROTHER DIRECTOR
Box 149, Huntington, L. L Phone HAnufton 7-3104

TRAVEL

TRAVEL HOUSE OF GREAT NECK Ine. 
93 Middleneck Road Great Neck, N. Y.

Cruise on the S. S. Ocean Monarch
Every Room Outside with Bath & Toilet

JULY 23 to JULY 31 . 
8DAYS 8 NIGHTS

Vislting Enchanting Nassau and Magie isle of Bermuda 
from $200

Your Ship is Your Hotel
Can HUnter 2-6000

PRINTERS

Wedding Invilations
AT ROCK BOTTOM PRICES 

Phone forFREE consultation at your homė. _ Also — Birth An- 
nouncements — an aD Sočiai Printing. We do rusta work if needed. 
Steel and copper plate engravtng. Raised engraved effecU.

THE ARISTA PRESS
332 Empire Blvd^ Brooklyn, N.Y. 

PR 3-4730
Sundays and TToIIdavs by Appolntmcnt 

NAT MORGENBESSER - Prop.
9 A.M. to 9 P.M.

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

LIETUVIU PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienes ir užkandžiai
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO’ OS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms i;* kitokioms prame^oms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams, pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į- klubo rei

kalų vedėją K. VaitaitĮ.
286 UNION AVENUE BROOKLYN ii, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9672

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

K AKLO MAS

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

TeL BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

74 Providence Street

PL 4-6757
Worcester, Mase.

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo

EDWABD JL ŽIGAS FUNERAL HOME



BEVARDIS- PRANCIŠKONŲ SPAUDOS VAKARE

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TIK SAVAITĖ LIKO TAXUS
RAPORTUOTI

1929 balandžio 13).

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

reiškia

KONCERTUS
D.KLINGA

NEW YORKE: šeštadienį, balandžio 18 d., 7 vai
GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE

Laidotuvių Direktorius

BALANDŽIO 11,1959 (ŠEŠTADIENI)

šokiai prie plokštelių muzikos
MUTARY PUBLIC

Naw Yorltan pirmą kartą at
vykstą iš tolimo Toronto dar 
nematyta Sietyno dramos mė
gėjų trupė, kuri suvaidins kun.

TeL EVergreen 7*4335
Stephen Aromiskis

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

Išsikeliant iš New Yorko, par 
duodamas vienos šeimos medi
nis namas East New Yorko ra
jone. 6 kambariai, alyvos šildy
mas, kaina 8,800 dol. Sambin- 
ti AP 7-9274

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

*“4 "Bevardk". Nėra abejonės, 
- - - - - jjad tiek tolimus svečius, tiek

ir patį vaidinimą daug kas no
rės pamatyti, kai “gamta dar 
vėsi ir^netraukia į savo pavė. 
sį.” Tikrai malonų vakarą tu-Iškilmicvgos gedulingos 

pamaldos už a.a. kun. Antano 
Kodžio sielą

_ Vakaro metu veiks didelis 
kioskas lietuviškų knygų, mal
daknygių, plokštelių. Galima 
bus nusipirkti ir Sibiro kalinių

New Yorko balandžio 4 po 
sėdžiavo egzilų “Adademie Lib- 
re dės Sciences et Lettres”. Tai 
įvairių tautų egzilų bendradar
biavimas mokslo ir kultūros 
srityje —panašiai kaip kiti eg- 
zilai bendradarbiauja politiniais 
klausimais Jungtinu Pavergtų 
Tautų seime. Centras yra Pary
žiuje. Amerikos padalinio posė
džiam vadovavo Fordhamo prof 
O Jlaleckis. Dalyvavo 24. Lie
tuvių — prof. K. Pakštas, dr. 
J. Vėbra ir min. V. Sidzikaus—

Off. Telph. AN 8-4618 
Res. AN 8-5961

Parama marijonam
Balandžio 5 šv. Petro bažny

čioje pamokslus sakė ir apie 
savo vienuolyno darbus bei rū
pesčius aiškino Tėvai Marijo
nai. Balandžio 12 jie vėl at
vyks į parapiją, sakys pamoks
lus ir rinks aukas vienuolyno 
statybos reikalams.

