
Vietoj Mrs. Luce ' rėja.

PRESIDENTAS EISENHOWERIS pasveikino savo . seną draugą W. 
Churchtlli Washingtono aerodrome. Jie apJankj paskui ligoninėje bu v. 
valstybės sekretorius Duiles ir Marshallj. Churchilltui jau 84 metai.

1960 prezidentas
Jei kandidatas katalikas?

HERTERIUI DIENOS SUNKIOS
NES REIKIA JAM VAIRUOTI TADA, KAI VAKARAI YRA ATSI

STOJĘ Į NUOLAIDŲ IR KITŲ KRAŠTŲ IŠDAVIMO KELIĄ

vatumo teisei.
Kur dingsta Amerikos auksas?

Amerikos auksas pereitais 
metais sumažėjo 2,300,000,000 
dol. Viso Amerika turi 20,300,

XL1V NR.32. 10 CENTU

_ jau kvies?
Prezidentas Eisenhuweris ge

gužės 5 spaudai pareiškė viltį, 
kad Ženevos konferencija duos 
tiek pažangos, jog įgalins vir
šūnių konferenciją.

Washingtone svarsto Chruš- 
■ Čiovo galimą atvykimą į Ame

riką. Tam proga yra Sovietų pa
rodos atidarymas New Yorke. 
Tai bus birželio 30. Esą jau 
nuo Churščiovo priklausys: jei 
jis norės parodą atidaryti, tai 
jis bus pakviestas.

Svarstoma taip pat galimybė 
viršūnių konferenciją daryti ne 
Ženevoje ar Vienoje, kaip bu
vo planavus Amerika, bet San 
Francisco, kaip buvo pageida
vęs labiau Chruščiovas.

ris išvyksta j antrą konferenci
ją Europoje —gegužės 11 Že
nevoje prasideda konferencija 
su Sovietais. Oficialiai skelbia
ma, kad Vakarai ten pasirodys 
vieningo nusistatymo, kurį su
tarę Paryžiaus konferencijoje. 
Už tą susitarimą Paryžiuje daug 
nuopelnų priskirta naujam val
stybės sekretoriui Herteriui.

KARDINOLAS FRANCIS 
SPELLMANAS gegužės 4 su
silaukė 70 metų amžiaus. Jau 
20 metų jis yra New Yorko 
arkivyskupas. 

■■ ■ ■ ■ j j* L .

Maskva pagrobė savo pulkininką
Burmoje, Azijoje, prieš tre- tė supuvusiais vaisiais. Vienas

ŽENEVOS KONFERENCIJOS TIKISI TIEK, KAD REIKS VAŽIUO- va pripažįsta teisę Vakaram pa- 
Tl į VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJĄ. GAL SAN FRANCISCO hikyti ir toliau savo jėgas Bėru 

lyne, tai Vakarai pasiryžę tar^'^ 
tis su Maskya ir dėl naujos sis- 3 
temos; sutinka panaikinti Rias - 
radijo stotį, kuri duoda trano* 
liacijas j sėvietų ....okupuotus 
kraštus; sutinka priimti rytų Vo 
kietijos kontrolę susisiekimui 
su Berlynu Maskvos agento ti
tulu; sutinka, kad Jungtinės 
Tautos būtų įjungtos kuria for
ma į Berlyno kontrolę.

Kokis tas Vakarų nusistaty
mas, neskelbiama. Tesakoma, 
kad Vakarai sutarę laikytis* 
“lanksčios” politikos; kad prieš 
Maskvos planą jie pateiksią sa
vo pasiūlymus ‘paketo” for
ma.

ANGLIJOS 
INICIATYVA

Pasipriešinimo ar kapituliacijos 
paketas?

Už Maskvos pažadą, tik pa
žadą, kad ji nesipriešins ateity 
Vokietijos sujungimui, jau da
bar Vakarai sutinka panaikinti 
Riąs radijo stotį, taigi ^ropa- 
gandą prieš Sovietus: sutinka 
vakarų Berlyno likimui spręsti 
prisiimti ir Jungtinių Tautų į- 
taką. Taigi, atrodo, kad Vakarai 
sutinka padaryti realias nuolai
das už pažadus.

Vakarų nusistatymą priimant 
daugiausia nulėmė Anglijos 
nuomonė, nors Anglija lig šiol 
buvo vienas prieš tris. Jos nuo-» 
mones turėjo paremti ir Her- 
teris, ieškodamas kompromiso.

Anglijos min. Lloydas atme
tė pasitaikančius Amerikoje 
priekaštus Anglijai, kad ji per
daug “lanksti’!.

Po grįžusio iš Paryžiaus Her- 
terio pranešimo prezidentui A- 
merikos spauda tame “pakete” 
įžiūrėjo tokius punktus:

— Vokietijos sujungimo rei
kalui: sudarome ryty ir vaka
rų Vokietijos bendra komisi* 
ja. Joje Vokietijos dalys tu
rės atstovų proporcingai jų gy
ventojų skaičiui. Per trejus me
tus komisija paruošia rinkimus 
bendrai vyriausybei sudaryti.

— Europos saugumo reika
lui: įvedama apsiginklavimo 
kontrolė. Ji pradedama nuo da-

NEGRAI iR BALTIEJI 
Veidas baltas, darbas juodas

Tallahassee, Fla., gegužės 2 
keturi baltieji bernai, 16-24 irie-' 
tų, pagrobė ir išprievartavo, 
negrę studentę. Negrai studen
tai paskelbė streiką, maldas ir 
pasninką dėmesiui atkreipti į 
tą nežmoniškumą. Negrai čia 
mato ir naują diskriminaciją, 
aiškindami: už tokius nusikalti
mus Floridos įstatymai baudžia 
elektros kėde; jei būtų juoda
sis kaltas jis sėdėtų tikriausiai 
kėdėje; bet baltasis už tokius 
nusikaltimus niekad nebuvo 
taip nubaustas.

Valstybinėje ir privačioje 
įstaigoje

Vyr. teismas atmetė skundus 
trijų gydytojų negrų,. kad jie 
atmesti iš Wilmingtono, N.C., 
ligoninės rasiniais pagrindais. 
Teisinas pasisakė, kad keturio
liktasis priedas draudžia tokią jh metus lankėti Čhruščiovas, iš atstovybės tarnautojų palei- 
diskriminaciją valstybėse, bet lankosi, rodydamas "gerą va- do į žurnalistą kėde. Kitąžuma- 
nieko nešiko apie privatines į- |ią" ir žadėdamas pagalbą, o listą, kuris mėgino įvykį foto- 
staigas. šiom dienom Chruščiovo atsto- grafuoti, pagrobė ir įsitempė į

AMERIKOJE 
VILČIŲ MAŽA

bartinėš ribos tarp komunisti- Optimizmas ar pesimizmas dėl 
nės ir nekomunistinės Europos 
į abidvi pusės mažom sritim, 
paskui tos sritys plečiamos, a- 
pimant kai kurias vakarų Euro-- , 
pos valstybes, sovietinius sate
litus ir europinę Sovietų Sąjun
ga-

— Berlyno reikalui: Berly
nas numatomas sujungtos Vo
kietijos sostine. O iki tai įvyks, 
Vakarai nemato priežasčių pa
dėčiai keisti. Tačiau jei Mask-

Ženevos konferencijos?
Anglijoje reiškiama daugiau 

optimizmo. Tikima, kad Žene
vaje; bus bent šis tas,sutarta, o 
tolimesni susitarimai jau teks 
viršūnių konferencijai.

Amerikos senato užsienių ko
misijos pirmininkas Fulbright 
įspėjo, kad daug vilčių į Žene
vos konferenciją dėti nereikia. 
Dėl to ir senato delegacija ne
sirengia joje dalyvauti.

Tačiau Amerika paskelbė, 
kad lėktuvų į Berlyną nesiųs

■ a i QIZIT A didesniame aukštyje nei 10,000
ItIAoIy V A I KllJo; pėdų. Nenori santykių prieš Že- 

Ko laukiama S Maskvos prieš ?eVą temptL 

konferenciją?

Sovietai sutiko su Ženevos 
konferencija tik kaip laipteliu,

1

> Ženevoje, derybose su Sovie
tais, Vakarai būsią “lankstūs”. 
Taip buvo paskelbta po Pary
žiaus konferencijos.
KĄ REIŠKIA ' LANKSTUMAS ?
“Die Weltwoche” taip atsako

—Kai šiandien kalbama a- 
pie "derybas ir lankstumą", tai 
po tais žodžiais slepiasi dau
giausia pasiryžimas traukti v ir

vykių scenos ir kurios savo 
ginklavimu buvo pralenkusios 
soviet. bloką daugiau negu šian 
dien, pasijuto priverstos bejė
giškai žiūrėti. Vakarų propagan 
da buvo drąsinusi satelitų gy
ventojus laukti pagalbos, jei 
kada jie ryšis numesti Rusijos 
jurgą. Bet jokia pagalba neatė
jo — net nebuvo pamėginta 
nuleisti parašiutais reikmenų

’ 'ar VAKARAI TIKRAI “vietinį triuką pa-

PASIRYŽĘ TRAUKTIS?
Atsako į tai “U.S. News a.

W. Report”:
—Ženevos konferencijoje ne

numatoma jokię svarbių sovie-
. tinię nuolaidų.

ŠEN J. KENNEDY viltys stip-

pasiunčiant “savanorių”.
Tokia buvo pamoka visom 

pavergtom tautom. Tai pamo
ka, kad žiauri jėga yra aukštes
nė už visas gražiausias, tauriau
sias Vakarų intencijas, ši pa
moka, patirta Vengrijoje ir Eu
ropoje, o dabar Tibete ir Azi
joje, gali pagaliau padaryti gi
lesnį įspūdį negu pamoka apie

žerevos konferencija visiškai 
nepasisektų; tada galėtų ne
įvykti ir viršūnių susitikimas.

- . . . . . .x . . Tačiau Maskva gali laikytis
šiom dienom Chruščiovo atsto- grafuoti, pagrobė ir įsitempė į ... R , .... .. .
vi Burnoj, parodė smui ku- atstovybe. Tik iškviesta polici-

reiškimu “nė colio atgal”. Sa
vo žodžio Vakarai nesiėmė pa
tvirtinti jokiais kariniais pasi
rengimais. Maskva tiki, kad Va
karų vyriausybės nesirengia 
imtis karo rizikos, nes tam ne
ras gy ventojų paramos. O vie- ’ 
no iš Nato pareigūnų pareiški
mu, Norvegijos bei Anglijos gy
ventojų nusistatymas prieš Vo
kietiją nesąs palankus tam, kad 
jie eitų ginti Vokietijos intere
so Berlyno fronte.

— Vakarę “pakietiniam” pla
nui dėl Ženevos konferencijos 
Chruščiovas esąs nepalankus.

Ar gali tikrinti butą be leidimo? ris nuskambėjo per visą pašau- ja žurnalistus išsklaidė. Polici
jai reikalaujant buvo paleistas 
žurnalistas, bet jo aparato ne
atidavė. Žurnalistas, su kėde 
muštas, ir žurnalistas, netekęs 
aparato, padavė sovietus Į teis
mą.

Vyr. teismas gegužės 4 iš- |j. 
aiškino 5:4 balsais, kad sveika
tos inspektoriai turi teisę įeiti 
į privatų butą be specialaus 
teismo leidimo. Kiti teisėjai 
aiškino, kad tai priešinas pri

Burmos sostinėje Rangoone 
Sovietų karo attachė Michailas 
Strygun buvo ‘ pareikalautas 
grįžti į Rusiją. Jis mėgino nu
sinuodyti miego piliulėm. Bet 
jį nugabeno į ligoninę. Atsi
gavęs ten, jis šaukėsi Burmos 
saugumo viršininko, matyt, no- 

000,000 aukso dol. Aukso bėgi- r®jo prašyti azylio. Gegužes 3 
mo priežastis—sumažėjęs Ame- sovietų atstovybės pareigūnai 

atvyko į ligoninę jo paimti. Iš
siveržęs iš jų šoko pro langą, 
bet ten sučiupo jį kiti sovietų 
agentai ir įsigrūdo į automobilį. 
Už dešimties minučių jau buvo 
aerodrome, kur laukė lėktuvas 
į kom. Kiniją. Du Burmos žur- 

mėm, ir pėstieji buvo mokomi nalistus, kurie ten buvo ir mė- 
taisyklingai pereiti gatves. Šie- gino iš tolo klausti: “Pulkinin- 
met pastebima, kad ta kova nie- ke, ar nieko neturit pasakyti?”, 
ko nepagelbėjo. Nuo sausio 1 sovietiniai agentai apstumdė ir 
žuvo pėsčiųjų 159, pernai per atėmė foto aparatą.
tą patį laiką 153. Nuo 1958

rikos eksportas ir padidėjęs im
portas. Anglijos aukso atsar
gos priešingai —padidėjo.

Ar sekas kovoti su eismo
nelaimėm?

Pernai Amerikoje buvo pas
kelbta kova su eismo nelai-

tą patį laiką 153. Nuo 1958 Kitą dieną 40 Burmos žur-
rugpiūčio 8 iki metų galo auto- nalistų surengė demonstracijas
katastrofose žuvo 239, sužeista prie sovietų atstovybės su pla- 
15,497; pačių katastrofų buvo katais: “Rusai, namo”, “Užda-
11,125. Metais anksčiau per tą ryti sovietų atstovybę”. Pro at-
patį laiką buvo žuvę 29 ma- darus langus žurnalistai apmė-

JOHN MOORS C A BOT atsto-

Sąjungininkai nuolaidų jau 
yra padarę per pastaruosius 
metus: 

laisvų rinkimų jau atsisakė , , . , . . ., . T .... morala. kad laisves dvasia ne-k».p pirmosios sąlygos Vok.e #>|. no5(o^„,a
tųai sujungti:

žiau, sužeista 1,217 mažiau ir 
pačių katastrofų buvo 449 ma
žiau.

1959 per pirmus tris mėne
sius autokatastrofų padidėjo 24 
proc., palyginti su metais anks-

NAUJA EKSPEDICIJA I 
BRITŲ HONDŪRĄ

Prof K. Pakštas vėl pakvies
tas dalyvauti Amerikos moksli
ninkų zoologinėje ir geografi- 
Inėje ekspedicijoj į Britų Hon
dūru. Si antroji ekspedicija bus 
bent kiek padidinta ir geriau 
aprūpinta technikos ir susisie
kimo priemonėm ir yra pasiry
žusi prasibriauti į paslaptingus 
Hondūro ir Guatemalos miškus, 
medžioti retos gyvūnijos ir ap
žvelgti mažai žinomų indėnų 
gyvenimą. Ekspedicija ketina 
išplaukti savu laivu liepos pra
džioje ar vidury. Okeanografi- 
niam tyrinėjimam pritaikytas ' 
laivas savo kelionę pradės nuo

- VpkMiįoi j naujus kandę- vi"°i
rius vis labiau populiarėja fi- 
nansų ministeris Etzelis. Galu- —Amerikos nauja atstovė 
tinai jo kandidatūra paaiškės Brazilijai Mrs. Luce gegužės 1 

piw., peujsuiu »u iiickuo oiuur dipnnm crrižiic Ad^naim- * • J- x on,v uuv
čiau, prekybiniuose rajonuose, . .J”atsisakė iš pareigų, nors ją se- Texo krantų ir lankys keletą 
bet sumažėjo 9 proc. gyvena- f natas balandžio 28 patvirtino dar netyrinėtų salų. Ekspedici-

J r vAir viAnmtdic randirtatsc u Ir m ___i _____r
muose rajonuose.

— F.B.I. rado Mississippi up
ėje lavonų Parker, negro, ku

Yra tiesa, kad ne mes už
kertame kelią sovietiniam blo
kui. o iš tikrųjų jis mums už
kerta. Su išimtim Jugoslavijos, 
kuri nutraukė ryšius su Stali
nu, ir rytų Austrijos, paleistos 
iš sovietų karinės kontrolės, 
Vakarai buvo bejėgiai pašalin
ti Maskvos — 'Pekino domina
vimą ten, kur jie yra pagrobę. 
Mes atsilaikėme Graikijoje, Ber 
lyne, pietų Korėjoje. Bet mes 
praradome Čekoslovakiją, šiau
rės Vietnamą, galimas daiktas.

Gallupo institutas tikrino, 
kaip žiūri į galimą kandidatą 
į prezidentus kataliką. Pietūs 
lig šiol buvo didžiausioje opozi
cijoje. Per porą dešimtmečių 
ten opozicija sušvelnėjo, nors 
labai mažai. Už kataliką pasi
sakė balsuosią 1940 51 proc., 
dabar 53 proc.

Visoje Amerikoje ta propor
cija taip1 atrodo: 1940 — 62 
proc., dabar. 68 proc.

Imant tik rytines valstybes 
iš penkių balsuotojų tik vienas 
pasisakytų prieš katalika, tuo 
tarpu kai pietinėse 13 valstybių 
prieš kataliką balsuotų vienas 
iš trijų.

į klausima, jei partija duotų 
gerą kandidatą ir jis. atsitikti
nai būtų katalikas, ar partijos 
narys balsuotų už kataliką. At
sakymai buvo labai palankūs— 
95 proc. taip.

Klausimas buvo specialiai tai
komas dar katalikam, nes ka
talikai pereituose rinkimuose 
sudarė visa ketvirtadalį balsuo
tojų. Taigi jiem buvo skirtas 
klausimas: jei tas kandidatas ka 

! talikas būtu ne iš tamstos par
tijos, ar balsuotum už ii? At
sakė taip 52 proc., ne 37 proc. 
Vadinas, jei demokratai siūlo 
šen. Kennedy. tai respublikonų 
katalikų 52 proc. savo oartijos 
kandidatė nekataliką “išduotų” 
ir balsuotų už demokratą. Taip 
pat ir demokratai.

Taigi aplinkybės šen. Kenne
dy rodos vis palankesnės.

TIK

svarsty- 
likimą, ir Iraką.

Yra aišku, kad teroro balan-

rytų Europos išlaisvinimas— 
tai kitas dalykas, kurį Vakarai 
norėjo svarstyti pernai, o da
bar atidėtas į šalį.

Po Ženevos, po viršūnių kon
ferencijos, geriausiai kvalfikuo- 
ti stebėtojai Europoje numato, 
kad Chruščiovo padėtis Berly
ne bus stipresnė, nei ji dabar 
yra.

KODĖL VAKARAI 
TRAUKIASI?

Atsako netiesiogiai, 
damas Azijoje Tibeto
C. L. Sulzberger (NYT):

— Ir vėl antikomunistinės sui persveriant, mes dar nesu- 
valstybės parodė savo negalią radome kelio išlaisvinti Sovietų 
išlaikyti kitiem laisves, kurias pagrobtai teritorijai.
jie skelbia sau. Ta nemaloni 
tiesa buvo jau pabrėžta įvykių 
Vengrijoje.

Vengrijos sukilimo metu Va
karai. kurie turėjo dideles ka
rines pajėgas, sutelktas prie į-

KAS DARYTI, KAD BENT 
TRAUKTIS NEREIKTŲ?

