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Trečia TREČIAS.

STREIKAI IR DARBAS
Šiemet streikų daugiau nei

išoperavo plaučių dalį.

FOTO KAMERA SUGRĮŽO

dosis Amerikos raketa.

erencijoje

Kokia pavergtųjų atstovų pa
žiūra į Berlyno klausimą, i nu- 
siangažavimą, kokia padėtis o-

«p WILLOUGHBY avė., 
■ROOKLYN 21, N. V.

kietijos sostine, savivaldybė jį 
valdy Jungtiniu Tautų ar ske- 
turių didžiųjų priežiūroje.

Maži vdzdei ii Ženevos, ku
rio rodo su kokiais pirkliais pro 
kiaujami svetimi daiktai ir ko
kiem mokam eina žmonių su
mokėti pinigai.

pačių klausimų 
ir nepriėjo iki

jūrą. Lakūnai

nuolatinis bendradarbiavimas.

— Amerika gegužės 12 at
šaukė draudimą Amerikos pi
liečiam lankytis Bulgarijoje. 
Draudimas veikė nuo 1950. ka
da Bulgarija išvarė Amerikos 
atstovą. Dabar atsiprašė.

VACLOVAI. SIDZIKAUSKAS

Vakarų Vokietijos spauda 
skelbia oficialiai, kad jos poli
tika laimėjo — rytų Vokietija 
negavo dalyvauti konferencijo
je kaip plnateisis narys. Bet 
iš tikrųjų vakarų Vokietija ir 
pralaimėjo, nes rytų Vokietija 
konferencijoj prilyginta vaka
rų Vokietijai.

Kas rytas europiniu papročiu 
vakarų Vokietijos deleg; • ijos 
pirmininkas Grewe apeina^ vi
sus konferencijos dalyvius ir 
paspaudžia ranką. Paspaudžia 
jis ir Gromyko, bet rankos ne
paduoda rytų Vokietijos meis
teriui Boltzui.

konferencijos 
nudelstas te
buvo susitar-

— Ar Pavergtos Europos biu
ras Bonnoje veikia?

Veikia biuras ir delegacija, 
nors pastaroji nepilna. Persi
tvarkant su biurais, Bonnoje 
būtinai reiktų tokį biurą palik
ti, delegaciją papildyti, nes čia 
jų veiklai dirva yra palanki ir 
re'kalinga.

Tas tarėsi su Vokietijos dete- J 
gacijos pirmininku Grewe, ku- d 
ris yra sykiu ir Vokietijos at- | 
stovas Washingtpne. Herteris A 
jį paguodė: vienas Amerikos de 
legacijos pareigūnas jam per
leis savo kėdę...

Vadinas, vakarų Vokietija kė- 
kę turės, o rytų Vokietija liko -į 
be kėdės. Nebegerai, ir Gro
myko savo protestą atšaukia. Į 
Jungtinės Tautos vėl atgabe- 
na po šešias kėdes.

VIRSONĘ KONFERI 
siūlo daryti ant laivo

GEN. NATHAN TVVINING

Kur ir kada bus viržūnip 
konferencija? ■

mas gali būti naudingas ir ar 
jis pageidaujamas, atsakė tie
siai: ne tik pageidaujamas, 
bet ir reikalingas; toki atsilan
kymai turėtų būti sistemingi....jungų ___

užsienių komisijos {urmininko ■ Pasikalbėjimuose nebuvo sle- 
Furler (buvęs pirmininkas Kie- 
singer dabar yra išrinktas 
Wuerttembetgo pirmininku), 
taip pat susitiko su prel. Wolfu 
ir Bonnos burmistru Daniel. 
Kita dieną pakvietė atvykti į 
Stuttgartą Wuertembergo pir
mininkas dr. Kiesinger. Bonno
je turėjo spaudos konferenci
ją. Spauda pasikalbėjimus pa
darė ir Stuttgarte.