' balandom 19, sėk? 
madjenį, 5 vaL popiet, 197 
jer St, Brooklyn, N.Y. ev. par. 
salėje. Lietuvos Laisvė? Komi
tete OSiys Kipras Bielinis darys 
pranešimą apie Mažosios Lietu
vos problemas. -Ta proga bus 
renkama nauja valdyba. Bus. 
taip pat kuklios vaišės ir min
čių pasidalinimas. Nariai ir sve
čiai maloniai kviečia dalyvau
ti. Pasiekti tą vietą geriausia 
Canarsie 7 * “ “ __
Grand St stoty prie Bushvyick 
Avė., už kampo yra Maujer St 

L.K. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos narių susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, balandžio 12 
d., 5 vai. p.p., Angelų Karalie
nės parap. salėje. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

Lietuvių Tautinis Akademi
nis Sambūris New Yorke ren
gia pokalbių vakarą su kuklio
mis vaišėmis. Pokalbių, temą: 
Lietuvių organizacijos ideologi
nių ir pasaulėziūriu atžvilgiu. 
Referentas bus V. Rastenis, 
koreferentas dr. Pr. Nemickas. 
Kviečiami visi nariai ir narės, 
pasilinksminti. Visa tai vyks 
Liet. Piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyn 11, N.Y. Pra
džia 7 vai. vak.

ŠOKIŲ VAKARĄ 
<su įdomia jumoristine pbogbamai

Vizgirda pakviestas 
naujai atidaromoje 
Bostone. Vokiečių 

Bostone savininkas, 
dailininkas,

- Parduodamas mūrinis dviejų 
šeimų namas prie Sunset Parko 
gražioje vietoje, netoli mokyk 
los ir bažnyčios. Lengvos išsi
mokė j im o sąlygos.

Be to, parduodama siuvama 
mašina, skalbimo mašina, ra
dijo aparatas, daug visokių gė
lių, namų darbo mezginių kaip 
priejuostės, juostos ir kt.

Visa tai galima pamatyti šeš, 
tadieniais ir sekmadieniais nuo 
12 iki 6 vai. p.p. Parduodama 
dėl savininko mirties. Adresas: 
660 44th St., Brooklyn 20, 
N.Y., Bay Ridge, GE 5-2439.

ONA IVAŠK1ENB 
UTHUANIAN 

FURNTTURE CO.

GYVENIMAS
neprikeM akordais jei jis v*ną laukti paskutinės dienos. 
kartą mirė; Scena iš “Bevardžio” r
III veiksmo.

Ieško buto. Lietuvių šeima 
trijų suaugusių asmenų ieško 
5 kambarių buto Highland 
Park Woodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose.

Kas tokį butą turėtų ar ži
notų kas turi prašom skambin
ti Darbininko administracijai: 
GLonmore 5-7281.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
NO. 5th aad HAVEMEYĖB 918.

k natct|
Nauja roodendika koplyčia ter- 
menlms dykai. Aptarnauja Cfcrn- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
mfausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale- tetikite; TeL TR S-MS4

rapijos bažnytinėje salėje būti 
D. Klinga svarbiame susirinkime.

Bilietus galima įsigyti Hartforde pas V. Pileiką, CH 6-3427; Waterburyje 
pas A. Kudirką, PL 6-9302.

Bilietų kainos — 1.50 dol. ir 1.00 dol.

Sleziečių vienuolyno virši
ninkas kun. dr. V. Endriūnas 
balandžio 8-12 lankėsi Salezie
čių vienuolyno reikalais. Sve

čias apsistojo šv. Petro klebo
nijoje.

Dail.- V 
dalyvauti 
galerijoje 
svetainės 
kuris patsai yra 
prie Bavarian Hofbrau atidaro 
naują dailės galeriją. Pirmoje 
galerijos dailės parodoje pak
viesta dalyvauti penki įvairių 
tautybių dailininkai: vokietis H 
Krommer, lenkas T. Klodnicki, 
V. Vizgirda, graikas Ch. Deme- 
tropoulos ir iš Gloucesterio a- 
merikietis K. Gorė. Kiekvienas 
dailininkas išstatys po 5 pa
veikslus. Pirmosios parodos a- 
tidarymas įvyks primadieni, ba
landžio 13 d., 5-9 v. p.p.

. Vyks seimelin
Balandžio 12 įvyksta Jėzaus 

Nukryžiuotojo seserų vienuoly
no rėmėjų seimelis. Seimelis 
pradedamas Mišiomis 10 vai. 
ryto šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Posėdžiai bus seserų vienuoly
ne, 261 Thatcher St E Bostono 
seselės ir daug jaunų, mergai
čių vyks specialiu autobusu.

Marijona Lešmanavieni, ku
ri prieš 9 metus kartu su žen
tu ir . dukra, Stasiu ir Ona Kal
vaičiais, atvyko iš tremties į 
Ameriką, balandžio 4 neatsar
gaus vairuotojo buvo smarkiai 
sužeista ir sekančią dieną mi
rė Bostono miesto ligoninėje. 
Iškilmingai iš šv. Petro parapi
jos bažnyčios palaidota balan
džio 9.