Atsakymo bent iš dalies ieš
kojo kongresmanai C.E. Galla- 
ger (dem.) ir .M. Bentley (resp.) 
kurie buvo nuvykę į Berlyną ir 
pateikė savo raportą. Bentley 
siūlė:

reikia duoti Maskvai supras-
— Čekoslovakijos rųin. pirm, 

ir partijos sekretorius Novotny 
aiškino, kad Čekoslovakija ne- fi, jog Amerika dėl Berlyno ga- 
būtinai turi eiti. Rusijos pėdom, 
organizuodama kolchozus. Iš to 
pareiškimo spauda jau padarė 
toli einančias išvadas — kad 
Čekoslovakija norinti nepriklau 
somai eiti nuo Rusijos, nors ir 
pasilikdama komunistinė.

— Atominės energijos komi
sija gegužės 5 paskelbė, kad 
per paskutinius metus radio- 
aktyvinių dulkių atmosferoje 
padidėjo 75 proc: Tai nuo sprog 
dinimų.

— Kuboje 1100 sukilėlių, ku- tikėti Maskvos nuolaidom, ku
rie dabar yra policininkai. įsa- rios yra tik pažadai ką daryti 
kyta nusiskusti barzdas.

Ii kariauti ir kad ji kariaus pir
moji, jeigu jos žvalgyba praneš 
apie Sovietų rengiamą puoli
mą.

Atsako ir Anglijos diploma
tas. atstovas Maskvoje 1953-57 
W. Hayter (Times) įspėdamas:

derybose su Chruščiovu rei
kia žinoti, jog Chruščiovas nė
ra tokis, kokis jis atrodo. At
rodo karštas, impulsyvus, o iš 
tikrųjų atsargus, apskaičiuojan
tis iki smulkmenų. Kitas dMy-

veik vienintelis kandidatas ūkio didele persvara. Ji pareiškė pre jos planuojamas maršrutas ža- 
mm. Erhardas. zidentui, kad negalės eiti parei- da visiškai sensacingų įspūdžių

_ ir patyrimų.

Kadangi ekspedicijos vijas 
žygis bus sujungtas su dide
liais vargais ir nepatogumais, 
tai prof. K. Pakštas pirmiausia 
dar tirs savo sveikatos išteklius 
prieš duodamas galutiną sutiki
mą. .

_____ ,____ -o--, — —Irake* pranešė, kad 300 kada Prieš M st°i° pirmi- 
ris balandžio 25 buvo pagrob- kurdų šiaurinėje dalyje sukilę ninkas (Morse) komisijos, ku
tas iŠ kalėjimo. Kalėjiman jis prieš vyriausybę. Komunistų r* s^r^a P*e*4 Amerikos reika- 
buvo patekęs tariamai už bal- spauda-aiškina, kad juos sukurs lam- Brazilijos spauda apgai-
tos moters išprievartavimą, čius Amerika ir Turkija.

J “ w « — Amerikos atstovas Mask-
— Bronzo 12 metų mergai- voje’vėl kreipėsi į Chruščiovą 

tė iššoko pro langą iš dešimto dėl Amerikos 11 lakūnų, buvu- 
aukšto ant žolės. Ligoninėj ra- šių lėktuve, kurį Sovietai nu-- 
do, kad nelūžęs joks kaulas. šovė.

ri skirta pietų Amerikos reika-

lestavo.

— Amerikos atstovu į 
ziliją prezidentas nematė 
kirti diplomatą John Moors Ca- 
bot. kuris dabar yra atstovas Ekspedicija užtruktų arti po- 
Kolumbijoje.

Bra- 
pas-

ros mėnesių. ar nedaryti ateity.
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DIENOS VEIDAI

WAYNE MORSE

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

Resid. Illinois 8-7118
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AMERICAN HOME REALTY

Mes surandame Jums paskolą namams

HUmbott 8-2818

1241 N. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, ILL.

- f

LENINAS prie* savo mirtį 1924 
susio 21.

CLARE BOOTHE LUCE

Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia 
buvo kandidatu j Congresą.

litinio nusistatymo jie bebūtų. 
Garantijas ir apsaugą turinti 
duoti vyriausioji karinė valdžia. 
Policija tasai ponas Leninas 
nepasitikįs.

VILHELMAS II, Vokietijos kaizeris su žmona Augusta Viktorija. Kaize
ris nuo sosto atsisakė 1918 lapkričio 9 ir išvyko į Olandiją, kur mirė 
1941.

Lenino plikei bęsiraukšlė- 
jaut, kaip patekti savo gimto- 
jon žemėn ir įsisukti į revo
liucijos verpetą, jam j talką a- 
tėjo vokiečių socialdemokratai, 
kuriuos jis buvo iškoneveikęs 
dar 1914 metų karo pradžioje. 
Kaltino, kad tie išdavę ‘ prole
tariatą, išėję kariauti tiktai už 
Vokietijos interesus. Niekas į 
Lenino plūsmą tada nekreipė 
dėmesio, o jo atsišaukimas, su
rašytas Zimmerwaldėje, Švei
carijoje (1915), tarp vokiečių 
socialistų sukėkė gardaus juo-

įstaigoje rasi didžiausia pasiūla mimų Woodhavcn, Richmond HilL 
Ozone I'ark, Jarnaica ir kitur.

Pažiūra šalia veikalo
Landsbergio pažiūras pali-

Leninui besvarstant efekte nerealius planus, kaip jis gelėtę iš šveicarių* Jfeteti Ru* 
siją, jį nurodė Vokietijos socialdemokratai, o reaKą psįjhą suteikė Vokietijos vyriausy
bė ir karinė vadovybė. • Prie tas akcijos prisidėjo ir dr. Kurt Lorsner, kuris vedė da
rybas su Lietuvos Taryba.

Gisbertas von Rombergas su
skato ištirti, kokie yra Šveica
rijoje rusų revoliucininkai ir 
ko jie verti. Ryšiui užmegzti 
pasitaikino vieną Estijos vokie
tį. Po kiek laiko jau galėjo 
vykti į Berlyną su slaptu pra
nešimu:

keletaą moty. Prasidėjo 
tada, kai sonatorię iš Oregono 
Wayne Morse arklys įspyrė į 
galvą. (Tai buvo 1951, ir sena
torius įspirtas į veidą, negalėjo 
kelias dienas nė valgyti).

Tai buvo kandus atsimokeji- 
mas ne tik už anuos jai pri
taikytus senus maišus ir šiau
dus.... Senatorius paskaitęs jį,

“Senąją pažiūrą sutapdo sw 
Vilku, kuriame esą “kiek pavė
luotai išsivystė... pilėniškoji’ 
legendos versija”. Prieš ją pa
stato Liet Rezist Santarvės 
“skirtingas pažiūras į tą daly-

LENINO PAŽADAI
Gisbertas von Rombergas ga

vo dabar naują uždavinį:
sužinoti, kokia yra tę rusę, 

vadinamę bolševikę, programa 
ir kokius jie gafi duoti paža
dus už transportaciją į Rusiją.

Per tą patį Estijos vokieti 
gauti tokie Lenino pažadai:

Punktas penktas: “Taikos pa
siūlymas be jokios atodairos į 
Prancūziją”.

Punktas šeštas: “Rusai tuo
jau pasitraukia iš Turkijos”.

Tai siūlė žmogus, kurio ran
kos buvo visai tuščios, o gal
va plika. Ji atsispindėdavo e- 
žere kaip burbulas. Ar iš viso 
to plano nebus tik tuščias bur
bulas? Pasitarta buvo su kaise-

Nė per vieną kitą greičiau nuosavybę neparduos!. 
Niekas kitas greičiau nesuras Tau tinkamesnių namų

rodo prieštaraująs nei Pilėnų 
tragedijai, nei Živilės legendai, 
nei Mickevičiaus Gražinai ar 
Konradui Valenrodui, nei Vy
dūno Gaisrui, kurį Mykolaitis

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progą, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

partizanus. Tai jau kas kita, 
nors teaiškina tik užuominom 
ir sugretinimais, tik ragini
mais į senosios pažiūros revi
ziją.

sisakę ir pasisako už taiką".
Traukinio žmogiškasis kro

vinys turėjo būti taip pat aiš
kiai revoliucinis. Pasienyje jam 
pasitikti ir per Vokietiją paly
dėti gen. Ludendorfas paskyrė 
keletą karininkų. Traukinys pa

kam dar kulti senus šiaudus, 
kam daužyti seną maišą su 
kaukis.

Kada galerija ėmė kvatotis, 
senatorius susigriebė taisytis: 
esą tuos vaizdingus žodžius jis 
taikęs ne Nrs. Luce; esą. jis 
turėjęs mintyje tik jos senus 
senus žodžius, prie kurių pri
kibo šen. Morse. Paaiškinimas

"Tuojau baigti karą be jokių 
aneksijų ir kontribucijų".

Argi tam buvo karas pradė
tas? Jis turėjo duoti gerą pel
ną: “pirmaujamą vietą pasauly
je”, anot Ulricho Brockdorff— 
Rantzau, kuris 1919 buvo Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
teris, atsisakęs rašydintis Ver- 

.-salio sutartį,_ nes jinai iš Vo
kietijos“ėmė“ aneksijas; o- ne 
jai davė. . “

Tasai Brockdorff — Rantzau 
kuris dar prieš karo pabaigą 
įtikinėjo, kad Rusijoje reikia' 
sukelti chaosą, nurodė ir tam 
reikalui tinkamą žmogų —so
cialistą dr. Aleksandrą Help- 
hand. Jo daugiau angliška ne
gu vokiška pavardė reiškė~“Gel 
bėjančią ranką”. Jis galėjo su
teikti pagalbos, nes turėjo pa
žintį su rusų socialistais emi
grantais—radikalais, kurių ne
mažai buvo susimetę Šveicari
joje. Dr. A. Helphandas ten 
nukreipė Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos ir genera
linio štabo dėmesį.
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Naujos pažiūros naujumas
V. Rastenis A. Landsbergio 

veikale radęs partizanių “kovos 
' tregiškumą, tą kovų įprasminusį 
tikėjimą, toj'' kovoj sutiktas 
kliūtis ne tik iš priešo pusės, 
o ir iš savo tarpo ir bei iš pa- 

savęs”.... “jų padėties be
viltiškumą ir vis dėlto išlaiky
tą idėjinį dvasinį atsparumą, 
tiesiog atkaklumą aiškaus fizi
nio pralaimėjimo akivaizdoj.... 
Atskleidžiamas ir bandymas 
psichologiškai persiorientuoti, 
pakeisti kovos metodus, į ku
riuos įkalkūliuota kantrybė, 
prisitaikymas prie . aplinkybių 
ir net įsiliejimas į pati priešų 
tarpą”.

' V. Alantui partizanų sąjūdis 
yra "skaistaus herojizmo am
žių aikiračius apšviečią gaisai". 
Alantas su Amerikoje esančių 
tautiečių dauguma sakės “juos 
tebeidealizuoja ir tebegarbina 
kaip kankinius”. V. Rastenis 
Alanto ir visuomenės veikė
jų pažiūrą vadina rutinine pro
pagandos linija ir legenda, ją 
paryškina dar kaip “maždaug 
Pilėnų tragediją”, kaip priešin
gybę Landsbergio supratimui.

Tačiau tokia Landsbergio su
pratimas apie partizanus, ko- kęs šalia, V. Rastenis ima aiš-

Putioaą pavadino antra Pilėnų 
tragedija. Dar svarbiau — ne
prieštarauja nė pagrindiniam 
partizaninio herojizmo doku
mentui Daumanto knygai “Par
tizanai už geležinės uždangos”. 
Toje knygoje daugumo tų su
minėtų elementų užuomazgos 
yra. Taigi, kas nėra nei ma
tęs nei skaitęs vęikalo, o rem
sis tik čia V. Rastenio nurody
tais konkrečiais daviniais, ne
galės būti. įtikintas, esmine 
priešingybe tarp “naujo” ir 
“seno” supratimo. Ir vis dėlto, 
jei vienas diskusijos dalyvis 
veikalą pavadino nuvainikavi
mu, o kitas reabilitavimu, tai 
bus Įėmusios, galimas daiktas, 
ir jų pačių nuotaikos, kuriom 
jie veikalą priėmė, šia prasme 
kažin ar nebus pasitvirtinęs 
Darbininko logiškas išskyrimas, 
kad partizanų sąjūdžio sunieki- 
nimas (ar dabar minimas reabi
litavimas) gali būti ne tik au
toriaus, bet ir žiūrėtojo, skai
tytojo, taigi vertintojo, pada
ras.

"Yra čia toksai ponas Leni
nas, kaip jis save vadina; taip 

ir kiti rusai, kurie mielai 
sutinka vykti namo".

Bet jie turį baimės, kad ne
būtų prigauti: jiem reikia ga
rantijų. Tasai Leninas dar rei- 
kalująs. kad važiuojant per Vo
kietiją nebūtų jokių tikrinimų 
ir į jų vagoną nesėstų joks vo
kietis. Taip pat neturi būti su
laikomi jo draugai, kokio po-

YRA TOKS PONAS LENINAS
Vokietijos užsienio reikalų 

ministerija, patarta dr. A. Help- 
hando, kreipėsi į savo pasiun
tinį Šveicarijoje — baroną Gis- 
bertą von Rombergą. Jis gyve
no Berne. Jam buvo duotas už-

84-14 Jamaica Avė, Woodhaven 21, 
N.Y. Tel.: Hlckory 1-5220

(Forest Parkway Stotis)
. 1VTLL.IAM J. DRAKE
Licenscd Real Estate Brokeris

Pagalvok apie savo ateitį, ieškok tin
kamą namą savo Seimai ir sau. Ne- 
atidMiok. bet ieškok, tad kreipkis į 
AMERICAN HOME REALTY 
Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs 

VVILLIAM J. DRAKE

esą tai tikslūs žodžiai tai 56 
metų lady apibūdinti. ..

Bet senatas buvo džentelme
niškas Mrs. Luce atžvilgiu ir 
79 balsais prieš 11 demokratų 
patvirtino ją atstove į Brazili-

reikalingi jaunų amėrikiečių vyrų su pasiaukojimo dvasia 
ir noru būti apaštalais gelbstint labiausiai užmirštas 
sielas.
Redemptoristai dirba JAV, West Irrdies, Brazilijoje ir 
Paraguajuj.
Jeigu jūs būtute suinteresuoti sužinoti daugiau apie rc- 
demptoristus rašykite

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Aveaue.
NEWARK, N. J. — 312*314 Market SL TeL MI 2-2452 ir BU 2-1681. BOwfiag Green 94992 
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vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kurioee galite gauti 
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100r4.

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., Settad. ir aekmad. nuo 9 iki 4 vai rak.
mūsų s k TiR z a i

čia istorija galėtų ir baigtis, 
nes senatas perėjo jau kitų blykstelėjo ir savu sąmoju: 
klausimų svarstyti. Bet buvo "Aš kiekvieną vakarą melsiu 
reikalingas epilogas, kuriame Dievą vadovauti šiai lady taip, 
blyksteltų dar sykį abudu: Mrs. kad - botę rimtesnė .eidama 
Luce ir jos oponentas ....Kitus savo pareigas, negu ji buvo šį 
klausimus besvarstant Morse, popieti, darydama tokį pareiš- 
gavęs žodį, paskaitė spaudai kimą." 
skirtus žodžius, kuriuos Mrs. 
Luce pareiškė savo dėkingumą 
senatui ir prisiminė apie savo 
vargus:

Kliūtys mane ištiko jau prieš

Senate iš naujo ir labiausiai 
pagarsėjo Mrs. Clare Boothe 
Luce, kurią prezidentas pasky
rė atstovu į Braziliją ir sena
tas svarstė jos tvirtinimą nau
jom pareigom.

Luce, kai buvo skiriama at
stovu į Italiją, niekas prieš tai 
nesišiaušė. Bet pasišiaušė da
bar. Balndžio 15, kai jos klau
simas buvo svarstomas senato 
užsienių komisijoje, prieš ją 
“pakėlė balsą vienas iš septy
niolikos —Oregono senatorius 
demokratas VVayne Morse.

Ji tinka į mitingierius. bet 
netinka į diplomatus, — aiški
no senatorius. Ir priminė se
nus senus laikus: esą 1944 ji 
sakiusi apie prezidentą Roose- 
veltą, demokratą, kad jis esąs 
vienintelis prezidentas, kuris 
melais įtraukęs Ameriką į karą.

Mrs. Luce prisipažino: tai bu
vo tikrai liežuvio nesuvaldy- 
mas.

Po komisijos svarstymo bu
vo daug durų varstymo Baltuo
siuose Rūmuose, kalbų, kad se
natorius teiravęsis Mrs. Luce 
gydytoją, ar ji nebuvo psichiat
ro globoje. Iš to nieko nebuvo 
galima nukalti, nes patyręs, 
kad ne. Paskui senate Morse 
tris valandas Įtikinėjo, kad 
Mrs. Luce tikrai netinka į at
stovus Brazilijai, kaip ji neti
kusi ir Romoj. Respublikonai 
senatoriai įtikinėjo, kad ji pui
kiausiai atstovybę tvarkiusi ir 
kad Brazilijos spauda jau pa
lankiai sutikusi jos vardą.

Demokratę džiaugsmas N.Y. Balandžio 28 buvo pasikalbė- 
New Yorko demokratai džiau jimo viršūnėlė. Senatorius Dirk 

giasi, kad balsuotojų demokra- šen pradėjo debatus ir, norė
tų įsiregistravo 2,912,949, o re- damas juos greitai baigti, siū- 
spublikonų tik 2.802,289, libe- lė greičiau pabalsuoti: 
ralų 77,899. Tačiau jų džiaugs 
mui sumažinti oponentai nuro
do pereitų rinkimų skaičius. Ta 
da New Yorke demokratų bu
vo įsiregistravę 1,832,921, bet 
jų kandidatas Harrimanas gavo 
tik 1,116,517 balsų. Ir priešin 
gai respublikonai: jų buvo 607, 
415, o Rockefelleris gavo 1,011, 
814 balsų. Vadinas, žmonės bal
suoja nebūtinai pagal partinę kėlė dar didesnio pasitenkini 
priklausomybę. mo, ir šen. Morse triumfavo:

Iš neaiškių užuominų apie 
“patikimas žinias apie faktinę 
padėtį", iš pasisakymo už inter
pretaciją, kuri “prieis arčiau 
tiesos”, susidaro įspūdis, kad 
autorius tas pažiūras nori at-x 
remti istorine tiesa. Vargiai kas 
tam mėgintų oponuoti. Bet tuo 
pačiu “tiesos” terminu nese
niai operavo ir sovietinis J. 
Dovydaitis; bardamas rašytojus 
už “tiesos trūkumą” ir girda
masis, kad jis rodąs “gyvenimo 
tiesą”.