— Kiek Vokietijoje rasta su
pratimo pavergtos Europos rei
kalam ar specialiai Baltijos pa
dėčiai?

Daug daugiau nei Strasbour- 
ge. Vienas aukštas pareigūnas, 
klausiamas, ar tokis apsilanky-

Ženevoje spėjama, kad vir
šūnių konferencija įvyks rug
pjūčio 1-3. Vieta dar nesutar
ta. Minimas San Francisco. Jo

mėtys bombas Prancūzijoje. 
Pagalbos jie gausią iš kom. Ki
nijos ir šiaurės Vietnamo, iš 
kur tik ką grįžo Alžiro sukilę 
lių delegacija.

MAŽAS VAKARU VOKIETIJOS 
BOIKOTAS KONFERENCIJAI

Vakarų Vokietijos ministeris 
Brentaro nedalyvavo ministe- 
rių konferenc joje. Jis boikota
vo, nesutikdamas būti bendro
je konferencijoje su rytų Vo
kietijos Boltzu. Vokietijai kon
ferencijoje atstovavo jos atsto
vas Washingtonas Grewe. Bai
gus diskusiją dėl dalyvių ir 
pas:kalbėjęs su Gromyko. Bren- 
tanas padarė nuolaidų ir sutiko 
konferencijoje dalyvauti.

—Ženevoje ministeriai posė
džiauja Jungtinių Tautų patal
pose. Jungtinių Tautų pareigū
nai paruošė ir posėdžių kam
barį. Gegužės 12 atėjo Gromy
ko i posėdi ir'pamatė — yra 
stalai rytų ir vakarų Vokietijos 
delegacijom, priė jų po šešias 
kėdes. Gromyko Įteikė Jung
tinėm Tautom formalų protes
tą — kam stovi po šešias kė
des; dalyvių skaičius dar nesu
tartas. Vakarai nori po šešias, 
Gromyko nori po dešimti; turi 
būti visos kėdės pašalintos....
Jungtinės Tautos kėdes išnešė. 
Pranešė apie įvykį Herteriui.

piarha mintis, kad pavergtų Eu
ropos kraštų likimas yra susi
jęs su Vokietijos likimu.

Gal būt, kad pasikalbėjimai 
su Vokietijos veikėjais buvo ir 
tam tikro sentimento įtakoje, 
nes vienur ir kitur teko susi
tikti su seniau pažįstamais žmo
nėmis.

gegu- 
j žė 12 buvo palesta raketa 
1 Thor su foto kamera smaigaly

je. Raketa skrido 10,000 my
lių greitumu. Po 35 minučių 
smaigalys su foto kamera buvo 
rastas už 1,500 mylių prie Britų 
vakarų Indijos.

myko, kad tai yra sąlyga Ei- _ Alžiro sukilėliai gegužės 
senhoweriui dalyvauti viršūnių 12 pasiskelbė, kad iš lėktuvų

— Jei buvo spaudos konfe
rencija, tai kokiais klausimais 
Europos spauda labiau domėjo-

kupuotuose kraštuose — ar 
ten eina švelnėjimo liberaliza- 
cijos kryptimi, ar reiškiasi eko
nominis išnaudojimas, eksploa
tacija.... Tokiais maždaug klau
simais domėjosi. Atsakinėjo po
litiniais klausimais V; Sidzi
kauskas, apie organizac'jos pa
dėtį St. Korbonskis. Pasikalbė
jimas rado atgarsio vietinėje 
spaudoje, o taip pat ir tokioje 
kaip Le Monde”.
, — Su kuo teko matytis Vo
kietijoje?

Delegacija buvo primta už
sienių reikalų ministerijoje ry
tų Europos vadovų, socialde
mokratų. CDU, profesinių są-

ANTRAS. — Sudaroma rytu 
vakarų Vokietijoj komisija.

STAIGA MIRĘS apsaugos 
sekretoriaus pavaduotojas 
Donald Ouarles.