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

prašome kreiptis į Darbinin
ko administraciją, 910 Wil- 
kraghby Ave^ Brooklyn 21, 
N.Y. TeL: GLenmore 5-7281.

Kelionė ten ir atgal, įskai
tant nakvynę viešbutyje ir 
pietus bei vakarienę, kaš
tuos tik 25 doL

NEW YOEKO IR HARTFORDO - YVATERBUEIO SKYRIAI 
kviečia rytinio pakraščio visuomenę atsilankyti į

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo
kėjmo sąlygom ir prista
tymu j vietą' patarnauja 
visiem lietuviam

išvyka
į Washington, D.C. bus ba
landžio - April 25-26 dieno
mis.

(tolimosios Klymos) maldakny
gę "Marija, gelbėki mus.”

Visi kviečiami ir visi laukia
mi šeštadienį, balandžio 11, 
pranciškonų pavasariniam spau 
dos vakare šv. Antano parapi
jos salėje Greenpoint, L.I., N.Y. 
Pradžia 6 vai. vak.

ryto nuo pranciškonų vie
nuolyno, 680 Bushvvick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

Vietas prašome rezervuoti 
iš anksto, nes eis tik vienas 
autobusas, o ir nakvynes 
viešbutyje rakis prieš dvi 
savaites užsakyti.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI- 
NBLBS, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos. ..... ‘7.
y Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

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

patarnaus sąžiningai

BROOKLYNO LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
SPORTININKAI

April — bal. 15 paskutinė
diena 1958 metų taksus rapor- Mokinių tėvai, leidžią savo 
tuoti. N.Y. Valstijos Taksų šie- vaikus lituanistinėje mokyklo- 
met nereikia raportuoti. je mokytis' Tėvų Komit<to yra

Auka: 2.50 dol. — numeruotos vietos, 
2.00 doL — nenumeruotos vietos, 
1.50 dol. — skautams ir moksleiviams.

rėsi, atvykęs į Greenpoint (715 
Leonard St), šv. Antano para
pijos salę. Salė yra erdvi, pa
togi, lengvai pasiekiama pože
miniais traukiniais ir autobu
sais. Prašoma pažiūrėti į planą.
4 pust

Po vaidinimo bus visų jau
kus pobūvis su užkandžiais ir 
gėrimais.

šokiams gros linksmoji Niek 
Dzvanoro kapela iki vėlybos 
nakties. Kai kam bus taip pat 
naujiena, kad tos kapelos vado
vas yra jaunas lietuvis jauno-

New Yorko Lietuvių sportinis jMOrimM amMai kvte9a 
Tave, Mielas BKSuH, savo nMbakyani prisidėti prie 

lietuviško atžalyno ugdymo. 
VAKARO PRADŽIA 8.09 V AE. VAK.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

bus šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčioje Brooklyne 
(207 York St.,) balandžio 18 d., 
10 v. r. Mišias aukos Broo- 
lyno lietuviai klebonai —. kun. 
Ant. Petrauskas, šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, prel. J. Bal- 
kūnas, V .J. Atsimainymo parap. 
klebonas, kun. N. Pakalnis, Ap
reiškimo parap. klebonas, ir 
kun. J. Aleksiūnas, Angelų Ka
ralienės parap. klebonas. Iškil
mingom mišįom asistuos kun. 
P. Bulovas, kun. P. Raugalas ir 
kun. V. Masiulis.

Velionis kun. Antanas Kodis 
buvo pirmasis šv. Jurgio para
pijos klebonas ir bažnyčios sta
tytojas. Dgą laiką apylinės lie
tuviai, daugiausiai žemaičiai, sa 
vo maldos namų neturėjo. 
Jiems pamaldos būdavo kaimy
ninėje kitataučių šv. Onos baž
nyčioje, tiksliau sakant, bažny
čios rūsyje. (ARMAKAUSKAS) 

Graborins-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

išnuomojami Bushvvick sekci-
Visi parapiečiai kviečiami pa- joje vienam asmeniui du kam- 

maldose dalyvauti prisimenant bariai, kurių viename yra vir- 
a.a. klebono kun. A. Kodžio 30 turiniai įrengimai. Atskiras įė- 
metų mirties sukaktį (mirė jimas. Po 6 vai. vak. skambin-

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parfcway Station)

Woodhaveii, N. Y.
Suteiktam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

EJVergreen 8-9794

M. and Z.