Gyvenimo tiesa yra tokia di
delė, kad jos neapima joki pro- 
tokalai. Nuo rašytojo priklauso 
kurią tiesos dalį jis suvoks ir 
apšvies. Tokia tiesa, kokią pri
statė Rastenis pagal Landsber
gio veikalą, vargiai turėtų su
kelti konfliktą visuomenėje. 
Konfliktas galėtų atsirasti grei
čiau tokiu atveju, kada į lais
vės kovų sąjūdį vieni žiūrės iš 
herojinės pusės ir matys, kad 
laisvės kovotojai ėjo auka ne
šini; kiti“ žiūrės iš bąžialiošios 
pusės u* matys juose cavantiu- 

(nukelta į 3 pusi)

riu Vilhelmu n, kancleriu Beth- 
mann Hollwegu, karo vadais— 
Hindenburgii ir . Ludendarfu. 
Viri sutarė, kad nėra didelių 
vilčių, bet nėra ir didelės rizi
kos. Iš Ludendorfo štabo į Ber
ną buvo pasiųsta slapta tele
grama:

"Rusę revoliucminlcam pra
važiuoti nėra įokię kliūčię".

REVOLIUCINIS KROVINYS
Pasirūpinti sklandžia ir sau

gia transportacija Vokietijos 
vyriausybės buvo pavesta pa
siuntinybės patarėjui dr. Kur
tui von Lersneriui, tam pačiam, 
kuris 1917 pabaigoje Kaune 
vedė derybas su Lietuvos Tary
ba. Jisai palaikė ryšį su gen. 
Ludendorfu,

Šveicarijos pasiuntiniui Gis- 
bertui von Rombergui buvo 
duotos instrukcijos, kad kelio
nei atrinktų tiktai (

"tokius rusus, kurie yra pa-

davinys paieškoti tarp rusų emi 
grantų "gėrę revoliucininkę, 
kurie tiktę Rusijoje sąmyšiui 
kelti".

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

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS
Šioje firmoje apdrausR savo namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk 
nelaimingus atsitikimus prie savo nuosavybės.
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Vatikano naujasis dekretas

1958

metodą derliui padidinti

(Radvi

■-

vals-

palikta jokio vidurio ir politi
kavimo: arba jie priima ir lai
kosi Bažnyčios įsakymų arba 
juos atmeta/ Antruoju atveju

tais” save laiką komunistai ne
nori kreipti, dėmesio j šio pasi
keitimo gylį ir plotį. Už tai 
jiems nieko kito nelieka, kaip 
sutikti su menku kolūkių der
liumi, jau nekalbant apie pa
čių kolūkiečių skurdą ir iš jo 
išplaukiantį nusiminimą.

čiams pagal atlikto darbo 
netus, likusį ketvirtį, atsižvelg
dama į perduotos žemės ha 
kiekį. Jei-kuris ūkininkas išsto
ja iš bendrovės, jam yra išmo
kama jo turtui “atitinkanti” 
suma ir dar pusė tos sumos, 
kuria valstietis įmokėjo įstoda
mas į bendrovę. Tačiau ir to
kia kolektyvizacijos forma ne-

nėjimų būtų panaikinti priva
tus ūkiai ■ satelitų kraštuose. 
Mums kaip tik ir įdomu trum
pai susipažinti su /

žemes ūkio koMctyvizsciįa 
vidurio Europoje.

Henri Chsriisr, yra vaizdžiai 
išreiškęs skirtumą tarp teore
tiko ir praktiko. “Jei profeso
rius suklysta ir visą savo gy
venimą pasilieka klaidoje, sy
kiu suklaidindamas tūkstanties 
ar dešimt tūkstantių žmonių 
protus”, rašo ‘Culture, Ecole, 
Metier” autorius, “jis vis tiek 
nepraranda savo vietos ir vė
liau gauna gerą pensiją. Bet jei 
ūkininkas du kartu iš eilės su
klystų sėjoje, būtų sužlugdytas. 
Iš čia tad kyla vadinamas svei
kas ūkininko protas: jis žino, 
kad daiktai turi savo prigimtį, 
ir jos niekad nepakeisi”. Taigi, 

žemė yra ūkininkui ne. tik 
dosni maitintoja, bet sykiu ir 
griežta tiesos mokytoja, bau
džianti už kiekvieną klaidą.

1 MEDAITIS , VOKIETIJA

tų kraštuos. Valstybinis bankas 
jį taip pat paremia paskolo
mis. 1956 rudenį Lenkijoje bu
vo 10203 kolūkiai su 2 milijo
nais ha. žemės. Iki 1958 pava
sario kolūkių skaičius sumažė
jo (1809). Jų žemės tesudarė 
0,5 mil. ha. Lenkijos valdžia 
duotą pažadą perleisti jos ži
nioj esančias žemes privatiems 
ūkininkams ištesėjo: iki 1957 
iš 380,000 ha perėjo į ūkinin
kų rankas 70,000. Tų sklypų 
iki 15 ha 
dien dar 
lankiomis

sakramentų, nes jie neturi 
jiem reikiamo nusiteikimo”. 
Vadinasi, nėra malonės stovy-

šis antrasis Vatikano dekre
tas skiriasi nuo pirmojo tuo, 
kad jis netaiko ekskomunikos, 
bet susaisto sąžinę, nurodyda
mas nuodėmę. Apie tai rašyda
mas Brooklyno diecezijos sa
vaitraštis “The Tablet” nurodo, 
kad čia “katalikui politikui ne
gali būti jokio pasiteisinimo, 
kokius motyvus jis beiškeltų”. 
Reikia žiūrėti ne įtikinėjimo,

VISMANTŲ kolchozo 
liikio rajono) susirinkime K. 
Čepuliene ragina: “Kiekvienas 
darbas turi būti atliktas ge
rai”. Iš komunistinio “Svytu-

Poiitikoje kai kam yra svar
bu slėpti tikruosius savo sieki
mus ir partines programas, kad 
žmonės būtų prigauti. Jiem pri- 
sistatoma su traukliais ir gra
žiais šūksmis: laisvė siciali- 
nis teisingumas, vieša gerovė, 
taika. Tuo būdu vienos „parti- 
jos linija suplakama su kitos, 
kuri atvirai ir nuoširdžiai sie
kia anų idealų, bendrų visiem.

T HE W 6 R K Ė R mm CopyrtpM) By FRANC18CAN FATHERS 
Eina au« 1915 mėty. 1951 sujungi AMERIKA, LOS 
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Bendrais reikalais pasirem
dama, klastingoji partija siūlo
si į talkininkes, mielai dedasi 
į vadinamąją koaliciją, bendra
darbiavimą, sutinka vesti ben
drą rinkiminę akciją, kad bū- 
tiįj^mktiję. jos . siūlomi kan
didatai. Tiem gi nepristinga 
gražių savigyros žodžių: kokie doktrinai priešingus principus 
jie išmaningi, kilnūs,, pastauk- ir save laikytų krikščionimis”, 
ją kitiem, nesavanaudžiai, tik^ Tokie katalikai “negali priimti 
ri žmonių interesų gynėjai.
Tokį interesą žmones prigau

dinėti ypačiai turi komunisti
nio pamušalo partijos. Joms la
bai svarbu, kad tikrasis pamu
šalas nebūtų viešai žinomas ir 
rodomas, nes po juo pasirody
tų vilkai avies kailyje.

Ginčas?
Dar dėl žodžio, kuriuo Dar

bininkas buvo pradėjęs apžval
gą — dėl ginčo. Autorius ir, 
juo sekdami, kiti kartojo: ne
buvo jokio ginčo.... Po visos 
diskusijos atrodo, kad tas „gim 
časglūdėjo neišreikštas garsiai, 
ir tik Darbininkui paspaudus 
konkrečiais klausimais, jis pra
siveržė aikštėn nemaloniais 
kvapais. Kai. jie išsisklaidė ir ga 
Įima realiau ir konkrečiau klau
simus formuluoti, nuomonių 
skirtumas dėl pagrindinio da
lyko — dėl paritzanų. sąjūdžio 
— susiaurėja ir neatrodo ne
perkopiamas. Nebent spaudoj 
neviskas būtų buvę pasisakyta.

Dėmesys...
(atkelta .J 2 p.) 

ristus, nuotykingo gyvenimo 
ieškotojus ar net banditus.

Pirmąja prasme juos suprato 
tie lietuviai, kurie gali būti at
stovaujami šiemet Vakarus pa
siekusios maldaknygės autoriai- 
joje į kovotojus žiūrima kaip 
į tautos kankinius.

Antrąja prasme juos rodo 
bolševikai — kaip banditus. 
Mėginimas žiūrėti šiokia pras
me jau būtų kulturbolševizmo 
reiškinys. Kol to nėra, žvilgs
nis į laisvės kovotojų sąjūdžio 
“tiesą” turi plačias galimybes.

Kaip sekasi vykdyti septynerię 
metę planą

Avalynei skirtų odų kombi
natas Elnias pasiskelbė, kad sep 
tynerių metų planas numato 
padidinti gamybą 2.2 kartus, 
palyginti su 1958. Dar daugiau 
— kombinatas pasiskelbė, kad 
tą septynerių metų planą jis 
atliks per penkeris metus.

Taip buvo suplanuota. Ir sau
sio mėnesiui skirta dalis buvo 
atlikta su kaupu. Bet jau va
sario mėn. neištesėjo 
tybei pristatyta apie vienas mi
lijonas kv. decimetrų odos ma
žiau, nei buvo numatyta. Tas 
pats su kovo mėn. Priežastis? 
Kombinatas negavo reikalingų 
chemikalų ir negalėjo apdirbti 
15,000 veršio odų. Kalba pa
vyzdžiais: reikėjo gauti akrili
nės emulsijoj2 tonų, o gavo 
5.5; reikėjo gauti 4,700 adatų, 
o gavo 2,600.

Kombinatas aliarmuoja, kad 
ČEKOSLOVAKIJOS atstovybe Romoje, Italijoje. Italu spauda rašo, kad tokis aprūpinimas medžiagom 
tiek Čekoslovakijos, tiek Lenkijos ir kitų satelitinių kraštų atstovybės yra . , &
bolševikų šnipinėjimo lizdai. Nustatyta, kad Čekoslovakijos atstovybė turi S™1 papjauti Visą plano vykdy- 
pastovų radijo su Pragą ir gauna instrukcijas Italijos komunistam. mą.

Vidurį norėtų rasti tie kata
likai politikai, kurie nėra nei 
komunistai nei komunistų par
tijos nariai, bet mano galį po
litikoje su komunistais bendra
darbiauti ir net dėtis į koalici
ją, kaip tai šiuo metu pasiro
dė Sicilijoje. Vatikanui reikė
jo ir čia pravesti aiškią liniją. 
Popiežius Jonas XXIII kaip 
spaudoje buvo rašyta, balan
džio 13 “Osservatore -Roma
no” paskelbė šventosios Kon
gregacijos dekretą, draudžianti 
“katalikams balsuoti už tas par
tijas ir tuos kandidatus, kurie 
jungiasi su komunistais ar da
ro jiem paslaugą savo akcija, 
nors atmestu ' katalikiškajai
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Paskutiniomis žiniomis, Bul
garijoje nusavinta ir kolūkiais 
paversta 92 proc. privačios že
mės, Cekosloyakijoje 71, 5 
proc., Rumanijoje 52 proc., 
Vengrijoje 22 proc,, Lenkijoje 
15 pfocT 1958 pavasarį Bulgari
jos kp galėjo pasigirti, kad ji 
panaikino kone milijoną priva
čių ūkių ir jų savininkus suva
rė Į 3300 kolūkius.

ČEKOSLOVAKIJOJE
birželio 1 buvo 11740 kolūkių 
su 3, 9 milijonais ha žemės. Li
kęs trečdalis žemės, susidedąs 
iš sklypų nuo 2 iki 15 ha, dar 
priklausė privatiems ūkinin
kams. Ir nors pati čekoslovakų 
kp pripažįsta, kad privatūs ū- 
kiai palyginti daugiau derliaus 
nuima negu kolūkiai — prieš 
porą metų privačių ūkininku 
pyliavos sudarė pusę viso kraš
to pyliavų, — vis dėlto nesi
liaujama spausti laisvuosius ū-

"medžiaginis, pojūčiais pati
riamas, pasaulis yra vienintelė 
tikrovė" (Stalinas, Apie dialek
tinį ir istorinį materializmą,

Tai lengvai suvokia kiekvie
nas žemdirbys, ar jis būtų mo
kytas, ar visiškai bemokslis. 
Tik komunizmo ideologai, at
rodo, nieku būdu nenori sutik
ti su šia žemės realybe. Kartą 
pasisakę už žemes ūkio kolekty
vizaciją, jie nebenusikrato to 

tai “teorijoje ir praktikoje yra Pop. Jonas XXIII aiškus žo- bandymo, nors jo pasėkos dau- 
Dievo priešąi, neigią religiją ir dis turėtų užbaigti visas nepa- giau negu aiškiai kalba prieš
Kristaus Bažnyčią, nors kai ka- grįstas kalbas, kad dabartinis kolektyvizaciją. Ir kokia žiauri
da žodžiais įtikinėja, kad jie su šventasis Tėvas komunizmo at- ironija, kad žemės kalbos nesu-
tikėjimu nekovoja”. žvilgiu esąs “lankstenis”, ieš- prato ir nesupranta kaip tik

ta žnįonių grupė, kuriai

išpardavimas ir šian- 
tebevyksta gana pa- 
sąlygomis.
IŠVADA

Arčiau susipažinus su kolek
tyvizacijos padariniais, galima 
tiek pasakyti: žemė — tai ne 
mašina. Nusavinus įmonę, dar
bininko santykis su mašiną ne
pasikeičia. Tačiau atėmus iš ū-

trinos: kas ją priima ir jos lai
kosi, yra su Bažnyčia; kas at
meta arba jai savo veiksmais 
prieštarauja, yra prieš Bažny
čią. Vidurio nėra ir negali bū
ti, kaip jo nėra tarp tiesos ir katalikam pasekmės yra žino- 
netiesos. mos iš katelizmo.

151).

Ar tokie “tikrovės” atstovai 
mums neprimena ano H. Char- 
lier profesoriaus? Juk dar ir 
šiandien Tarybų Sąjungos kp 
ck organas “Kommūnist” reika
lauja, kad be jokių atsipraši-

lūkius." Kokia žalingai pačiam 
kraštui ši ūkio politika, pavai
zduoja ir tas faktas, kad 1956

Čekoslovakija turėjo impor
tuoti žemės produktu už 2, 1 
milijardus kronu, kai tuo pat 
laiku apynių, cukraus, daržo
vių eksportas dengė tik trečda
li importo sumos.

RUMUNIJOJE nuo 1957 yra 
panaikintos priverčiamos pylia
vos. Kadangi kolūkiai ūkininkų 
nevilioja — šiuo metu Rumu
nijoje tėra 2800 kolūkių su 1,7 
milijonų ha —, tai ko išgal
vojo kitas kolektyvizacijos for
mas, kurios, atrodo, turinčios 
palengvinti perėjimą iš priva
čių ūkių sistemos į kolektyviz
mą. Viena jų, vadinama “že
mės ūkio Darbo Draugija”, yra 
subūrusi savarankiškus valstie
čius, kurie tebesiskaito savo 
žemės savininkais. Vien tik sė-x 
ja, derliaus nuėmimas ir par
davimas vykdomi bendrai. Kita 
kolektyvizacijos forma yra su
jungusi tuos valstiečius, kurie 
perdavė visą savo kilnojamą ir 
nekilnojamą turtą žemės ūkio 
gaminių bendrovei mokančiai 
nuomą. Sies bendrovės turto 
knygoje sužymėti valstiečiai ga
lioja kaip žemės savininkai. Jie 
turi mokėti bendrovės kasai 
tam tikrą mokestį nuo kiekvie
no ha. Už inventorių bendrovė 
išmoka dalimis. 3/4 grynų paja
mų bendrovė išdalina valstie-
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Vatikanui dešimties metų lai
kotarpyje jau antru kartu rei
kėjo užbrėžti aiškią liniją tarp 
katalikų ir komunistų. Pirmą 
kartą tai padarė popiežius Pi
jus XII 1949 liepos 1 dekretu. 
Juo metė ekskofhuhiką visiem kad esąs tikras katalikas, bet 
katalikam, kurie stoja į komu- jo darbų ir ypač to, ar savo 
nistų partiją nariais, prisiima veiksmais neremia komunistų”, 
joje bet kokias pareigas, ko- *
munistus remia, nes komunis-

„ . . . , „.. . . ,. piktu jokios santalkos negališiam atvejui taikytini ir paties f-.. x, . . ... ,v . . - j- • būti. Naujuoju Vatikano dekre-Kristaus rodžiai- “kas ne su , ....J .tu įsakmiai pasmerkiami visi 
su komunistais sudarinėjami

* i. * j liaudies frontai, blokai ir kon-tos taesos _ katalikiškos dok- federacijos Katahkam aa ne_

at Brookiyn Port Office 
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kininko žemę ir padarius jį pap; 
rastu žemės ūkio darbininku, 
jo santykis su tą pačia žeme, 
kuri nebėra jo nuosavybė, iš 

natūrą jie išnuomodavo apylin- pagrindo pasikeičia. “Realis-. 
kės- ūkininkams nemažus že
mės plotus. 1956-1957 buvo tuo 
būdu išnuomota 1/3 kukurūzų, 
1/8 bulvių ir burokų laukų, 2/3 
ganyklų, pusė dobilienos, vais
medžių sodų ir vynuogynų.

Lenkijos ūkininkas yra kol 
kas dar pats laisviausias.

Jam leidžiama pirkti ir par
duoti žemę. Už pyliavą jis gąu- 
na iš valdžios žymiai didesnį 

traukė valstiečių: per dvejus atlyginimą, negu kituos sateli- 
metus įsikūrė tik 125 tokios 
bendrovės.

VENGRIJOJE kolektyvizaci
ja intensyviausiai buvo vykdo
ma 1953. Tada 1,5 milijonai ha 
žemės priklausė 5224 kolūkiam 
kas sudarė maždaug 1/5 visos 
Vengrijos ploto. Imre Nagy val
dymo metu daugelis valstiečių 
pasinaudojo leidimu išstoti iš 
kolūkių. Dėl to 1957 sausio 
mėn. kolūkių skaičius buvo nu
kritęs iki 2089 su 0,54 mil. ha. 
Kada valdžia jį vėl “pakėlė” 
iki 2650. Tokia buvo padėtis 
1958 kovo 1.
Sukilimo metu panaikintos pri
verčiamos pyliavos nebebuvo 
įvestos. Tarybinė Vengrijos val
džia pasiryžusi tęsti žemės ko
lektyvizaciją, nors 1957 kolū-

manim, tas prieš mane”. Eks
komunika nuosekliai plaukia iš

A.P. ČECHOVAS 3
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Mes apie nieką kitą negalvoja- niekur nė minutės nepavėluo- 
me, kaip tiktai apie obuolius tų. Jam atrodė, kad sugaišta 
ir kriaušes. Tai gera ir nau- valandėlė gali sunaikinti visą jo

ranžerijas, šiltadaržius, daigy- žias rožes, pastatytas ant jo sta- 
nus, medelyną ir bityną — du lo. Nuo gėlių dar nebuvo nu- 
avilius, kuriuos vadino šio am- džiūvusi rasa. Jam rodėsi, kad 
žiaus stebuklu. dabar visomis gyslomis teka

Bevaikštinėjant po sodą, pa- nebe kraujas, o tikras gyveni-

tarp medžių ir dūmų.
— Kas riša arklį prie me

džio? — pasigirdo jo rėklus 
balsas. — Vagys, žmogžudžiai! 
Katras iš jūsų drįso rišti arklį

dažniau mus lankėte, šventa- daug paslapčių, — pratarė į prie obelies? Dieve mano, Die- kilo, ir saulė. Darėsi šilčiau., mo džiaugsmas, 
dieniais užsukdavote, visi na- Kovriną stabteldamas, kad at
mai darydavosi šviesesni, lyg 
kas būtų nudangstęs baldų ap
tiesalus. Aš tebuvau maža mer
gaitė, bet gerai pamenu....