Gegužės 12 posėdis truko 
tik vieną valandą, nes Gromy
ko atėjo su nauju reikalavimu 

—Įsileisti pilnateisiais daly
viais Į konferenciją Čekoslova
kiją ir Ląnkiją. Herteris pirma
sis pasipriešino ir aiškino: rei
kia pirma susitarti patiem ke
turiem, o paskiau jau tartis ir 
su kitais, kurie dalyvavo kare 
su Hitleriu — tokių yra ne vie
na Čekoslovakija, Lenkija, bet 
ir daugiau. Suminėjo Italiją, 0- 
landiją, Belgiją, Luxembourgą. 
Prancūzijos ministeris dar pri
minė, kad Lenkija nukentėjo 
ne tik nuo okupacijos, bet ir

GROMYKO PAKETAS
Sovietų Gromyko iš anksto 

atmetė Vakarų "paketą". Jo 
"paketes" kitoks:

vakarų Berlynas paskelbia
mas laisvas, ir Vakarai iš jo 
pasitraukia; su rytų ir vakarų 
Vokietijom skyrium pasirašo
mos taikos sutartys; sudaroma 
Europos saugumo paktas, (juo 
duodamos garantijos Maskvai, 
kad niekas iš jos nemėgins a- 
timti pavergtos Europos).

Pavergtos Europos seimo de
legacija grįžo iš Europos, pra
leidusi 3 savaites. — Savaitę 
praleido Strasbourge, savaitę 
Vokietijoje, savaitę Paryžiuje 
ir ~ Londone. Tos delegacijos 
narys ir seimo politinės koihi- 
sijos. pirmininkas V. Sidzikaus
kas atsakė į Darb ninko skaity
toją galinčius dominti klausi-

— Anglija pasiskelbė ruo
šianti savo satelitą. Jis Iras iki 
1000 svarų. Jam paleisti nau-

kariuomenei ir 
žnia: jungtin o

— Amerikos 
kita nelinksma 
štabo viršininkas gen. Nathan 
F. Twining yra ligoninėje. Jam 
išpjovė kairiojo plaučio dalį. 
T ria. ar nebus vėžys. Tik prieš 
porą dienų buvo palaidotas ap
saugos sekretoriaus pavaduo
tojas. staiga miręs. Pats sekre- 
rorius žada pasitraukti.

Tautų priežiūroje. Rinkimų ke
liu sudaryta Vokietijos vyriau
sybė jau galės pasirašyti taikos 
sutartį. Pasirašius taikos sutar
tį svetimos kariuomenės bus iš 
Europos atitrauktos pareikala
vus valstybėm, kuriose tos ka
riuomenės yra.

Dar trys lėktuvai
Trys sprausminiai lėktuvai 

gegužės 13 naktiniuose prati
muose prie S. Carolino išsijun
gė iš grupės ir pasukę Atlanto! 
link nukrito 
prigėrė.

LAVINI UM liekanos rastos 
•toj vietoj.

Ženevoje keturių konferen
cijoje einasi, kaip ir buvo lau
kiama. Gromyko reikalauja. 
Vakarai prieštarauja, vieni ir 
kiti nusileidžia, ir šiaip taip kal
basi. nors prie 
sprendimo taip 
ketvirtadienio.

Gegužės 11 
atidarymas buvo 
lėtą valandų, iki 
ta dėl rytų ir vakarų Vokieti
jos dalyvavimo. .

— susitarta įsileisti rytų ir 
vakarų Vokietijos delegacijas 
kaip patarėjas.

Herteris papraščiausiai ir 
kasdieniškiausirp aps’taisės, o 
iškilmirgiaus:ai — Gromyko. 
Eidamas į posėdžių rūmus, jis 
mosuoja skrybėle fotografam 
ir suka į aparatus veidą iš a- 
biejų profilių. Jis kalba ir jo 
spaudos šefas pareškimus 
spaudai duoda, labiausiai susi
rūpindamas padaryti gerą Įspū
di Čekoslovakijoj. Lenkijoj, ry
tų Vokietijoj. Tegul žmonės 
mato, kaip Gromyko jų reika
lus gina? Tačiau kalbėdamas a- 
p‘e Lenkijos didžiules skriau
das, nutylėjo, kad viena tokia 
skriauda buvo 1939 rugsėjo 17 
— Sovietai užėmė rytinę Lenki
ja, talkindami Hitleriui.