Tanė kalbėjo nuoširdžiai,

|| a O|£ \/|EKII IC t 111311 norisi atmai- amžiaus triūsą.
JUvzUAvlv nos, kartais.. Prisimenu, kai — čia, brolyti, pačiam rasis

stebtut pamatę, kiek daug tu-
— Vaje, kaip ji išaugo, — rime jūsų atvaizdų. Mano tė- 

pagalvojo Kovrinas. — Prieš vas, kaip žinote, jus tiesiai gar- 
penkerius metus, kai čia lan- bina, šlovina.. Esate mokslini- 
kiaus, tu atrodei dar vaikas, kas, ne šiaip paprastas žmogus. 
Nusistiepus, ilgom kojom, bauk 
šti. Vilkėjai trumpą sijoną. Aš tėvas yra įsitikinęs, jog dėl to, 
mėgau tave erzinti. Koks pasi- kad jus auklėjo. Aš nenoriu suprasti tą silpną, plepų ir glež- 
keitimas po penkerių meti}!

— Po penkerių metų! — at- kime jam tai tikėti, Andriuša! 
siduso Tanė. — Daug kas pasi- Jau švito. Dangus pilkėjo, 
keitė per tą laiką. Sakyk man Aiškiau rodėsi medžiai ir besi- 
rimtai, Andriejau, ar nerijau- draiką dūmai. Krūmuose čiul-

ve! Sugraužta, sugadyta, sunai- Turėjo būti giedri ir maloni
kinta! Sodas suniokotas! Vieš- diena kaip vasarą, nors buvo
patie tu mano! dar tiktai gegužės pradžia. Kov-

Kai vėl išlindo iš krūmų, Je- rinui pasidarė samgu pagalvo- neramus ir nervingas. Daug
goro Pesockio veidas, buvo iš- jus, kad prieš save turi ilgą va- skaitė ir daug rašė. Mokėsi ita-

matysite, rodys aukštesnę tem- kreiptas skausmo ir nerimo. sąrą — šiltas, malonias dienas, liškai. Kai išeidavo pasivaikš-

gautų kvapą. — Kaip matote, 
žemė vietomis šalnos aptrauk
ta. Bet pririškite termometrą 
prie lazdos ir pakelkit aukštyn,

II
KAIME gyvendamas Kovri- 

nas nesikeitė: buvo toks pat

jausmingai. Kovrinui dingtelė- peratūrą.... Kodėl taip yra? — Sakykite, ir ką gali dary- Prisiminė ir vaikystė, kada ji- čioti, tegalvodavo, kaip greičiau 
Padarėte puikią karjerą. Mano jo mintin, kad per ilgą vasa- — Turiu prisipažinti, kad ne- ti su tais prakeiktais žmonėmis? sai, dar vaikas, žaisdavo tame grįžti prie darbo. Miegojo tiek 

rą galėtų su ja suartėti, geriau žinau, — nusijuokė Kovrinas. — kreipėsi į Kovriną drebančiu pat sode. Užliejo saldus jaus- maža, kad visus stebino. Jei pri 
Ir negali vis- balsu ir skėtrodamas rankomis, mas. Kovrinas priėjo prie se- snūsdavo dieną kokiam pusva- 

nio, jį apkabino ir švelniai pa- landžiui, tai negalėdavo miego- 
genys nėra pajėgūs visa supras- rišo arklį prie obels. Pririšo bučiavo. ti naktį. O tačiau ir po nemi-
ti.... Beje, vis dar kamuojiesi taip tvirtai, idijotas, taip tvir- Abudu grįžo namo. Susėdę gos jautėsi budrus ir gajus, 
su savo filosofija? , tai vadžiomis, kad net trijose gėrą juodą kavą iš kiniško par- Būdamas su žmonėmis kalbė-

— Taip.... Aš studijuoju psi- vietose medžio žievė nubrozdy- seleno puodukų, pildamiesi per jo be atlydos, gėrė vyną, rūkė 
chologiją, ir apskritai filosofi- ta. Ir ką gidi daryti su tokiu daug grietinėlės ir sočiai lamo- brangius cigarus. Dažnai, be- 

kvaišu? Man barant, tik nulei- darni biskvitus. Kovrinui vėl veik kasdien, Borisovkoje su-
— Ir jums nepakyri? do airis, kaip koks mėmė. Tokį prisiminė jaunos dienos. Pasi- sirinkdavo apylinkės mergaitės. 

— Priešingai, negalėčiau be tiktai pakarti! juto toks laimingas, toks kūpi- Jos skambindavo pianinu kar
to gyventi. Kiek apsiraminęs, apkabino nas neišsakomo džiaugsmo, kad tu su Tane ir dainuodavo. Kai-

■—Suprantu. Dievas tepade- Kovriną ir pabučiavd į skruos- nesikėlė nuo stalo ir nėjo pri- kada jų būrin įstrigdavo jaunas

— Nežinai?!.
na padarėlį. Gal ir įsimylėtų? ko žinoti.... Net ir geriausi sme- — Stepka atvežė mėšlo ir pri- 
Nėra negalima. Jam patiko to
ji mintis, ir kai jo skruostas 
prisilietė švelnaus Tanės veido, 
prisiminė Puškino dvieilį: “Ne

bėjo lakštingalos, pievuose čir- galiu, Oneginai, aš nutylėti, kad

sudrumsti jo įsitikinimo. Leis-

ti pametęs su mumis ryšį?.
Bet ko gi aš klausiu? Jūs esą- škė griežlės. imu Tatjaną pašėliškai mylėti”, ją.
te vyras, gyvenate savo gyve- —Jau laikas eiti prigulti. Ir Kai jiedu pasiekė namus, Je-

— pasipur- goras' Semionavičius jau buvonimą, gal įdomų.... Atitolimas darosi vėsu. Brrr.
visai suprantamas. Bet kaip tė Tanė, paėmusi Andriejų už pakilęs. Kovrinui akys neri-
ten bebūtų, Andriuša, norėčiau, rankos. —Ačiū, kad atvykai, merkė. Jis užšnekino senąjį 'so-
kad mus laikytumėte saviš- Mes čia toje pilkumoje skęsta- dininką. Abu vėl išėjo į alėjas.
Iriais, — pažiūrėjo jam tiesiai me kaip užkeikti. Su mumis ir Jegoras Pesodris, Simano sū- 
į akis. — Mes turime teisę....

Aš suprantu, Tane. Man 
nesate svetimi.

— Garbės žodis?
—Ma&o garbės žodis.

— Malonu, žinote, jūs nu-

aplink mus tik sodas, sodas, so- nūs, buvo aukštas, barzdotas ir vas tegelbsti. 
das ir nieko daugiau. Stuobrai, riebus. Nors jį vargino dusu* 
kamienai, —nusijuokė, — ge- lys, bet taip greitai ėjo, kad 
nėjimas, skiepijimas, želdini- Kovrinui sunku darėsi sekti, 
mas. Pepinai, renetai.... Visas Seimininkas visada skubėjo, vi- 
gyvenimas užskliaustas sode, sada graužėsi susirūpinęs, kad

da, — palinkėjo Jegoras Šėmio- tą. -
navičius sukdamas ūsus? — Die — Taip, Dieve padėk.... Die-

Aš labai džiau- ve. padėk. .. Aš labai laimingas, 
giuos tavimi, broluk, labai pa- kad atvykote. Man sunku iš- 
tenkintas.... reikšti, kaip aš džiaugiuosi. La-

šeimininkas staiga išsit)em- bai dėkui! Eime!
pė, sukluso, paskui piktai susi- Tokiu pat greitu žingsniu tri- tada, kai jautė, kad reikia pa
raukė ir nukūrė, pradingęs pendamas, aprodė Kovrinui o- Žiūrėti pro langą arba į švie

gulti, kol pabudo Tanė. Su ja vyrąs, gyvenęs artumoje; jis 
vėl gėrė kavos ir vaikštinėjo 
po sodną. Paskui nuėjo į savo 
kambarį dirbti.

Skaitė įknibęs, rašinėjosi pas
tabas, pakeldamas akis tiktai

grodavo smuiku. Kovrinas ati
džiai klausydavos tos muzikos 
ir dainų, bet pasijusdavo nu- 
vargstąs, taip isšisėmęs. kad ne
noromis merkdavori akys ir 
nusvirdavo galva.

(Bus daugiau).



DAKBtNIMKAS

Motinos rankos

LONDONO VARGINGŲJŲ VAIKŲ ANGELAS

vaiko meilę.
LADY JANE.

KEARNY, NJ

Visados jos pilnos džiaugsmo ir pageltos 
Visados jos pilnos saulės ir žiedų. 
Kas Tave mokės taip gerbti ir mylėti, 
Kaip vargų prislėgta mus mylėjai Tu.

Liucija Juodelytė, Sao Paulo 
televizijos programoje už gerą 
Brazilijos istorijos žinojimą lai
mėjo. • 150,000 kruzeirų prcmi-

Niekas negrąžins Tau meilės tos ir vargo 
Niekas negrąžins Tau nemigo nakčių, 
Bet man Tavo rankos visados liks švelnios 
Nors ant jų vien žymės Skausmo ir kančių.

Tavo rankos, Mama, už šilkus švelnesnės. 
Nors ant jų vien žymės laiko ir kančių. 
Kiek jos nešė vargo, meilės ir paguodos, 
Kiek nušluostę skausmo ašarų karčių!?

užmaršas vaikus, jei jų širdis 
atitolusi. Motina tada neturi 
tikrojo džiaugsmo. Viešos iškil
mės jai rodom gražiu vaidini 
mu, kuris ašaras išspaudžia, bet 
jų nenušluosto. Motina tada pri
simena: mažu. pirštuku jisai 
braukė mano veido rasą, dabar 
nepaliečia žilo. galvos plauko.

vės. Ji brangina tiktai savo

O motinas mes linkę pri
miršti. aptekę rūpesčiais savais 
ir savas šeimas turėdami. Taip 
liekti kartais motina kaip pir
štas vieniša, dar gyva būdama, 
ir visai pamirštama jau miru
si. Pamokomą pavyzdi čia pa
liko didysis vokiečių poetas 
Goethe, kitados Frankfurte

barys kaikur, Tolimuose Rytuo
se, apgaubti ta pačia neliečia
mybe: reikia nusiauti apavą į-

buvo kadais sunkaus ar grau
daus. Motina yna užmarši sa
vam vaikui, kaip užmaršus yra 
Viešpats atgailojančiam.

Motinos meilė yra pats 
skiausias dieviškos meilės at
švaitas. “Ji niekados nesiliau-

Valentina Bukauskaitė pro
fesoriauja La Platos universite
te Argentinoje.

bomba — išryškėjo dvilypis 
gyvenimas. Ji nerasta kalta dėl 
anos mirties; tik ji pasakė: 
‘Taip viskas praeina”. Ir ji dar 
atsikirto į priekaištus: “Ar aš 
neturiu teisės pasidžiaugti sa
vo jaunyste? Mėgstu linksmin
tis ir šokti. Tačiau laimingiau
sia esu tarp rytinio Londono 
Vaikiį'Tada tik jaučiu, Kad ma
no gyvenimas turi prasmės. 
Kai ištekėsiu, pati turėsiu 15 
vaikų. Na, jei atrodys sunku iš
laikyti — tai 12” — nusijuokė 
žaviu juoku toji gražuolė, Eas- 
tendo vaikų angelas.

būtų šviesu. Motinos meilė yra 
labiausiai nesuinteresuota pa
čia savimi. Ji yra didis pasi
aukojimas.

Kas visa save aukoja, nieku 
kitu ir negali būti atlygintas, 
kaip tiktai meile. Galima mo
tinos takus nuberti gėlėmis; jei 
neras tarp jų vaiko nuraškytos

Apie Sofiją Čiurlionienę-Ky- 
mantaitę savo prisiminimus pa
rašė kan. M. Vaitkus, kuris ją 
pažino dar gerokai prieš pir
mą pasaulinį karą. Prisimini
mai pradedami spaudinti Aidų 
žurnalo gegužės nr.

vieno savižudžio. Tardymas 
nustatė, kad iš vakaro dar 
skambino Lady Jane, o prie 
jo karsto buvo padėta jos at
siųstų trys tuzinai orchidėjų. 
Taip savo gyvenimą baigė vie
nas jos garbintojų — Anthony 

princeses: dabartinę karalienę Beauchamp, Winstono dukters 
Elzbietą ir princesę Margaritą, alkoholikės ir artistės Sarah 
Vainikavimo iškilmėse Jane vyras. Tame tardyme ir sprogo
Vane Tempest Stewart (tokia 
jos ilga pavardė) buvo viena iš 
svarbiausių karalienės palydo-

Draugovei pirmininkauja Tere
sė Ivaškaitė, kuri šiais metais 
baigia studijas Putnamo Ann- 
kursto kolegijoje.

kitais būdais.
Tai tikrai buvo pasišventusi 

moteris ir jos geri darbai yra 
pavyzdys artimo meilės kitiems

elegantiška. Sakoma, gražiausia 
moteris Anglijoje. Jos paveiks
las, nuimtas fotografų karaliaus 
Als Stanley Baron, yra išstaty
tas galerijoje kaip pavyzdys to- 
buiaus grožio. Visai supranta
ma, kad apie tą gražuolę 26 
metų sukasi vyrai, kaip vaba
lai apie žiburį tamsoje. Ir ji pa
ti mėgsta liksmus vakarus, po
būvius — sukasi šokyje ir mu
zikoje ligi vidurnakčio. Paryčiu 
nusivalksto brangius rūbus, vel
kasi paprasčių paprasčiausiais 
ir skuba į rytinį Londono pak
raštį. Niekas ilgai to nežinojo.

vių — rinktinių mergaičių bū
rio, nes ji nuostabiai graži ir

Skrupskelis, meninėje dalyje 
bus paminėtas O.V. Milašius.

Nežinojo nė to. kad Vengri
jos sukilimo metu atsirado Vie
noje su Raudinojo Kryžiaus pa
galba. prasiskverbė pro sieną 
įr vengrų kaimuose, slėpdamo
si nuo rusų tankų, teikė pagal
bą. Sugriebta i” per sieną iš
mesta kartu su savo seserimi 
Annabeie triūsė bėglių skur
džiose stovyklose /kaip gailcs-

augę užgula širdį. Tada reikia 
palikti už durų nebe savo ba
tus, o patį save: savo paklydi
mą gyvėniirio klystkeliuos tam
siuos. Kr pačios motinos nuo 
to apgintos?

Visokių motinų yra, visokių 
bus. Tačiau Dievas, nepaliko 
dviejų įsąkymų, o tiktai vieną: 
Gerbti savo tėvą ir motiną, kad 
būtum, ilgaamžis! Tasai įsaky
mas yra prišlietas prie pirmų 
trijų, kuriais reikalaujama pa
galbos pačiam Viešpačiui. Pa
garba tėvam turi religinį pa
grindą. Kur tik randame tikrai 
gerbiant motinas, ten rusena 
dieviška liepsnelė; ir sušildo 
motiną ir vaiką. Tikėjimui iš
blėsus, šeimos židinys ima tem
ti. Nieko nepadeda jokie vieši 
motinos minėjimai.

Gyvenimą nuskaidrina tiktai 
Dieviškoji šviesa, kurią atspin
di kilni Motinos meilė. S. Suž.

se, Yra surinkusi nemažai pini
gų ir drabužių.

Ilgus metus gyveno Detroite. 
Todėl Detroito lietuviai ją ge
rai pažinojo ir vadindavo 
“Tremtinių (DP) motinėle”. Ji

aristokratų rajono. Ten visai didelis kontrastas prieš kokius 
kiti žmonės, kita aplinka, ir ji metus pratrūko Londone kaip 
kitaip atrodo —išsipuošusi, “ži- bomba, mesta į aristokratų 
barti, apsupta linksmos draugi- grietinėlę, kuri susidrumstė dėl 
jos. Jos namai, Chelsea, lanko
mi aukštuomenės ir šviesuome
nės: lordų, aristokratų, meni
ninkų. artistų. Kai dar gyveno 
jos tėvai garsiuose “London- 
derry House” (Park Lane). sa
vo svečiais turėjo abi Anglijos

MOTINAI jaukiausia yra savo 
namų židiny ir tik jame motu
lės diena gali būti skaidri šven
tė. Kai kur tik taip ir yra. Vai
kai stengiasi tą dieną motiną 
užvaduoti, kaip gali ir išmano. 
Įsiteikia paslauga, meiliu šyps
niu ir žodžiu, dovanomis, gra- ja”, kaip sakytų šv. Povilas A- gėlytės, motina nesijaus lai- 
žiu laišku, apsilankymu, jei yra paštalas. “Ji neieško savo nau- minga. Dovanos be meilės jai 
toliau nuo namų. Visa, ką per dos, visa pakenčia, visa pake-' bus pigios ir žodžiai be širdies 
metus krovė motinai sunkia

NIEKADA motina su ' savo 
vaiku nesiskiria, kad ir užaugi
na visu stogu už save didesnį, 
kad ir išleidžia į tolimą, neži
nomą pasaulį.* Mums tik iš pa
viršiaus atrodo, kad motina iš
siskiria su kūdikiu, kai pirmą
jį kartą jį pabučiuoja. Motina 
išskirties savo jausmuose neži
no: ji visą gyvenimą laiko kū
dikį prie savo širdies, kaip ir 
laikiusi. Ji pulsuoja vaike kaip 
širdis, kurią įsiūbuoja ir palei
džia gyvenimo keliu. Ar visa
da prisimename, kad motina 
dėl to nustoja dalies savo pul
so? Motina stabteli, kad vaikas 
galėtų išjudėti; ji palengva 
miršta, kad jis būtų gyvas.

Jei gali ir pajėgia, motina 
seka iš paskos metus, kitus ir 
daugelį metų, seka žingsniu ir 
malda, kaip šv. Monika savo 
Augustiną, kol nukreipė jį taip 
pat šventu keliu. “Tu nerau
dok manęs, — ji sakė, — pa
lik- čia- pat: tas žemės kapas 
mūsų reišskirs”. Tos širdys dvi, 
motinos ir sūnaus, jau .buvo su
augusios nebeišskiriamai: jas 
jungė Dievo meilė — versmė 
amžinosios meilės, žemei palik
tos. Ir juo didesnė yra toji mei
lė, juo motina labiau prisime
nama.

nes jai nieko nėra sun- bus dyki: “žvangantis varis”— 
našta ant pečių, o dar labiau kaus. Motina veržias į vaiką tartų šv. Povilas. Ir jis dar pri-
ant širdies, tą dieną stengiasi per karštą saulę ir per dumsią dėtų: ‘Jei išdalinčiau visą savo

lobį meilės neturėdamas, nie
ko man nepadėtų”. Ką gali pa
dėti motinai gražios iškilmės 
ir vieša pagarba, net toji gėlių 
puokštė, kurią gražiai sudėsto Maži vaikai, sakoma, nuilsina 
tėvas už savo nejautrius ar už- rankas ir nuslegia kelius, pa-

Chicagos universitete dirba 
lietuvaitė Pikelytė iš New Ha
velo, Conn. Ji yra archeologė, 
apkeliavusi Indiją, Kiniją, Ja-

* taria ir paguodžia. Niekas ne- 4 pramokusi tų kraštų kai
siteirauia kur ii oati svvena ir tlnga sesu0‘ Londone manyta, bos. Is archeologijos srities ji ŠVENTYKLA ir motinos kam ‘ JGa|lmaf-dalkt kad silsis pietinės Prancūzijos parengė ir dizertacijų.
kur nors tokioje pat pastogėje PamaIW- Ten pasirodydama
ar rūsyje. Atrodo neturtinga, . W. Pat patraukdavo visų de- IM. . Laurinaityte Arentino- 

. , M ,. labai paprastai apsivilkusi, bet mes! sav0 «razumu lr zavun>u' Jc a,«e mokslus
einant. Motinos gyvenamas ... f : w , * .. _ . . T j t ir gavo mokytojos laipsni,kambarys negali būti užneša- melh *a,P an^las-^1 g.era . Tas dvilypis Lady Jane gyve-
mas dulkių. Bet žmogų sutepa ’r g^estin§a slrdls ls mus4 «™as tarp rytinio ir vakarinio Putnamo studenčių atefanin
ne tai, kas ateina iš lauko, o arpo "" .. .. Londono, tarp prabangos ir metinė šventė bus gegužės
kas prasiveržia iš vidaus. Ba- T.u<> *arPu P atvyksta iš va- skurdo, tarp ieškojimo links- j? Paskaitą skaitys Fordhamo 
tus numesti nesunku. Sunkiau karinio miesto pakraščio — mybės ir pasiaukojimo — tas unjVersiteto studentas Kęstutis 
yra nenumesti motinai skerso 
žodžio, minties piktos, neklus
numo. kai gero moko. Sunkiau 
yra suprasti motinos tikrą su
sirūpinimą, širdies neužteikti.

MOTINAI GERA, KAI JOS MEILE RANDA ATGARSĮ
Motinos diena, tokia kaip nuimti. Motinai gera būva jaus- naktį. Ji pati kaip saulė skrie- 

mes ją dabar minime su iškil- * ti, kad jos rūpestis supranta- ja apie savo kūdikį visa deg
ininis ir viešais aktais, nėra iš mas, jos pasiaukojimas įverti- dama, kad jam būtų šilta, ir ji 
lietuvių tautos papročių išau- namas,'jos meilė randa atgarsį sutirpsta kaip žvakė, kad jam 
gusi Ji yra mums atneštinė, vaiko sieloje. Tada, rodos, vis- 
pasekta kitų tautų papročiu. - kas nuslenka nuo širdies, kas 
Lietuvių tautos papročiai ir 
dainos žinojo motulę sengalvė
lę ir supo ją švelnia meile. Vie
šas motinų garbstymas paskli
do Lietuvoje tiktai pirmam ne
priklausomo gyvenimo dešimt
mety. Amerikoje išplito kiek 
anksčiau — apie 1908-1913 
metus. Kituose kraštuose vieša 
pagarba motinom (taip pat dau
giau paprotinė) siekia dar se
nesnius laikus.

Mūsų laikai, mėgstą viską 
Vilkti viešumon ir apvilkti ofe- 
cialiu rūbu, Motinos dienai su
teikia visuomeninį pobūdį. Mo
tinos diena perkeliama per šei
mos slenkstį. Bet ji negali per
daug nuo namų atitokti: kitaip 
nebeteks savo atramos ir pras
mės. Kai jau nebėra tvirtos 

s šeimos, netenka pagarbos ir 
motina, nors būtų viešai šlovr-' 
narna. Tokiame krašte Motinos 
diena, pačios valstybės potvar 
kių atžymima ir remiama, ro
do daugiau susirūpinimą sen
kančia gyvybės versme. Tada 
sužinome ir pavardes motinų, 
apdovanojamų ordinais, kadis- 
sūpstė daug vaikų.

Tačiau motina nėra tiktai 
lieptas, kuriuo žmonija keliau
ja iš kartos į kartą. Motina yra 
didi, Dievo įkūnyta meilė, ar 
ji turėtų daug sūnų bei dukte
rų, ar vienui vieną kūdikį, gal
būt patį nelaimingiausį pasau
lyje. Ji atiduoda jam viską, bet 
už tai neprašo jokio žymenio 
nei vietos už garbės stalo. Mo
tina nei ieško nei nori tos šlo-

Anglę ir amerikiečių mies
tuose yra du garsūs galai; va
karinis (Westend) — aristokra
tų, turčių, ir rytinis (Eastend) 
—paprastų žmonių, varguolių. 
Londone tas antrasis galas pri
sišlieja prie uosto, čia, plačios 
ir jUirtingos imperijos mazge, 
yra'-nuskurusių žmonių, susi
kimšusių nykiose pastogėse, 
gyvenančių rūsiuose tarp įvai
rių griozdų ir džiovinamų bal
tinių. Vaikai murzini, susivėlę, 
apsimuturavę vos besilaikan
čiais ant jų rūbais. Bet vaikai 
lieka laikais. Jie mielai kabi
nasi į ranką, jeigu juos užkal
bini. paglostai, dar pažaidi.

Londono rytinėje dalyje ga
li matyti, kaip vaikai apspinta 
vieną liekną merginą: sveikina, 
lydi, su ja krykštauja. Ji pa
žįstama. Jau penkti metai, kaip 
čia lankosi. Lanko ligonius, pa
deda pamokas paruošti, susiras 

prie Maino gyvenęs. Jis apėjo ti geresnį butą, gauti pašalpą, 
visus dėkodamas, kas mirusiai patarpimnkauti socialinės glo- 
jo motinai buvo paslaugus ir bos įstaigose. Ji sėda kartu 
geras, šventą jos atminimą lai- prie sulūžusio stalo tamsioje 
kęs širdyje ligi paskutinės sa- virtuvėje, geria puoduką arba- 
vo dienos. tos. šnekučiuoja, juokauja, pa

tus ’— vyras fabrike buvo už
muštas. Taigi, našlės gyvenimas,
su vienerių metų sūnumi ir vėl sutaupąs ir gelbėdavo įvairiais 
buvo nelengvas.

Bet Paulinos Bilžienės sunki 
našta jos gyvenimo nepalaužė. 
Ji ligi grabo lentos pasiliko to
kia, kokia buvo; ji vis, ir ne
galuodama, sielodavosi savo 
tautiečiais, o gimtasis kraštas—

Radviliškio ir Šiaulių žaliosios

gyvenantį Keamy, NJ. Palaido
ta balandžio 28 šv. Kryžiaus 
kapinėse N. Arlington, N.J.

Paulina Bilžienė pasižymėjo 
didele artimo meile. Tą meilę 
išugdė vargas, nes dvylikos me-

antrojo karo visomis jėgomis 
įsijungė į Balfo veiklą, daly
vaudama ruošiamose rinkliavo-

Pačiu gražiausiu pavasario lygumos jai visada buvo pasidi- 
laiku, kada atbunda gyvybė ir džiavimas ir sielos stiprybė, 
gamta pasipuošia visu savo Nepriklausomybės laikais net 
grožiu, su šiuo pasauliu atris- du kart buvo nuvykusi į Lietu- 
kyrė Paulina Btttienė, paskuti- va.
nes savo gyvenimo dienas lei- Vargas, pasiryžimas ir tvir
tinsi pas savo sūnų Juozą Bilžą, tas nusistatymas sucementavo 

Paulinos charakterį. Ji buvo pil 
na to žodžio prasme — gera
darė. Jau po pirmojo pasauli
nio karo daug padėjo vargstan
tiems tautiečiams, išsiblaškiu
siems po platųjį pasaulį, o po

tų liko našlaitė su jaunesne už 
save seserim ir trimis broliais, 
kurių vyriausias varginga dalia 
krito ant Paulinos pečių, o ji 
kantriai ją nešė ir niekad nie
kam nesiskundė.

Betarnaudama pas svetimus, 
ir kurį laiką buvusi Rusijoje — 
Odesoje, susitaupė kiek pinigų 
ir 1906 atvyko Į Ameriką. Ir čia yra sudariusi daug sutarčių ir 
sunkiai dirbo. Ištekėjo už Iz. josios dėka daug lietuvių trem-
Bilžos, bet Dievo valia neleido tiriu įsikūrė šiame krašte. Pau- 
ilgiau jiedviem pagyventi. I tre- liną. Bilžienė netik rūpinosi 

tremtinių atsikvietimu, bet ir 
jų įkūrdinįmu: parūpindavo bu
tus, paskolindavo savo kuklias

Bilžos, bet Dievo valia neleido
■ ilgiau jiedviem pagyventi. J tre-

i.
. v -

-
’ v v

f•'
.n

•
■ r- ■

Su laukusi senyvo amžiaus, 
ėmė negaluoti. Sūnus Juozas 
Bilža sergančią motiną parsive-

(Nukelta į 5 pus.)
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SHENANDOAH, PA

Jėzaus seserims.

NEWAKK, NEW JEHSEY

visa mokykla dalyvavo- pamal-

Benediktas Jakutis su

Newtown, Pa.
Labdaros vajus jau prasidė

jo. Gegužės 3 buvo aplankyti

čia primenama, kad šią vasa
rą numatoma suorganizuoti įš- 
važiavimus: į Nekalto Prasidė
jimo Seselių Putnam, Conn., 
metinę Šventę, kuri ruošiama 
liepos —July 26 d. ir į Tėvų 
Pranciškonų vienuolyno Kenne 
bunkport, Me. metinę šventę 
rugpjūčio 8-9 d.d. Tą dieną bus 
pašventinta nauja stacijų kop
lyčia.

Visais kelionių reikalais tei
rautis Darbininko administra
cijoje 910 Will0UghbV Avė ,R MARIJONA JANKEVIČIAI. Jis sulaukė 75 m. Baisiogalie-

J J ’ vv S ’ čiy klubas gegužės 2 E. Povilanskienės svetainėje jiems surengė vaišės.
BrOOKlyn Zl, N. Y., tek. GLen-Aprejikįn,o parap. bažnyčioj tą dieną 11 vai. buvo atlaikytos mišios jų

mtes»cija'.'? 'r ■ ~-----

ėmė kunigus pasitarti Lietuvių 
Dienos reikalu ir juos pavaiši
no.

Sv. Jurgio, Shenandoah, lie
tuvių parapijos globėjo šventė,

DARBININKAS

Lyg botame aplankę Romą ir Jeruzalę
Kelionės įspūdžiai po Washingtoną Žengimo koplyčia, įrengta Aly

vų dąrželyje.
Nors tai buvo tik dalelytė 

Romos, Jeruzalės, Asyžiaus, tik 
atspindys, bet visiems paliko 
neišdildomą įspūdį. . Pilni 
džiaugsmo ir patenkinti laimin
gai sugrįžome namo sekmadie

Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno pajudėjo autobusas su 51< 
keleviu. Tai Tėvo Petro Ba- 
niūno, 0J.M., suorganizuota 
maldininkų kelionė į Washing-

. toną, D.C
Autobusas riedėjo tik šešias _ . . _ _

valanda protarpiais maldinin- tas Ramanauskas, O.FJ4., maL rodyta, kaip buvo laidojami nio vakarą. _ _ 
kai giedojo ar dainavo. Taip 
ir nepastebėjome kaip greit pra 
bėgo -laikas. '•

Pirmiausia apžiūrėjom mies-

amžiną poilsio vietą rado ir ke
li lietuviai.

Sekmadienį, balandžio 26, 
vykome į pranciškonų vienuoly
ną: Ten 9 vaL Tėv. Benvenu-

giau kartu su maldininkais į 
požemius.

Ir šiose katakombose yra pa-

tas. Kiek ilgiau išbuvome Arlin- 
tono kapinėse, kur' laidojami 
Amerikos kariai. . šis kraštas 
moka gražiai pagerbti savo žu
vusius karius. Tose kapinėse

TĖV. PETRAS BANIŪNAS, O. 
F. M., ekskursijos vadovas, pra
veda giesmes Autobuse. >

dininkams atlaikė mišias ir pa- pirmieji krikščionys. Ir čia bu- 
sakė pritaikintą pamokslą. Dau- vo kankinių karstai su parašais, 
gelis ėjo prie komunijos. Kai kurios koplyčios pavadin-

Papusryčiavę ėjųme lankyti tos šventųjų vardais — šv. 
vienos iš gražiausių Amerikos " ' J 
šventovių. Maldininkams tai 
paliko didelį įspūdį: jie pasiju
to lyg Romoje, lyg Asyžiuje ar 
Jeruzalėje.

Vienuolynas ir bažnyčia yra 
apjuosta kolonada, kurios nišo
se yra 15 rožančiaus paslapčių 
ir sienose įrašyta Sveika Mari
ja visokiąusiomis pasaulio kal
bomis; jų tarpe ir lietuviškai.

Aikštės viduryje stovi dide
lė bizantinio stiliaus bažnyčia. 
Jos viduje pavaizduoda eilė 
šventosius Žemės koplyčių: šv. 
Karsto, šv. Juozapo, švč. Jėz
aus Širdies, šv. Dvasios, šv. 
Marijos, šv. Pranciškaus, 
Antano. Taboro ir Kalvarijos 
kalno altoriai, Nazareto-ir Bet-.,, 
liejaus grotos. Kiekviena kop
lyčia padaryta taip, kaip ji at
rodo šventojoj Žemėj.

Vadovas siaurais laiptais 
mus nuvedė į požemius — į 
katakombas, čia tik šešėlis, 
tik maža dalelė tų katakombų, 
kurios yra Romoje ir kurių il
gis siekia 600 mylių. Lygiai 
prieš 20 metų man teko lan
kytis Romoje ir vaikščioti po 
katakombas, po tas šventąsias

Sebastijono, šv. Kaliksto, šv. 
Cecilijos. Katakombose surado
me ir šv. Filomenos koplyčią. 
Šv. Filomena buvo romietė 
kankinė. Vienai maldininkei, 
kuri turi Filomenos vardą, ši 
koplyčia su šventosios paveiks
lu buvo tikra staigmena.

Išlipę iš katakombų, aplan
kėm medžiais ir gėlėmis apso
dintą slėnį, kur yra įrengtas 
Getsemani Alyvų daržas, kur 
Kristus meldėsi prieš savo kan
čią. Pakelėj meniškos Kryžiaus 
kelių stotys. Netoliese pastaty
ta ir Liurdo grota.

Paskutinė vieta, kurią aplan
kėm, buvo Kristaus Dangun

Visi esame dėkingf kelionės 
vadovui Tėv. Petrui Baniūnui, 
O.F.M., kuris taip gražiai vado
vavo šiai išvykai. Nevienas klau 
sė: “Tėveli, kur kitą kartą va
žiuosime?”

Piligrimas Bonvomrt*

UŽSIDARO ILGAI VEIKUSIOS ANGLIŲ KASYKLOS
Jau eilė metų, kaip šioj apylin
kėje mažėja angliakasiai, nes 
užsidarinėjo kasyklos. Tačiau 
iki šiol dar veikė kelios kasyk
los, kuriose dirbo šimtai darbi
ninkų. Prieš porą savaičių be
veik visos kasyklos uždarytos, 
pasiliko tik anglių kasimas iš 
viršaus. Darbininkai Eėjo pen
sijon arba gyvena E gaunamos 
pašalpos. Tai didelis smūgis vi
sos apylinkės vyrams. Negalė 
darni pragyventi, jie yra pri
versti keltis kitur ieškoti darbo. 
Taip garsieji angliakasių mies
tai baigia visai sunykti.

Lietuvię diena šiemet rengia-

per 500 žmonių ir visi buvo 
patenkinti. Pelnas skiriamas 

- Newtown, Pa., šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno statybai.

Po vaidinimo rėmėjos sve
čiams surengė vakarienę. Vė
liau buvo šokiai. Taip rėmėjos 
sutelkė kelis šimtus dolerių, 
kuriuos su kitais sukeltais pi-

DETROIT, MICH
Naujas mergaičių choras, į- jų korespondentai spaudoje),

kartas Detroito birutiečių ir ve- kvietė nelaukti kažko nepap-
damas 'mokyt. Stasio Sližio, rasto. Mergaitės, pačiam vodo-
pirmą kartą pragydo balandžio vui akomponuojant pianu, dai-
26 d. birutiečių regtose vaišėse navo daugiausia tribalses daine-
italų salėje............................les: “Tėviškėle ; “Linelius rau- JONAS JAKA1TIS pranciskonų

Sceną atidarius, aki patraukė nu ne viena , Ta mus seselė , vienuolyno kieme washingtone. ma rugpjūčio 16, sekmadienį,
gražus 30 mergaičių (15 — 18 “Berneliai apgavikai”, ‘Miškų ---------------------------------------------------------------------------------- —
m) būrys. Visos vienodomis gėlė”, ‘Ay. ay, ay”, ir “Šv. Jo- 
baltomis suknelėmis ir raudo- no vabalėlis”. Apie 200 klausy- 
na rože prie krūtinės. Tikras tojų dainas priėmė gana šiltai, 
pavasaris. porą teko pakartoti.

Choro vadovas St. Sližys pra- Nors choro vadovas akompa- 
džioje pasidžiaugė birutiečių navo ir gana maloniai, tačiau 
ryžtų suorganizuoti tokį chorą šias eilutes rašąs mano, kad to- 
ir chorisčių bei jų tėvelių pa- kiam nemažam būriui beveik 
siaukojimu lietuviškai dainai, būtinas dirigentas. Kitaip, už- 
Pastebėdamas, kad šis pirmas mirštama < 
choro pasirodymas nėra ko n- (nepadeda nei gaidos rankose) 
.certas (tokį skelbė rengėjos ar' ir visos dainos palieka ištisai 

vienodos tiek tempų, tiek gar
sumo atžvilgiais.

Žinant, kaip maža progų sa
vo balsui lavinti turi mūsiškis 
jaunimas, šis choro pasirody
mas pradžiugino, kad per pus
metį ir repetuojant tik sekma
dieniais jau tiek išmokta. Net 
ir silpnesnėm klausom ar bal
sais mergaitės gražiai įsijungė 
į bendrą dainą. Linkėtina, kad 

Tegul būna lengva Tau, bran- naujasis dainos vienetas tobulė- 
gi. Paulina, ši žemelė, o siela te- tų ir kad lietuviška daina mū- 
gul randa amžinąją ramybę, šų jaunimui taptų žydinčio pa
neš tu buvai gera ir mielašir- vasario, o ir viso gyvenimo ne
dings. išskiriama dalimi!