Ženevos miestas didelio susi
domėjimo konferencija ir jos 
dalyviais nerodo. Prie rūmų 
daugiau stovi šoferių nei smal
suolių. Labiau patraukia publi
kos dėmesį Anglijos atsivežti 
šoferiai — 14 žalia uniforma

—Prezidentas Eisenhoweris 
gegužės 14 buvo New Yorke. 
Jam saugoti buvo paskirta 1, 
000 policininkų.

Taip pat su kultūrine ir pabė
gėlių reikalam komisijom. Ben
dradarbiavimas su šiom Euro
pos Tarybos institucijom yra 
vienintelis politinis forumas,

— Koki buvo santykiai tarp 
laisvos Europos, kurios Taryba 
tuo metu posėdžiavo Strasbour
ge, ir tarp pavergtos Eurooos, 
kuriai atstovavo delegacija?

Santykiai iš pradžių buvo šal
ti. Buvo jaugiamas Europos Ta
rybos nenoras liesti pavergtos 
Europos reikalų. Paskiau tie 
santykiai pagyvėjo, ir 
EūroposTarybapriėmė rezoliu
ciją, rodydama solidarumą su 
pavergta Europos dalim.

Europos Taryboje buvo iš
rinktas naujas pirmininkas ko
misijos, kurios žinioje yra 
atstovaujami Taryboje Europos 
kraštai. Tas naujas pirminin
kas yra anglas konservatorius 
Kirk. Jis sukvietė komisijos po- 
sėkį (19 narių) ir pakvietė ja
me pranešimam 5 pavergtos 
Europos narius. St. Korbonski 
(Lenkija) kalbėjo apie Paverg
tos Europos seimo organizaciją, 
V. Sidzikauskas (Lietuva) apie 
jos politinius siekimus, kiti nu
švietė padėtį sovietų okupuo
tuose kraštuose.

Su komisija buvo sutartas

— Sovietai paskelbė, kad 
Dagestane viena pora atšventė 
110 metų sutuoktuvių sukak
tį. Vyras yra 136 metų, mote
ris 131.

Lloydas prašė Gromyką atsiim
ti reikalavimą.

Gegužės 13 Gromyko ilgoje 
kalboje pranešė, kad

—Sovietai savo reikalavimą 
laikinai atsiima.
' Herteris siekia kuo greičiau
siai prieiti prie derybų Berly
no klausimu. Ketvirtadienį nu
matytas Herterio pranešimas, 
su vakarų “paketinu” planu.

Sovietų pcrašiu'ininkai?
Laukiama, kad Persija pa

skelbs dokui entuotus kaltini
mus Sovietų Sąjunga5 —esą ji 
nuleidusi Persijoje parašiutinin 
kų ir ginklų. Dėl to Persija jau 
buvo pareiškusi protestą dėl 
Sovietų lėktuvų dažnų įskridi- 
mų į Persiją.

— Sovietai pasikviesta iš In
dijos šešis jogus, kad jie tre
niruotų vyrus, skirtus skristi 
su sputniku.

apsitaisiusių merginų, 
pats Lloydas, matyt, labiau pa
sitiki vyru šoferiu.

Komisija per Ženevoj susitelkė apie 2,100 
2 su puse metų parengia Vo- žmonių. Viena diena jie įpila į 
kietijos rinkimus, kurie bus ke- miesto kasą po 50,000 doL Tai 
tūrių didžiųjų ar Jungtinių geras pelnas. Tačiau miesto vie

šbučiai nepatenkinti. Esą šitie 
konferencijų dalyvai, nors gau 
na valdžios pinigus, bet išlei
džia labai mažai. Daug daugiau 
naudos iš turistų, kurie per. me
tus supila Ženevai po 45 mil. 
dol. O konferencijos tik atima 
vieta turistam.

SOVIETŲ PULK. 9TRYGUI 
NE, kur| pagrobė sovietai nor
moje.

SURADO ROMĖNŲ TĖVIŠKĘ
Italijoje per 18 mylių nuo 

Romos atkastas senovinis ro
mėnų altorius iš 6-1 amžiaus 
prieš Kristų. Tai esanti vieta, 
kur buvo m:estas Lavinium. 
Ten turėjęs išsikelti Virgilijaus 
aprašomas Erejas, davęs pra
džia romėnų valstybei.

Amerikos delegacijoje yra 
27 politiniai pareigūnai, apie 
tiek pat stenotipisčių, šoferių 
ir kitokio technikinio persona
lo. Kiek Sovietai atsigabeno, 
neskelbia, Ir čia yra sovietinė 
paslaptis.

Darbo departamentas skel
bia, kad per pirmus tris mėne
sius įregistruoti 675 streikai. 
Tai yra 20 proc. daugiau nei 
pernai.

Šių metų trijų mėnesių strei
kuose dingo 4.5 milijonai dar
bo dienų. Tai yra dvigubai tiek 
kaip pernai.

Streikų pagausėjimas aiški
namas tuo. kad pereiti metai 
buvo didesnio nedarbo metai, 
ir darbininkai stengėsi išsilai
kyti darbe, kokį turėjo.

Departamentas nuogąstauja, 
kad streikai gali dar didėti, jei 
pasijudins streikuoti plieno 
darbininkai.

Berlyno klausimą, „sudaryti 
sutartis su rytų ir vakarų Vo
kietija ir nustatyti datą ir vie
tą viršūnių konferencijai.

Herteris, priminęs reikalą su
jungti Vokietiją, atsiliepė, kad 
viršūnių konferencijos būvi-

priklaups nuo to. kiek mi- _ Jau priska,auo
mstenu konferencija bus kon- M vajkal kuric uždus0 
Mraktyv. savo darbas^ 'plastikiniuose maišeliuose, su

Hertens buvo pavestas pre- ? 
zidento ir privačiai jspeti Gro- J

Herteris atnešė saVo paketą
Kas jame yra? Joje dalyvauja 25 vakarų ir 10

Herterio “paketo” turinys bu rytų, atstovų. Ji palaiko ryšius 
nuo padalinimo. Ir Anglijos Vo aiškus dar prieš ketvirtadie- tarp abiejų Vokietijų ir ruošia 

x nį tą paketą jam pristatant ke- ** * **
. , .. . . „ ... m LĖKTUVŲ NELAIMĖSE ŽUVO tūrių ministerių konferencijai.

nori labiausiai Chrusciovas. Ta- 43 ŽMONĖS Jame siūloma Vokietijos klau-
da jis galėtų atvykti Į Ameriką simą spręsti trim tarpais,
ir be specialaus Amerikos vy- Capital Airlines lėktuvas iš PIRMAS.

H — Harrimanas. buvęs Ne\v 
Yorko gubernatorius ir Ame-

I H I■ rikos atstovas Sovietuose, su 
žmona gegužės 12 atvyko i 

keturi ministeriai padarė Maskvą ir ten išbus apie mėn. 
dr. pareiškimus dėl progra- 
i. Iš Gromyko kalbos paaiš- 
), kad

— Tibeto pabėgėlių nuo ko
munistų teroro jau atsirado In
dijoje 11.000.