JA P. Natas

ne rugpjūčio .15, kaip seniau 
būdavo. Vieta — Lakewood 
Park. Tai bus 45 Lietuvių die
na. Apylinkės kunigai balan
džio 23 susirinkę aptarė įvai
rius planus, šiai dienai pirmi
ninkauja kun. Stasys Laurinai
tis, šv. Mykolo parapijos kle- nigais įteiks gegužės 17 rėmė- 
bonas Shemokin, Pa., sekreto- jų seime Vilią Joseph Maria, 
rium yra kun. J. Čeponis, Mt. 
Carmel, Pa., narys — kun. V. 
Vėžis, New Phiiadelphia. Pa. 
Jiems talkininkauja eilė kuni
gų.. Sudarytos visos komisijos katalikai. Philadelphijos ar- 
ir pasiskirstyta darbais. Pelnas kivyskupijai reikia 1,900,000 
skiriamas šv. Kazimiero. šv. do1 Tai arti dvieĮ4 milijonų. 
Pranciškaus ir Nukryžiuotojo Praeitais metais iš tų pinigų 

buvo pagelbėta arti 70,000 žmo
nių. Per vienerius metus į prie
glaudas priimta 1,550 žmonių, 
aprūpinta netekėjusių motinų

- Marija, galbėki mus — 
sibirinę maldaknygę, išleistą 
“Ateities”, savo skaitytojam 
gražiai pristatė naujasis “Vy
ties” numeris (balandžio mėn.). 
Duotos knygelės iliustracijos ir 
du straipsniai angliškai: vienas 

—Romualdo Leimono, o ant
ras — paimtas iš Darbininko, 
verstas J. Bolevičiaus. Naujame 
“Vyties numery gausu lituanis
tikos ir vyčių veikimo apžval
gos.

— Ispaniškai apie Lietuvą 
informacinį leidinį paruošė kun 
Kazys Patalavičius, salezietis, 
gyvenąs'Madride, Ispanijos sos
tinėje. Leidinio atspausta 250, 
000 egz. /'

— A Kneržio, buvusio ilga
mečio Darbininko redaktoriaus 
vadovaujama radijos valanda 
šiemet sulaukia 25 metų. Pro
grama dabar transiliuojama iš 
Medford, Mass., WHIL stoties 
1430 banga, sekmad 11-12 vai. 
Pats programos vedėjas A. 
Kneižys gyvena Norwood, 
Mass.

Kun. Benediktas Sugintas 
švenčia 40 metų kunigystės 
kaktį. Gegužės 10 jaunimo 
Centre Chicagoje bus iškilmin
gos pamaldos, sveikinimai, vai
šės. Pamokslą pasakys kun. J. 
Venckus, S.J. Kun. B. Sugin
tas yra uolus vasario 16 ir 
saleziečių gimnazijos rėmėjas, 
kas mėnesį jis aplanko per 
1000 žmonių ir surenka po vie
ną dolerį.

—Kun. Petras Patlaba šie
met švenčia 25 metų kunigys7 
tės sukaktį. Jis dabar vikarau
ja šv. Antano parapijoje, Cice
ro. III. Yra Ateitininkų Federa
cijos Tarybos narys ir dalyvau
ja specialioje komisijoje jaunų- . 
jų ateitininkų reikalam.

— Alfonsas Nyka - Miliūnas 
dirbęs ligi šiol Baltimorėje fab
rike, pereina dirbti Kongreso 
bibliotekon Washingtone. A. 
Nyka—Niliūnas yra vienas iš 
“Aidų” redaktorių.

(Atkelta iš 4 psl.)
žė pas save, į Kearny. N.J. čia 
ji ir numirė balandžio 24.

Į poilsio vietą palydėti atvy
ko ne tik vietiniai lietuviai, bet 
ir geras būrys detroitiečių. Jie 
atidavė paskutinę pagarbą savo 
geradarei, palydėdami ją amži
najam poilsiui.

... .. _ „ m . . . ... „ _ — . .,. . .... . tuvių Įmiapijvo givuęjv aprūpinta neieKejusių mounu
Misijos Švč. Trejybes betų- Kun. P. Totoraičio jubiliejus. parninėta iškilmingai. E ryto 364, GLOBOTA 3,574 našlaičiai 

vių parapijos bažnyčioje pra- Lietuvos Vyčių Newarko kuo vis^ mokykla dalyvavo- pamal- 
sidės gegužės 10 ir tęsis per pos iniciatyva šv. Trejybės dose priėmė komuniją; vada. 
visą savaitę. Pamokslai bus ------ -
sakomi vakarais 7:30 vai. ir 
rytais po mEiu. Misijos bus 

dinaminiai ženklai užbaigtos 40- valandų atlaidais, 
kurie prasidės gegužės 17 — 
sekminėse. Atlaidų
metu — sekmadienį, pirmadie
nį ir antradienį vakarais 7:30 
vai. bus Ekilmingi mišparai ir 
pamokslai. Atlaidai baigiami 
antradienio vakare iškilmin
gais mEparais, pamokslu ir 
procesija. Švenč. Sakramen
tas bus įstatytas rytaE 6 vai. 
MEijų ir atlaidų pamokslus 
sakys marijonas tėvas Juozas 
Vaškas, M.I.C., kilęs iš Newar- iškilmingas mišias, o -po pietų 
ko. šv. Jurgio draugijos salėje i-

Gegužinės pamaldos būna vyks banketas.
trečiadieniais ir penktadie- Minėjimo komitetą, vadovau

liet parapijos vikarui kun. re buvo* iškilmingos mišios. 
Petrui Totoraičiui rengiamas Kleb j Karijius tą dieną pri. 
pagerbimas jo kunigystės. 25 
metų sukakčiai paminėti.

Kun. P. Totoraitis, atvykęs 
kaip tremtinis, pradėjo pasto
racinį darbą šv. Trejybės pa
rapijoje ir per tą laiką, dėka 
savo darbštumo ir taktišku
mo, įsigijo daug draugų ir 
gerbėju, kurie panoro kartu su 
juo pasidžiaugti ketvirčio šimt 
mečio sukaktim dvasinio va
dovo pareigose.

Minėjimas Įvyks birželio 21. 
Tą dieną jubilijatas atlaikys

Philadelphijos vyčiai, pak
viesti šv. Kazimiero seserų rė
mėjų, balandžio 26 lankėsi She- 
nandoah. Pa., ir surengė links
mą šiupinį. Agnė Timinskaitė 
su savo pagelbininkais paren
gė programą, kurią Philadelp- 
hijoje duoda 4 metus iš eilės. 
Programoje buvo šokiai, dai
nos. juokai. Programos žiūrėjo

pagelbėta 357 pabėgėliams, pa
dėta 5,185 šeimoms iš
laikyti saVo vaikus, suteikta pa
rama akliems, kurtiems, ne
sveikiems vaikams, šiam dide
liam labdaros darbui ir reikia 
didelių sumų.

Pirmoji komunija buvo gegu
žės 3. E viso seselių išmokyti 
ir parengti komuniją priėmė 
49 vaikai.

— Sol. St. Daugėlienė, gy
venanti Manchester, N.H., ir 
dažnai dainuojanti lietuvių ir 
amerikiečių vakaruose, gegužės 
mėn. pakviesta dainuoti Notre 
Dame kolegijos statomoje ope
retėje ir tos mokyklos ruošia
mame koncerte.

Rasa

Žmona Marcele ir V. Sabas su 
žmona Emilija buvo nuvykę j 
svečius pas savo gimines Kirdė- 
jus į Rochester, N.Y. B. Jaku
tis yra Darbininko skaitytojas, 
platintojas ir korespondentas 
nuo pirmų laikraščio dienų.

niais 7 vai. vak. ir sekmadie- jamą Vlado Dilio, sudaro; W. 
nieniais 3 vai. popiet, kitomis 
dienomis — rytais po 7 vai. 
mišių. z

Šiais metais švč. Trejybės
lietuvių parapijai sukanka

Brazaitis. V. Dilis, I. Dilienė. 
Guoba, I. Jatulis, P. Mitchel, 
O. Pocienė. K. šipaila, F. Vas-

Informacijos minėjimo reika- 
65 metai, Iškilmingas minėji- lu ir bilietai i banketą gau- 
mas numatomas švęsti spalio 
mėn. pabaigoje. Jubiliejuje su
tiko dalyvauti Newarko arki
vyskupas Tomas Boland. Ta 
pačia proga suteiks ir sutvir
tinimo sakramentą.

_ GERIAUSIŲ PASAULYJE
■j rašomų mašinėlių katalogus ir 
j! informacijas ‘su viso pasaulio 
[i raidynais gausite veltui, tik 
S praneškite savo adresą:

J. U GIEDRAITIS* 
Įj 163? Broad Street 

Hartford, Comr,

MERGAIČIŲ VASAROS 
STOVYKLA IMMACULATA

šiemet prasidės birželio 28 ir 
baigsis liepos 26 lietuvių susi
artinimo švente. Į stovyklą pri
imamos lietuvių kilmės mergai- 

, tės, turinčios 7 iki 16 metų im
tinai. Stovyldauti galima visas 
keturias arba tik dvi savaites. 
Registracija jau prasidėjusi. 
Vietos ribotos, rezervuojamos 
pirma įsiregustravusioms. Re-

i gistracijos reikalu kreip:Camp 
I Immaculata, R.F.D. 2, Putnam, 

Connecticut.narni pas komiteto narius.
Komiteto pirmininko adre

sas: 543 So. Clirton St., East 
Orange, tek: OR 2-1107; sek
retorės—Mrs. O. Pocius. 245-7 
Smith St., Newark 6, N.J.

į
»į Sąžiningas patarnavimas

SIDABRINIO JUBILEJAUS

VAKARIENE IR ŠOKIAI
SEKMADIENĮ, GEG.-MAY 31, 1959

ST. GEORGE HOTEL, BROOKLYN, N. Y.
SV. JURGIO PARAPIJOS KLEBONUI t 
KUNIGUI ANTANUI S. PETRAUSKUI , 
minint savo 25 metų kunigystės sukaktį.

BILIETO KAINA $8.00

— Pranciškonę vasarvietei 
Kennebunkport, Maine, yra rei 
kalingos dvi patyrusios šeimi
ninkes. Taip pat naujai įreng
tiems vasaros namų kambariam 
reikalingos lovos ir įvairūs 
kambarių baidai. 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.

PASKUTINIS DIVIDENDAS

3'4% metams

(37« reguliaraus ir 1’4% extra)

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk čia—Daugiau Uždirbsi-—Nelauk!

INGS BANK
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

135 UrwKiway prie Bedford Avcnuc 
539 Kaatem Parkuny prie Nortnmd Avė.



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

si nei šaudėsi, bet susėdo val- 
kas daugiau surys, to bus 

ir mergina. Laimėtojas suval- 
W gė tris porcijas špagečių, vie

ną vištą, dešimtį kietų kiauši
nių, gerą jautienos kepsnį, tu
ziną dešrelių. Varžybas laimėjo, 
bet mergina atsisakė tekėti už 
tokio rijūno.

Vaistas nuo alkoholio
Vokietijoje, Bromfelde, dide

liam alaus mėgėjui praėjo no
ras gerti. kai jisai, atidaręs bu- 
tėtį irUruktelėjesgerą gurkš
nį. pajuto gerklėje įstrigus kaž
ką slidaus. Būta sraigės. Alko
holikas pasidarė abstinentu. -

Sportininku koegzistencija
Anglijoje, Manchesterio mies 

te. golfininkai turi dar apsirū
pinti ir šautuvu. Atskrenda var
nai ir čiumpa baltus golfo ka
muoliukus. Yra siūlymų golfo 
klubą kartu paversti ir me- 
žiotojų. Būtų dviejų sporto ša
kų koegzistencija.

Bausmė ar pagunda?
Prancūzijoje, Valencienne, 

medžiotojų sąjunga nutarė sa
vo nariam taikyti tokį 17 am
žiaus įstatymą: “Kas medžiok
lėje per neapsižiūrėjimą nu
šauna vedusi vyrą, privalo ves
ti jo žmoną, jeigu pats yra dar 
nevedęs”.
—

nui kun. F. Norbutui ir jo vi
karui kur. J. Svirskiui už leidi
mą pasinaudoti parapijos sale 
ir už parapiečių paraginimą 
dalyvauti. .

Pyragus iškepė: A. Kašetienė 
A. Kovienė, A. šimėnienė, D. 
Tumaitė, V. Tumienė, K. Min- 
kevičienė, F. Zarankienė, D. 
Chubat, P. Kamantauskienė, 
Balutienė. Adomaitienė, Jakš
tienė, Kodienė, O. Pazniokaitė, 
.N. Pazniokaitė, J. Basseit, JĮ. 
Rafte, U? Navidfcienė, A. Na
vickienė, A. Jasseck, I. Ivaškie- 
nė, S. Duobienė. I. Tylienė ir’ 
J. Bidiuk. 0 juos pardavinėo: 
O. Pazniokaitė ir Z. Zarankaitė.

VISK THE JS

POLISH raVIUON
JUNGT. AMERIKOS VALSTYBIŲ 

PREKYBOS PARODOJE 
antrame aukšte

NEW YORKO COLISEUM 

nuo gegužės 8 iki 19.

I W3i hRtalanta 
•KRAKUS 
* T AL A and 

‘P. O.M. Brands
Tikras lenkiškas kumpis ir kiti mėsos 
gaminiaF'iŠstatyti parodoje ■’ _ .

PARAGAVIMUI IR PARDAVIMUI 
1021-1024 kioskuose, ketvirtame aukšte.

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

x Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ.. WOODHAVEN 21, N Y 
TEU VI 7-4477 5

v* AiokiatHeniais —9 vak rytoUgi 9 vai. Vak^ 
o'-kmadieniai* — 1 vaL p.p. 6ei 5 vai. vak

EXTERMINATING CO. 
79 Clinton PI.

Newark, N. J. ESsex 4-8462

Baltimorės skyriaus, įvyko ge
gužės 3. Buvo pamaldos, o 5 . 
v. p.p. parapijas salėje paskai
tą skaitė D. Klimienė. Meninė
je programos dalyje dalyvavo Šv. Kazimiero parapija po 
J. Aistis, kuris skaitė savo ei- ilgokos pertraukos ir vėl at- 
les. vaikai pašoko tautinių šo- naujino kortų vakarėlius. Lošė- 
fcių jai gali laimėti nemaža vertin-

_ . gu dovanų. Gautas pelnas eina
Svęugm.y.ivni.vimę, bus ra ijos relkalams. Vakariai 

kiekvieną trečiadiert skis taškas pakvietę paapieč. mažoje
kad kuo daugiau dalyvautų iš- Jg p£pijos tanigai 

oje’ . . maloniai kviečia parapiečius

Save at Meehan's
FOR BEAUTY

PERMANENT WAVES

; arba paaukoti lošimui fantų. * ?riT„^awes costing e,sewhere up
• P-S.

NOW $6.50 COMPLETE 
Orty Bronx Beauty Salon 

open to midnight.
Compare — Don't be fooled. 
Under personai supervision of
FRANCES 4 PAT MEEHAN

304 East Fordham Road 
Next to Kress 5 & 10 — Upstairs

FOrdham 4-9400
Celebratine 30 Years 

on Fordham R9

VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. T.

(Rldgewood) 
TeL EVergreen 2-6440

ki—ns pramogoms. Be to, 
duodami pųtaHotuvIniai 
ptatfts. Piram rtt es-lie-

BANK TELLERS
Female / Malė Experienced 

Modern Air Conditioned Bank
Benefits

Call
Mr. G. WORTHINGTON

CENTRAL BANK 4 TRUST CO.

Great Neek, L. I.

HUnter 2-7000
SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

Fa n>MA rasi dideŲ pasirinktiną vilnonių medžiagų vyrų koetfamamu

BOOKKEEPERS
Experienced Burroughs Operator 

5 Day Week
Modern Air Conditioned Bank

Salaries depending on experience
BenefSts

Apply 
CENTRAL BANK 4 TRUST CO. 

Great Nečk, L. ’. 
rali HUnter 2-7000

Ask for

ii svarkama. moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišyti* ir rayonlnės medžiagos parduodamos griežtai urmo

iwholesale) kainomis.

K and K FABBICS
1158 Eas! Jersey Street.

TeL EL 4-1711HRIK CITY SAVINOS BANK

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI • V AL. VAKARO 
Mus v kaino* vyrų drabužiam* prasideda nuo 9-50 už pHn< eilutf

VILNONRS MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.



D AKCININKAS
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mės, vięfnmin Sudėjome. Gai
la, kad su fnthrJn galutinai 
atsiCTMMlripy Jhkūhai-
tis, kuriam prieš Ęžne Star j-

.. .---į.- t A ' - ’■ =

ChleBgos miesto p-bės bai
giamos šį savaitgalį. Jose daly
vauja meisteris Povilas Taut- 
vaiša, triskart paglemžęs Chi- 
cagos meisterio vardą,į savo 
rankas. Laukiamežinią iš da
bar vykstančių pirmenybių.f

WATCRPROOF1NG SPECIALI8T

AD W<*fc Guaranteed
. C A K . ' .
JAmakte 6-1025

IT ao aaswar — OL. 7-8679

iiiMiiiiiliiiiiimilMr 
r RKALBSTATS > •

IN OCR LADY OF POLANO PARISH. 
te 3OUTHAMPTON. L* M-T. M’ 8olM 
Ifemily, BCick oa H mryifr* jMįufci bM£h, 
doek lt* efectHe fcftcfeeB, 34’
liviac room. 1 larce bedrooBte cedar 
paaeUed. oU buraer. attoebed oversised 
carace. Near two ttertĮte Muet be 
•eea. Saerifteiag for $MOO& 8A 9-2404.

NAUJOJE VADOVYBĖJE!
V HAgMI 0RA2IAUMAI ItDCKORUOTA ,

N.E’W TERRACE GARDENS
z? . ■. i yra tinkama VeatmAma , '\k ; .

d Koncortama Prtemiiname A _
6ualrtnWmama ghjfeJgL

tekiams ir t.t. 131

laužti šonkauliai. Su Jokūbai
čiu iš beboto arenos pasitrau
kia dar vienas buv. Lietuvos 
oberlygos žaidikas.

Senųjų vietas paprastai uži
ma jaunieji- šį sezoną LSK sa
vo priemigliu gali ypatingai di
džiuotis. Mažučių (fld 13 metų) 
komanda su vadovu Riauba

HmenkHteofnighL
WellgetMp.
Gfodto.
Thafsour job.
NaturaHy.
We’re a Hartford Agency!

nuotis, pasiekęs JAV ekspertų 
klasę yra daug žadanti pajėga. 
'Detroite laike žaidynių jis su
žaidė grožio partiją, sudoroda
mas V. Kutkų iš Detroito. Tą 
partiją įdėsime adantį kartą.