Vokietijos rinkimus. Karinėje 
srityje Sovietai ir Amerika ap
riboja .savo karines jėgas iki po 
2.5 mil., įvesdami kontrolę. .

keturiu ministeriu “ w »pcuiauius .auktiilus vy- ^apiuu krunės ieis.vuv<u> is PIRMAS. — Visame Berlyne 
kuriame susitinka pavergtoji ir konferencijos diena, pirminio Minimataip New Yorko skrido gegužės 12 daromi rink!mai kurie duos
laisvoji Europa. Dėl to ji ir ten- kaujant iš eilės Herteriui, jau Į»t Viena. CĮuebekas. Siūlomas | Atlanų ir ties BalUmore spro- „vi.aldybę Berlynui valdyti,
ka vertinti. ’ buvo baigti ginčai dėl dalyviu ■■■ Anglijos laivas Oueen Mary. go. žuvo visi 37 keleiviai ir 4 |kl Berlynas taps sujungtos Vo-

tai -- ai- • įgulos nariai. Spėjama, kad i- Del Chruščiovo atvvk’mo i ; r. . . .... , .., trenke perkūnas. Tą pat diena,New Y orka parodos atdarvti ... . r . . . ..-k j * ’rn- u x tik viera valanda anksčiau tosr < f \ prezidentas Eisenhoweris pareis .. .... ... ....& A oJ* JriA f. i , . , - ... . . pačios Im jos kitas lėktuvasJ ke. kad tokiu reikalu i Amen- f. , . ,,žįg>. . . . * leisdamasis Charleston. W. Va.-z Aa kos vvnausvbe niekas nėra . , . .. . ...sSy \\ . ' ' paslydo, apsivertė ir užsidegė.
Zt 1 reipęsis. Žuvo 2, sužeisti 25 ir nugaben

ti į ligoninę. Viso buvo 40 žmo
nių.



DARBININKAS

SONUS ALEKSANDRAS

AR BAITO VEIKLA PRADĖTA SIAURINTI?

Prašome reikalauti pavyzdžių ir katalogų, kuriuos tuo-

Antanas Ustjanauskas
Vedėjas.

SPAUDOS KIOSKAS
MIKALOJUS CHOCHLOVAS

KLAUSKITE PATYS SAVĘS

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

Vainiūnui 50 metę
Kompozitorius ir pianistas 

Stasys Vainiūnas balandžio 2 
susilaukė 50 metų. Dabar jis 
konservatorijos profesorius.

Buvo 1942 nauję metę iš
vakarės. Maskvoje į Chochlovo 
butą netikėtai pasibeldė jo vir
šininkai Sudoplatovas ir Makli- 
arskij. Sudoplatovas buvo ge
nerolas majoras. Jo žinioje bu
vo visas NKVD skyrius, kuris 
organizavo partizanus ir diver
santus už vokiečių linijų.

Svečiai išsitraukė bonkų ir

pro užpilriH*M durte įvedė 
j kontorą, te* jte persirengė 
vokiečių belaisvių drabužiais. 
Paękid pakinkė sargykhd rusą 
ir jam otidavė abud*he)ais> 
vms sugabenk juos j lage
rį. “Ei, Frieai, marš”, sukoman
davo sargybinis ruselis.

Belaisvių darbo diena Obo- 
lovkoj prasidėdavo labai anks
ti, — pasakojo Chochlovas. Tu
rėdavau labai susiimti ypačiai 
pabudęs. Tokiu metu linkę pra
siveržti įprastiniai refleksai, ir 
žodžiai veržiasi gimtąja kalba. 
Kad keldamasis neprašnekčiau 
rusiškai, ryžausi visiškai tylėti.. 
Savo gimtąją kalba turėjau no 
tik nekalbėti, bot ir jos nesup
rasti. Tai pasirodė daug sun
kiau, nei buvau manęs. Tačiau 
galėjau pastebėti laimėjimą: iš 
NKVD informantų, kurie bu
vo įprausti tarp belaisvių, nie
kas lagerio vadovybei nepra
nešė, kad tarp belaisvių yra ir 
kitokių žmonių, ne tik “fašis-

‘ Švedę karinėjo spaudoje ne
seniai buvo aprašyta, kaip Uk- 
ralnoįe yra įfateęta! a8neriįtim6 
miestelis boHevikę - tempam, 'pa
rengti. Šnipas turi ktrteti f a- 
teerikinio gyvenimo sąlygas 
taip, kad pakliuvęs tikrai 4 A- 
iėoriką nspsiimsitę ir neisi* 
duotę nesąs amerikietis.

■ Kaip rūpestingai sovietai ren
gia tokius agentus atskiriem 
uždaviniam, pasakojo ir Mika
lojus Chochlovas, kuris prieš 
penkeris metus buvo atsiustas 
j Vokietiją nužudyti rusę emi
grantę lyderio Okolovičiaus.

buvo prieš kiek laiko gavęs į- 
sakymą virsti pogrindžio vedė
ju ir organizuoti sabotažus 
Maskvoje, kai ją paims vokie
čiai. Bet vokiečiai Maskvos ne
paėmė, ir naujos grėsmės jai 
nebuvo. Svečiai pranešė, kad 
Chochlovas nuo to uždavinio 
atleidžiamas. Bet jam numato
mas naujas uždavinys. Kelionė 
į užsienius. Gal būt, į Vokie-

jaus išsiųsime.
Rašykite lietuviškai ir gausite nuoširdų lietuvišką atsa-

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

taip pat NKVD generolas Ej- 
tingtonas, kuris Ispanijos pilie
tiniame kare buvo žinomas kaip 
gen. Kotovas. Jį pažinojo iš tų 
laikų Karlas. Nuo 1943 jis bu
vo jau Sudoplatovo pavaduoto
jas. Pasiūlė patikrinti, ar Cho
chlovas ir jo draugas Karlas jau 
yra pasiruošę būti vienas vokie
čių leitenantu, kitas puskari
ninkiu.

VACYS STEPONIS, savininkas 
N Kast 2«h Street, New York City, N. Y. 

TeL BTO 9-2928
JAUKUS BARAS

78 Second Avenue, 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540

Praėjo 30 dienę. Chochlo
vas ir Kleinjungas buvo vėl pa
imti į lagerio raštinę, iš ten 
išgabenti per trejetą kilomet
rų nuo vielos užtvarų, ir ten 
persirengė vėl civiliniais dra
bužiais.

Egzaminas buvo išlaikytas.
Po trijų savaičių Minsko sri

ties partizanų grupės vadas 
Už Maskvos'per400 kilomet-'pulkininkas* Kuzinas gavo iš 

rę yra Obolovka kaimas, jame Maskvos radijo pranešimą, kad 
buvo įtaisytas vokiečių karių paruoštų vietą nusileisti iš 
belaisvių lageris. Chochlovą ir Maskvos siunčiamam lėktuvui. 
Kleinjungą nugabeno i stovyk- (bus daugiau)

832 Nerth 7th Street 
PHILAOELPHIA 23, PA.

WAInut 3-1747

851 Albany Avenue. 
HARTFORD, CONN. 

CHapel 7-5114

1241 N. Ashland Avė., 
CHICAGO 22, ILL. 

HUmboft 8-2111

Balfo CV pirmininko prane
šimas, kad sustabdomas priva
čių asmenų maisto, rūbų ir vais 
tų siuntimas per Balfą iš Ame
rikos į Lietuvą ir Sibirą, yra 
sunkiai suprantamas. Žinojau 
Balfą ir dabar jį suprantu, kaip 
organizaciją, sukurtą vargan 
patekusiems tautiečiams šelpti. 
Be to, ir pats šios organizaci
jos susikūrimas buvo praeito 
karo nelaimių iššauktas. Taip 
pat visi žinome, kad toji orga
nizacija, jai steigiantis, buvę 
visų srovių lietuvių vieningai 
paremta ir dar dabar tąja pa
rama naudojasi. Praeitame Bal
fo seime toji bendroji parama 
buvo dar sustiprinta nutarimu 
pusę direktorių rinkti iš ple
numo; atseit, iš tarpo aukoto
jų, kurių dalis, be abejonės, jo
kioms organizacijoms nepri
klauso.