Massachusette komanda ge
gužes 24 d. susitiks su Connec-

ON LAKE TONETTA. I* Safet Lavreece 
OToota Partek. 4 room buacato* Bear 
Brevrster. deli«htful -avipnatesAM^e. 
acreened porch, 10x90 petto. 78 firuit 
treee on % ae.. fibregteaa M* boat 370* 
coacrete valk leada to 100* jwL doc\; 
artės, veli, hot 4 cold vater. Completely 
furad r 88’ vater froatace: iįį hr dty. 
$15.500. FLushing 0 0500.

- Talpina 
nuo 50 iki 1.500 žmonių

. 2145 BOSTON RD.
CYprow 5-7755 Kampas E. IBI SL

žangą. Čia turime tikrai pui
kios medžiagos ateičiai, šach
matininko Šukio, krepšininko 
Bagdono, futbolininko Bagdžiū- 
no sūnūs pasekė tėvų pėdomis. 
Jaunučių (iki 15 metų) koman
da taip pat žada keletą gerų 
žaidikų. Labiausiai nustebino 
jauniai, kurie ir šiais metais, 
netekę net dviejų geriausių žai
dikų, sugebėjo išvesti koman
dą iki National Junior Cup pu- 
siaubaigmės.

Dažniausiai, deja, panūrsta- 
me, kas ^alūm pąsiąkti, kad 
“Lithuamans” galima beveik 
kas dieha matyti didžioje New 
York spaudoje. Tai LSK valdy
bos nariai. Pirmininkas Stepo- 
nis, kuris vėliau dėl profesi
nių rūpesčių turėjo pasitraukti, 
žaidė nuo pat pirmų dienų LSK 
naujai įkurtoje ekipoje. Vėliau 
jis suorganizavo pirmąją mūsų 
jaunių ekipą. Dabar pirmininko 
pareigas* einąs kasininkas Ky- 
nastas jau ilgą metų eilę sielo
jasi lietuvišku futbolu. Jo dar
bai ir nuopelnai mūsų sportui 
tikrai neišskaičiuojami. Raiz
gias sekretoriaus pareigas ge
rai vežė Saulius Remėza, suge
bėdamas įtikinti ir didžiausius 
pesimistus. Pirmos komandos 
vadovas Bagdžiūnas pradžioje 
turėjo nepavydėtinas pareigas, 
kai reikėjo lipdyti komandą, o 
nebuvo iš ko. Mūsų atstovo ly
goje Belecko taipogi niekas per 
posėdžius apmauti nesugebėda
vo. Kasininkas Giedrys, ūkve- 
dis Kidolis ir kiti visi savo dar-

' Office: 
116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST HILUS, N. Y. 

Vlrginia 3-1477
MMtfk

mm ksbut t-i blbbbh cmput 
■aifcftf. CMKtėat

AUTO RAD1ATORS

AUTO RADIATOR CO.
“THE ORIGINAL BING”

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

(Cor. Boston Rd.) FA 5-7979
EUhOPEANMOTORS

’ 1507 Coney Island A^e., 
CLoverdale 8-6330 Brooklyn, N.Y.

COMPLETE REPAIRS 
24 HOUR TOWING SERVICE 
AT REASONABLE 

VICTOR’S SERVICE 
115 So. Terrace 

Mt. Vernon, N.Y. —
4MnOW9H6l$Oil9«tBH9i>tltOii61iO*i9it|PB<i9ti»tit<i9.i»:iatiOH»iieu»

BUS TRANSPORT.

PRICES
CENTER

MO 8-7034

■•'*OtiO'iBHB«iBiiBUBrvweiteHBitBliBi«BnOi»Bii8iiBtiO««Bi<«»*B<«B><6>'

SCHOOL BUS TRANSPORTATION 
AVAILABLE

For Seton Hali Co-Education H. S. 
Patchogue, L.L, N.Y. 

and
ST. JOSEPH’S ACADEMY

M.B.A. TRANSPORTATION CORP.
CaUr OVerbrook 1-6666

RADIO & T.V.

For REPAIRS on RADIO > TV 
HI-FI PHONO — The Radio Expert

Imi ir pastangomis užtikrino są
lygas, kad geltona žalia unifor
ma iš New Yorko futbolo pa
dangės nedingo ir nedings.

1431 Flatbush Avė. GE 4-546J
Stereo - Stereophonic conversions 
$19.95 and up. We reconditioa all 
makes of eųuipment. No job too 
large or tough.

Nesinorėtų iš anksto per
VENETIAN BLINDS

daug pranašauti, bet už kelių 
metų galėsime pagalvoti ir apie 
sugrįžimą oberiygon! Aišku, čia 
jau priklausys nuo jaunųjų

FRANKLIN 4 WALSH, Ine.

tvers. Tikėkimės kad ištvers!

Since 1890 
539-541 West 12Sth St. 

MOnument 2-2636 
Glass-Mirrors — Awnings-Mirrors 
Venetįan-Blinds — Window Shades

Bamboo Drapes

Berlyno futbolo rinktinės 
gastrolėse pereitą sekmadienį 
svečiai nugalėjo New Yorko 
DAFB rinktinę 3:0 (0:0). Prieš 
rungtynes įvykusiame parade 
gražiai pasirodė ir LSK su savo 
spalvomis.

Complete Washing, Retapeing 
Recording of Venetian Blinds.

CHILDREN 8OARDED

Mažučių lenktynėse, kurias 
stebėjo daugiau kaip 22,000 
žiūrovų, mūsų mažučiai (iki 13 , 
metų) Balsys suOrentupodvie-

MOTHER WILL BOARD 
ONE CHILD DAYS.

Daily or weekly rates. 
Doctor’s reference.

SH 8-6534

jų užbėgimų pateko | baigmę, NURSING HOMES

o baigmėje Balsys laimėjo pir
mą vietą ir buvo atžymėtas

ji. LSK mažučių ekipa šį šešta
dienį žaidžia taurės rungtynes 
prieš Gerinan-Hungarians SC 
1 vaL MetropoUtain Ovai. Jau-

PARK HAVEN NURSING HOME 
4301 8th Avė. Brooklyn. 32, H. Y. 
GE 5-8512. Modem fireproof bldng; 
24 hr. nursing care; striet diet cen
tro); occupatfonal therapy. Moderate 
rates. Complete nursing care to cro- 
nically UI; convalascent and aged 
patients. Monthly conununion given.

nučiai pirmedytnų rungtynėse 
priešininku turės Eintrachtą, 
Eintracht Ovai, Astoria, ,LX, 
3:30 vaL p.p.

PLEASANT HOME

NEEDING ASSISTANCE.
MoDade, Lic. practical nurse

AtlętM Between 5 and 9 P.M.

S U N N Y BROOK FARM, Baadt Lake, Pa. —• Escellent location, beaoti- 
ful surroundings, H. A C. water all rooms, racraatlon ha H, boating, bathlng. 
berne styto cooking. Weekly rates $31 doubte, $30 single. Near Catholic 
church. Beakto*. Prop. A VENTURA, Tel. 91O4-R-110.

CUSTOM A W N I N G S
Alt types 9f •vmfngą

CANVAS — AVUMINUM — FIBKRGLAS for Stores. honw»». terrace*. pario*
FR*» ESTIMATES! — Mmtlon Ihl* ad and get an cxtra 20% DISCOUNT 

OUTDOOR CHAIRS RECOVERED
CAPRI AWN1NG • SHADE

•514 20th AVĖ. (nnr 65th SL) Bklyn, N.Y. TE 7-4455 or TE 7-1800

tieut valstijos vyrais, N. Bri
tam mieste. Iš abiejų pusių žais 
po 3G šachmatininkų. MSCA 
paskyrė Kazį Merkį Masšachu- 
setts komandos kapitonu. Pra
eitais metais Merkio sudarytai 
komandai pavyko laimėti prieš 
Connecticut komandą, atsigrie
biant už dviejų metų pralaimė
jimus.

Šveikausko laimėjimas prieš 
A. Suraci, expertą iš Connecti
cut valstijos, laike N. Anglijos 
varžybų balandžio 25 d., Bos
tone. Tai plaukus šiaušianti 
partija. Pralaimi valdovę, bet 
laimi partiją! Baltais žaidė Ge
diminas Šveikauskas. Jis lai
mėjo tose varžybose II vietą. 
I.d4 Žf6 2.c4 g6 3.Žc3 Rg7 4.e4 
d6 5.f3 Žbd7 6.Re3 0-0 7.g4 e5 
8.d5 Že8 9.Ze2 Rf6 10.Vd2 
Rh4+ li.Zg3 2g7 12.0-0-0 a5 
13.Bgl c6 14. Vg2 Zc5 15. Vh3 f5 
16.g:f Rg5 17.Rd2 a4 18.Kc2 
B:f5! (grasina pagauti valdo
vę!) 19.e:B Z:f5 20.Ž:Z R:Z+ 
21.V:R g:V 24.R:Rg5 25.Ve8 
Rh6+ Kf7 26.Rh3! Kf6 2t.Bg5 
a3 28.Bdgl a:b2 29.B:f5+ Ke7 
3O.Rg5+ ir juodi pasiduoda, 
nes po Kd7, sektų 31.Bf8-|- su 
laimėjimu valdovės.
Diagramoj padėtis po 24.R:g5.

Suraci

24 Ekrar Service 
WAL-RICH 

PY 8-7337

IN SAINT TERESA*ą PAR18H, in 
WOODSIDE, L. L. N. T. — Across 
from St Teresa*s Orarch. Gtmer, 
sohd brick. walk to subways,' shopp- 
ing, schools; 6 largo rooms, finished 
basement, baths, garage, 56x100, 
$22,000. 50-02 44th St, EX 2-0768.

Šveikauskas

REUGIOUS

CHINA? 
WHY NOT CAROLINA?

For Further Information
Write; Rev. Mother Superior.

Sistera of Charity of Our Lady of 
Mercy, P. O. Box 3345, Charleston, 
S. C.

The OBLATE SISTERS of 
ST. FRANCIS DE SALES

have recently established their first 
novitiate in the United States. 
Generous young women wiiling to 
be formed to the religious life ac- 
corcting to the spirit of the gentie 
St Francis de Sales and to devote 
their lives to the teaching or mis- 
sionary apostolates are invited to
write to

Sister Superior,

Vilią Aviat, Childs, Maryland

Complete Outfitter* to the Sisterhood
CONVENT AND RECTORY SUPPLIES 

SWEATERS. SHAWLS. LUGGAGE 
SEMINARIAN SUPPLIES. GIFTS

ROBERT EMMETT TIRRELL, Ine. 
Note Our New Addrees

89 Chambers SL, New York 7, N. Y. 
WOrth 2-1032

CONTRACTORS

S U N R I S E
DEPENDABLE CONTRACTORS

Violations Removed, Ceiter to Roof

Rubbish Removed 
CAPT. MIDNIGHT 

GL 2-2939 or HY 1-9505

CEMENT W0RK

ALL CEMENT WORK
•pacialista aide walks, dHvaway», 
stoaps; fraa aattmataa—raaaonable.

SPOLLEN BROTHERS

GE 6-5264

Have a * Home Improvement Prob- 
tem? We Can Solve it at a Reason-, 
able CosL Conversations - Kitehens 
- Garages - Roofs - Violations re- 
moved - Add more rooms. 10 years 
written guarahteė. Free estimates. 
Belpo Construction Corp. 186 Avė. T 
Brooklyn, N.YM Hl 9-3123. CaU day 
or night including Sunday.

IN- 8AINT ANASTAZ1A PARISH 
in DOUGLASTON, L. L MODERN 
RANCH. Luoeurious A cotnftttable 
large coraer ptoL fietdstooe A brick. 
3 bedrooms, 2 baths, richiy finished 
basement; 2-car garage; centrally 
air-conditioned. Owner: BA 4-6742. 
$36,000.

AT THE 
BRIGIT1NE GUEST HOUSE 

DARIEN, CONN. 
Conducted by the Brigitine Nuns of Sweeden- 

Located on L. L Sound and surrounded by Connecticut 
lovely estates. Spacious grounds. Priyate dock. Outdoor 
sports. T.V., Hi-Fi, Library and a private chapeL 

~ FOR INFORMATION .CONTACT
MOTHER LUCY, Darien, Conn. OL 5-1068

41 M 
Basements dona with fine panelling 

Jaiousie windows 
House painting (exterior) 

ESTIMATES - EXPERT SERVICE 
- MO-8 6251 .

IN OUR LADY OF MERCY PAR
IŠK, in BETHPAGE, L. I. N. Y. — 
3 yr. split, 4 bedrooms. baths, 
dining room, TV room, eat in kit- 
chen, many eactras. $19.000.

WEIls 8-4901

R e p u b 1 i c 
Wine & Liquor Store 

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

MOVING

HALL’S MOVING CO.

(Established 1920) 
Interstate and local Moving 

Storage — Heavy hauling & rigging 
Reasonable

.66 MAIN STREET 
YOnkers 3-8088 or 3-4002

BAYSIDE HOMES
Two Family Brick Semi-Attached 

6-Room Apąrtmeiit Abc®®^ - 
Built-in Ovens and Rangės 'f 
3-Coat Plaster — Garage

Gas Hot Water Heat. No Basement 
$28,000 — 20% Dcwn

You can have 6 rooms, garage. heat, 
etc. and cairy this house for $85 per 
mo. and in 25 years it’s all yours 
Free and Clear. ,

202nd St. & 46th Rd.
BAYSIDE, N.Y.C.

TeL: BAyside 5-9889

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

■ Si kitoms progoms .

PAUL’S RESTAURANT

SUMMER CAMPS
0:0:0:0:0:0:0:0:010^0:0 OIOKSOIO.

PINECREST 
DUNES

Long Island’s oldest 
saltwater camp for 
boys. Booklet “L”.

Tom Ward
33 West Dover St.,

- VA 5-5925
J«Si!»i>tnsimusasnsn«s»E»n»nSBSU»iiSini™ii»>ss:i<istssii,ii,'

CAMP SCENIC. Racuette Lake, N. Y. 
for Emotionally Disturbed Children. 
Camping in a therapeutic setting. S mali 
groups - geared to individual child. Psy- 
chological supervisian. Camp nurse. Ages 
3 to 14. co-ed.,, Free from pollen and 
poison iyy. Rates: 8 wks—$550, 6 wks— 
$415. 5 wks—$345. 4 wks—$275. 3 wks— 
$210. Wrt. Dorothy Bess, 2046 Ryėr Avė. 
Bronx 57, Dept. L, New York, TR 8-2075

GIRLS — 7-13 Years

MARYDEU. DAY CAMP
Nyack-on-the-Hudson, N. Y.

conducted by the 
Sisters of Christian Doctrine 

Sports, Pool, Nature Study

Camp Crafts, etc.
Season; June 29 - A u gust 21 
4 sessions of 2-week periods 

Rates: $25 weekly; $175 season 
This includes transportation, 
Health Insurance and lunch.

REGISTER AT:

Avė Maria Convent
1427 Doris St., Bronx 62, N.Y.

TAlmadge 9-5725

LOANS

BANKAS MORGIČIŲ PASKOLOMS
Reikalas išsprendžiamas, bankų kainomis 

per 48 vai.
F.H.A. V.A. CONV

NASSAU. SC'FFOLK AND QUEENS
FRANCIS B. FULCHER A ASSOC. INC.

DUODAMI MORGICIAI
49 Front St. Rockviiie Centre

ROckvilto Centre 4-2005

RIVERHEAD ESTATES
Unspold portivn in this development

200 LOTS, $69 A LOT
Uigh and dry. ffted xap. Bosting. bath- 
ing and fishing avail. Sound investment. 
Title guaranteed. 1% mi. S. E. of River- 
head Circlc. Rt. 24. Barncy Hultz. 11 
W. Sunri.«f H'tray. FReeport 9-1681.

COUNTRY LIVING IN-CITY. One 
family. 9 large rooms, balcony, 1 
and *4 baths, 2 kitehens, finished 
basement, large plot, w/w carpeting. 
$29,000. ST. Raymond’s - St. Helen’s. 
Two family detached. 4-5 rooms Full 
possession. $13,900. Silver Beach 
Bungalovv. $10,500. PETRAGLIA. 
S Y 2-2025; TY 2-1150. Open Sunday

ln St. Christopher's.Paristi in Baldvvin. 
Well built honw. living rm. dining rm. 
good siz»d cabinet-lined kitehen with 

■'Kitehęn-aid. Dishirtishcr & eating area.
3 bedrms. 1% baths. oil burner. sewer 
connected; low taxes. EXTRAS: Kentile 
floorcd bsmnt. with Westinghouse Wash- 
er and Dryer. 220 power line. Screens. 
storins. two-car gar., fenced yard. excel- 
lent neighborhood. Walking distance to 
Stores and railroad station. Principais 
only. B Aid win‘3-6429.

In St. Joseph's Parišh, in Garden City. 
8 rm. ranch, $27.560; oėcupancy 15 days; 
att. garage, oil hot vater. copper pipes, 
alum, sash; dead end in secluded Frank- 
lin Court Section; walk to parochial 
school: LIRR; sidewalks. sewers, paved 
Street? and community pool privileges. 
taxcs $620., present mtg. $13.200. 4%% 
prin. only. Pioneer 1-1457. z

IN MARIA REGINA PARISH, in 
MASSAPEQUA True Custom Ranch 
$23,900. Stone - Shmgle. 3 bdrms, 2 
baths, firepl.. Formai dining room; 
All extra large rms, all appliances; 
carpeting. Professionally landseaped 
— Ov.-ner. Ll 1-6422; OL 7-5300.

IN CATHOLIC AREA, in SANDS 
PT. COL. RANCH 1U Ac. Fully 
landseaped, encl. Redwood fence; 
liv. rm, dining rm, 2-way firepl, den, 
4 bedrms, 2 baths; Irg. terr; outdoor 
bar-B-Q & bar; 18x36 filtered pool; 
2-car gar. $49,500. Owner. PO 7-6502

IN HOLY REDEEMER PAfclSH, in 
FREEPORT NORTH WEST. 29,000 
brick and Johns-Manville alum, all 
siding. 6 rms, 3 oedrms, 1>« baths, 
att garage, large Hving room with 
fireplace, full dining room, oil heat, 
connected sewers, plot 55x142. many 
extras. Mušt be seen to appreciate. 
FReeport 9-5372.

IN ST. AGNĖS PARISH m ROCK- 
VILLE CENTRE — 5 bedrooms, 3 
baths. spacious centerhąll Colonial, 
birch kitehen with dishivasher, fin. 
basement 2-car garage, convenient 

shopping, LIRR, S. St. Agnės’ ch.
and school. $29,850. RO 4-6569.,

CHILDREN WANTED

in NEW ROCHELLE, loana College. 
Sacrifice. Colonial, center hall, 4 
bed:<x>ms, king size rooms, modem' 
kitehen, playroorr, 2-car garage. 

Ovvner: NE 6-0633.

ON LAKE KUSHAQUA
ONCHIOTA, NEW YORK

Conducted by the White Fathers. Ccmpetent, professional direetton. 
A Catholic boys camp (ages 9 to 15) in the beautiful Adirondacks 

SEASON: JUNE 27 - AUGUST 29 
CAMPING. CRAFTS. WATER SPORTS
$45 per Week — Seasonal Ratcs

For informalion write:
s THE WHITE FATHERS [:
į 1624 21<4 Street *N.W, Maehlngton 9, D. C. p

LIQUORS - BEER - WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. Višniauskas
31 Spring St., New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno. ‘

103-55 LEFFERTS BLVD.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon Street Philadelphia 23, PA.
POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Bri+ain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

74 Providence Street

Worcester, Mase.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 Eant SL, New Britain, Conn.

t TcL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja Ncw Britais, Waterbury ir Hartford, Conn.



ih ' apyi
F Gegužės 9 ir10 d.(L Brook- 1

lurje Liet. Piliečių KlUbo salė-
■:je, 280 Union Avė., ^ąukūmas
7. . švietimo darbuoto jų" suvažiari-
|7Z mas. Prasideda gegužės 9, šeš-
7" tadienį, 9 v. ryto registracija.

Pirmame posėdyje bus Tary-

viat K centro valdybos suąa- 
žUvihd dalyvaus pfym. St g

dis, Centro Valdybos pirminin
ko žodis ir referatas.

Po pietų 3 vaL — P. Balčiū-

švietimo ved. P. Ba&ūnas. Suk

švietimo tarybos pirm. Ji Tb--3 
nnihs. - - • 7’=3

no pranešimas švietųno reika- 7 ^
lais, referatai — šeimos ir švie- Kun. Long. Jankus praneša, 7 
tėjų uždaviniai išeivijoje, kad jo ^mbeiškas naujas ad- 3 
dabarties lietuvis mokinys, pa
sisakymai, diskusijos. Vakare 
toje pat salėje visų svečių va
karienė su literatūrine menine 
dalimi.

Gegužės 10 d. 10 v. refera
tas —lituanistinių dalykų dės
tymas, kaip lietuviškojo chara
kterio ugdomasis- veiksnys, li
teratūros pamokos iliustracija, 
diskusijos, rezoliucijos, suvažia-

resas yra: f.O. Box 208, Brook* 
lyn 11, N.Y.

Nėw York'o LMuvių 
Dailininkų Sąjunga kviečia* | 

talkon
New York’o Lietuvių Daibnin 

kų Sąjunga 1960 vasario mėne
sio viduryje, American Artists’ 
Club galerijoj, Manhattane, ren 
gia meno parodą. J^.Y.L.D. Są
junga- tiki, kad tokįg parodų 
rengimas būtinas lietuvių kū
rybinio branduolio išlaikymui, 
jo ugdymui, tarpusavio pažini
mui ir lietuviškos idėjos bei 
kultūros sklidimui svetur. 
Tiems tikslams atsiekti, N.Y.L. 
D. Sąjunga kviečia į talką vi
sas lietuvių organizacijas prisi
dėti savo darbu ir parama. Są
jungos nariai yra davę 10 savo 
darbų (paveikslų), kuriuos tiki
si, lietuviškoms organizacijoms 
padedant, loterijų keliu parduo 
ti ir sutelkti lėšas parodos iš
laidoms padengti. N.Y.L.D. Są
junga būtų labai dėkinga, jei
gu talka suinteresuotos organi
zacijos, ilgai nedelsdamos, pa
reikštų savo pritarimą, norus 
Įgsi pageidavimus. Greiti atsi
liepimai žymiai palengvintų 
darbo planavimą. Visais talkos

šv. Vardo vyrų draugijos su
sirinkimas, Apreiškimo parapi
jos šaukiamas gegužės 10. Pa
maldos šv. Vardo vyrų draugi
jos nariams 8 vai., po Mišių 
susirinkimas. Visus narius pra
šome būtinai dalyvauti.

Motinos Dieną gražiai pami
nėjo L.K. Moterų S-gos 29 kuo
pa — Apreiškimo parap. baž
nyčioje gegužės 3. Visos narės 
dalyvavo šv. Mišiose ir ėjo 
bendrai šv. Komunijos. Po pa
maldų parapijos salėje buvo su 
ruošti pusryčiai, kurių metu 
kalbėjo M. Galdikienė, Dabro- 
volskienė, Plaktonienė, Katilie
nė, Kubilienė, E. Sandanavičie- 
nė. Gagienė ir Dabrovolskis. 
Motinos Dienai pritaikintus ei
lėraščius padeklamavo M. San- 
danavičiutė, P. Sandanavičius,
D. Migonytė ir B. Grincevičiu- klausimais prašome kreiptis 
tė. Solo dainavo L Lašaitė. Bu- šiuo adresu: 141-45 Union-
vo prisimintos motinos tėvynė- turnpike, Flushing 67, N.Y. 
je ir Sibire. Visiems programos 
dalyviams padėkojo kuonos pir
mininkė Terebeizienė Skanius 
pusryčius paruošė Kubilienė ir 
Terebeizienė.

RIČARDAS BALKONAS gegutės 2 susituokė su Anastazija Krinickaite 
Maspetho liet, parapijos bažnyčioje. Sutuokė prel. Balkonas.

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko I Apylinkės, naujai iš
rinkta valdyba pasiskirtė pa
reigomis: pirm. B. Kulys, vice- 
pirm. V. Leskaitienė, sekret. 
J. Gerdvilienė, iždininkas V. 
Padvarietis, narys kultūros 
reikalam A Ryliškis. Apylinkės 
reikalais prašoma kreiptis į 
pirmininką B. Kulį, 383 So. 
3rd St., Brooklyn 11, N.Y. So
lidarumo mokesčio ir pašal
pų reikalais rūpinasi iždin. 
Padvarietis, 24 Vo Ten. Eyck 
St., Brooklyn 6, N.Y.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gei-oni išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą pa
tarnauja visiem lietuviam ‘

ONOS IVASK1EN15S

BALDŲ KRAUTUVE
Er?- Ateitininkų šventė
Bį-. Pirmoji pavasario šventė
| Bostone, kurią ruošia Bostono 

> Brocktono ateitininkai įvyk- 
f sta sekmadienį, gegužės 10. 
77- Šventė pradedama 10 vai. 
; pamaldomis šv. Petro parapi- 
| jos bažnyčioje. Pamoksią sa- 

kys kun. Vacį. Paulauskas, 
|j svečias iš Putnam, Conn.
p šventės kita programa vyks 
H Lietuvių Piliečių draugijos sa
gelėje, 368 W. Broadway, So. 
f Boston, Mass. Iškilmingas po- 
[ sėdis prasidės 3 vai. p.p. Po- 
: sėdyje kalbės 

tas, -svečias
į Nauji nariai 
į pasižadėjimą.
| gerbtos ir motinos, nes tą die- 
| ną visų švenčiama Motinų 
| Diena. Meninėje dalyje daly- 
| vaus naujai kylančios meni- 
I rėš pajėgos: solistas Povilavi- 
I čius, aktorė Irena Nikolskytė 
I ir kt. Solistui akompanuos 
I kom. Jeronimas Kačinskas.

Bus taip pat vaišės ir šokiai. 
Visus malonai kviečiama 

dalyvauti.

Vyčių kuopa gegužės 8 d. 8 
v.v. rengia šokius Liet. Piliečių 
klubo 'salėje. ... _ .

Liet. Bendruomenė Bostone 
po 25 dolerius paskyrė šiems 
reikalams: Baltui, Mišram cho
rui, Dainavai, lituanistinei mo
kyklai, jos bibliotekėlei, Kultū
ros Fondui, Vasario 16 gim
nazijai, Lituanus žurnalui, Nor
vaišienei ir prof. M. Bliržiš- 
kai.

Laisvės Varpo ankstyva ge
gužinė su pavasarine įvairia 
programa bus birž. 7 Brockto- 
ne Romuvos parke. Kitos drau
gijos tą dieną prašomos savo 
pramogų nerengti.

Lietuvių Dienų, einančių iš 
Los Angeles, korespondentu ir 
fotografu Bostone ir apylinkė- 

Lietuvos vyčių 21 QUEENS je dar yra ir Romualdas Briš- 
kuopos mėnesinis susirinkimas kus, studentas.

1958 vasario 1, nuo 
toliau Balto Centre

Igaunis, neseniai iš

Balfo Reikalų vedėjas kun. 
Longinas Jankus, ėjęs tas pa
reigas nuo 
birželio 1 
nebedirbs.

Antanas
Sibiro per Lietuvą atvykęs pas 
savo šeimą į JAV, gegužės 17, 
sekmadieni, 4 vai. p.p., Pabal- 
tiečių Laisvės Namuose pada
rys pranešimą. Įėjimas tik su 
kvietimais. Ruošia New Yorko 
Lietuvių Prekybos Rūmai.

Jonas Budrys, Lietuvos ge- buvo balandžio 26 Paulauskų 
Bėralinis konsulas New Yor- bute. Nutarta rengti pikniką
ke, gydytojo patartas, sveika
tai sustiprinti trečiadieni išvy- 

N.Y.L.D.S. ko trims mėnesiams atostogų.

Diskusijos dėl ryšio su kraštu
I LAISVĘ redakcija ir New tai nekenktų tėvynės laisvini- 

Yorko LFB Sambūrio Valdyba mo darbut Kai kurios bendra- 
Išnuomojami du atskiri kam- pereito šeštadienio vakarą Pa- vimo formos aiškiai kenktų lais 

bariai moteriai. Ridgewood ra- baltiečių Laisvės Namuose su- vinimo akcijai ir tarnautų oku- 
jone. Apšildomi. Galima naudo- renSė diskusijas lietuvių išeivi- pantui, todėl jos mums nepri

jos ryšių su kraštu klausimais, imtinos.tis virtuve ir vonia. Skambinti 
vakarais telef.: HY 1-4996. šeš
tadieniais ir sekmadieniais vi
są dieną.

loBco buto. Lietuvių šeima, 
trijų suaugusių asmenų, ieško 
5 kambarių buto Highland

Diskusijose dalyvavo O. La
banauskaitė, V. Rastenis, V. 
Vaitiekūnas, L. Sabaliūnas, V. 
K. Jonynas, J. Pažemėnas, P. 
Jurkus, J. Šlepetys, ir A. Ben
derius. Diskusijų dalyviai be
veik visi pasisakė už santykius 
tiek, kiek jie nekenkia laisvi
nimo darbui ir netarnauja o- 
kupantui.

Pokalybyje atsilankė apie 60

Vakaro programą pradėjo 
LFB New Yorko Sambūrio pir- 
min. Adolfas KregŽdys. Disku
sijoms pravesti pakvietė J. Bra
zaitį.

Pirmuoju klausimo referen
tu buvo Alg. šalčius, kuris pa
sisakė už platų bendradarbiavi
mą ir nurodė, kas tuo klausi-

Park, Woodhaven ar Richmond mu privačios iniciatyvos pada- 
Hill sekcijose. Apšildymas ne- ar daroma.
svarbu. Kas toki butą turėtu Antrasis referentas J. Stik- -----
ar žinotu kas turi, orašom UoriuS’ V“*0 ^eprimiftinkas, kviestinių asmenų. Baigiant bu- 

un’ " savo pranašime buvo daug San- vo pasiųstas pasveikinimas ge- 
skambinti Darbininko adminis- pafaikyti neraL konsului J. Budriui jo 70
tracijai telef.: GLentnore 5-72 ryšius su privafiais asmenimis, metų amžiaus sukakties proga. 
81. o su įstaigomis tik tiek, kiek _—d.

kurioje galima gauti visam bu
tui modemiškiausi baldai, {vai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

dr. Vyt.1 Vygan- 
iš New Yorko. 
duos iškilmingą 
čia pat bus pa-

lithuaniAn 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Off. Tel,: AN 8-4618
Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

Vasarotojų dėmesiui

LHuM^tHęM konkursas 
Bostoną

ALRK Federacijos Bostono j 
skyrius, prel. Pr. Virmauskio : 
iniciatyva ryžosi intesyviau rū- Į 
pintis lituanistikos dalykais. Ta Į 
progą pravedamas lituanistinių 
dalykų konkursas jaunimo tar- ; 
pe. Tam tikslui buvo sušauk- : 
tas specialus pasitarimas. Pasi- : 
kalbėjus, nutarta prašyti, kad • 
parapijos mokyklos seselės ir • 
lituanistikos mokykla tą kon- ; 
kursą pravestų savo mokinių : 
tarpe, šiam reikalui vadovaus : 
lituanistikos mokyklos vedėja > 
O. Girniuvienė kartu su para- ; 
pijos mokyklos vedėja. Sūširih- ; 
kusių prašomas, prėl . Pr. Vir- i 
mauskis maloniai sutiko visą i 
šį reikalą globoti.

Tikimasi, kad N. Anglijos ; 
ALRK Federacijos suvažiavi- ; 
me, kuris įvyks gegužės 17, bus ;
galima suorganizuoti visų N. įr 
Anglijos vietovių finalinėms * 
varžyboms atžymėti specialias Į 
iškilmes, kuriose gausiai daly- $ 
vautų lietuviškas jaunimas ir * 
visuomenė. £

Rimantas Budreika yra ne » 
tik geras mokinys Boston La- > 
tin High School, bet pasižymi > 
ir smuikavime. Jis priklauso ,► 
keliems orkestrams. Savo mo- > 
kyklos orkestre yra. koncert- » 
meisteriu, Bostonp visų viešų- > 
jų aukštesnių mokyklų simfo- p 
niniame orkestre yra koncert
meisterio asist. ir garbės na
riu. šiais metais išlaikė egazi- 
minus į . Northern District fes
tivalio orkestrą ir toliau kon
kursinių egzaminų keliu pate
ko į Bostono universiteto jau
nimo simfoninį orkestrą, ku
riam diriguoja prof. Marvin 
Rabin. (Praeitą rudenį jis diri
gavo lietuvių simfoninio kon
certo pirmą dalį.) šis jaunimo 
orkestras su Marvin Rabin di
rigentu pasirodys ge
gužės 10, sekmadienį, 3 v. p.p. 
Jordan Hali. Rimantas Budrei- 
kia groja pirmojo smuiku.

Susituokė Irena Mingaudaitė 
su Edward Hannigan gegužės 
3 šv. Petro parapijos bažnyčio
je.

Balfo skyrių suvažiavimas 
šaukiamas gegužės 10 d., 4 

vai. p.p. Lietuvių Piliečių klu
be. Suvažiavime dalyvauja
Bostono, Brocktono, Norwoodo
Lawrenco, Providenco, Nas-

Vasarvitė "Banga", Center- huos ir Worcfsterio. Balfo sky-
prieš vasaros atostogas. Galu
tinė data ir vieta bus paskelb- . ___
ta vėliau. Kuopa šiemet ren- ville, Cape Cod, (prie Craigville rjų valdybos bei atstovai. Su 
gia vaidinimėlį — “Sekminių Beach) jau priima kambarių ir - važiavime bus sudaryta šių vie- 

- Vainikas”. Prie šio vaidinime- kabinų užsakymus. Vasarojimo tovių apskrities Balfo vadovy- 
lio ruošiama tautinu šokių gru
pė. Helen Matusevičius, vyčių 
kuopos kultūrinio komiteto na
rė, paskaitė savo rašinėlį apie 
Lietuvą.

Buvusieji New Jersey “Ha- 
waiian Nite” vyčių šokiuose grį
žo patenkinti ir sutarė važiuo
ti į 'Great Neck vyčių šokius.

Po susirinkimo buvo arbatė-

sezonas pradedamas birželio bė, kuri padės tiksliau orga- 
15.

Informacijų ir užsakymų rei
kalais prašoma kreiptis: O. Šle- 
pavičienė, 250 Columbia Rd., 
Dorchester 21, Mass. Telef.: 
GArrison 7-4560. Po birželio 
15 _ j “Banga” P.O. Box 307, 
Centerville, Mass.

nizuoti liet, šalpos darbus. Vi
sus apylinkės Balfo skyrius ir 
suinteresuotus Balfo veikla 
kviečiama į šį suvažiavimą ir 
talką Balfui.

A. Andriulionis
Balfo direktorius ir Bostono 

skyriaus pirmininkas

atšvęsta kuopos sekretorės E- 
leonoras Peckaitės gimimo die
na.

Irena Sand., vyčių korespon.-

Stephen B rėdės J r. 
ADVOKATAS 

37 Sberidau Avė. 
Broeidyu 8. N. N.

TeL APpWat« 7-7D83

Lietuvių Radijo Valandos Programa
WHIL — 1430 kilocycle* — Medford, Mas*.

Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
non pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siuskite 
vedgjui ANTANO F. KNEIZIO — Utbusnian Refio Hour. M Cto-

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, j r., P.O.Box 32, So. 
Boston, Maaa; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOuth Boston 8-4418 ar

RADIO PROGRAMA

GEGUŽES K ŠEŠTADIENĮ, 6 VAL VAK.

’ Lietuvių Eadio programa iš etottos WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai-

I

Apreiškimo parapijos salėje 259 N 5 Street, Brooklyn, N. Y.
ĮVYKS skautams remti komiteto ruošiamas

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Floriste gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MENKUS

KONCERTAS -VAKARAS LAISVES VARPAS

Programoje dalyvauja:

Lietuvos operos solistas VLADAS BALTRUŠAITIS
Solistė DAIVA MONGIRDAITC
Pianistas ALEKSAS MROZINSKAS
Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS

ŠOKIAI GROJANT ROMO BUTRIMO'ORKESTRUI 
PUIKUS BUFETAS — TURTINGA LOTERIJA

' Įeinant aukoja: suaugusieji $2.00, moksleiviai $1.00. 
Koncerto pelnas skiriamas lietuviams skautams remti 
VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI — Savo atsilan
kymu prisidėsite prie lietuvių jaunimo rėmimo.

UETUVIŲ SKAUTAMS REMTI KOMITETAS NEW YORKE j

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kuttūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet
VEDtJAS - P. VIŠČINIS

47 Banks St
BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUmper 6-7209

EVergreen 8-9794 ;

M. and Z.
ColKsion Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytų automobilių da- J 
lių ištiesinimas, pakei.'ma; < 
naujomis, dažymas ir poli- < 

ravimas ’
937 GRAND STREET ;
BROOKLYN 11. N. Y. J

televiziją, radiją, patefoną 
įrengia Hi-Fi

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. WY 1-8390

174 Nutley Avenue 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

Williani J. Qrake- 
Dragunas 

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica- 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsanraotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

FUNERAL HOME

ALB. BALTRCNAS-BALTON
Reikalų VedSjaa 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B.Shalins- 
Š a I i n s k a s 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statkm) 
Woodhaven, N. Y.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VTrginte 7-4499

W a i l k u s
FUNERAL HOME

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsam uoto jas 
Camhridge, Msm.
NUTARV PUOLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
mtausiomis kainomis. Kaino* tos 
padioa ir J kitus miestus. A 
Reikale tauki*: Tel. TU 8-M84

aoocioaooooooaacor