Toliau, žinoma, kad JAV vy
riausybė Balfą laiko veikiančiu 
suderintai su jos politine lini
ja ir Amerikos žmonių viešąja 
opinija. Balfas yra materiališ
kai remiamas šio krašto vy
riausybės ir episkopato.

Suprantu, Jtad toks pilnuti
nis moralinis ir materialinis 
Balfo rėmimas yra pasiektas 
dėl organizacijos pasiimtų svar
bių ir kilnių uždavinių. Kai šiuo 
laiku didžiosios tautos veda 
grumtynes. dėl idealoginio įsi
viešpatavimo ir tam reikalui 
meta bilijonus, mes su savo 
Balfu įsiterpę toje didžioje ska
lėje, atliekame mažytį, bet su 
miltino pastangom* suderin
tą darbą. Dar svarbiau: tuo ke
liu eidami, mes ištiesiame pa
galbos ranką savo tautos bro
liams ir seserims, kurių vargai 
šakoja ir lapoja, o mūsų pagal
bos šauktis nesustoja.... Tai 
suprasdami, darome ką galime,

American & Foreign Book Co. 
22 Chapin Place, Hartford, Conn. 
Telef. CHapel 64773.

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CALIF.

DUnkirk 5-5550

11601 Jos. Campau Avė., 
DETROIT 12, MICH.

TOvmsend 8-0296

ir Prašome^ųsMifcriBfię kad mūsų standartiniai-medžiągų, 
siuntiniai yra pati geriausia ir praktiškiausia dovana, kokią' 
galite padaryti savo artimiesiems. Mūsų pastangų dėka gau
nate aukščiausios kokybės medžiagas už iki. šiol negirdėtą 
kainą. y-

‘ 1; 3 angliškos medžiagos 100% vilnoniams kostiumams 
arba paltams su priedais ............ $60.00

2. 3 vietinės gamybos vilnonės medžiagos taip pat prie
dais .......         $50.00

Į šias kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas, o taip 
pat mes imame pilną atsakomybę, kad adresatas gaus lygiai 
tas pačias medžiagas kokias užsako.

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi užsakymai išpildomi tiksliai ir greitai. Už pačius vaistus 
mokate urmo kainą.

Pas mus galite taip pat užsisakyti visų rūšų maisto siun
tinius. siuvamas mašinas,- akordeonus ir bet kokius kitus 
daiktus, kurie yra reikalingi siuntinių sudarymui.

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

Prieš Šiluvą
Šiluvos šventosios. vietos do

mina, matyt, ir šiandien Lie-

Prie užkandžių ir hugėrimų 
paaiškėjo, kad Chochlovas, ta
da jaunas, vos 21 metų, karei
vis, už tat pilnas narsumo ir 
pasitikėjimo savim ir partija, 
— turės virsti vokiečiu, turės 
apsivilkti vokiečio kario unifor
ma ir už vokiečių linijų veikti 
kaip vokiečių leitenantas....

NKVD numatė pasiųsti už fron-

Salės šokiams, vestuvėms i. kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Vaitaitį.
215 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9672

rastas reikalas; čia žaidžiama 
su aukotojų nuotaikomis, ku
rios Balfui nėra nesvarbios, 
kokios jos bus! Nuotaikas su
gadinti lengva, bet jas vėl ati
taisyti sunku!

Kaip eilinio baltininko, mano 
tikslas šiuo laišku buvo viešai 
atsiliepti, kad Balfo Centras ga
lėtų orientuotis, kokias nuotai
kas jo sprendimai sukelia. Bū- 
tų labai naudinga sulaukti CV i Visi siuntiniai yra apdraūsti ir jų pristatymas yra pilnai 
platesnių paaiškinimų. ’ garantuotas.

Dėkoju Tamstai, pone Redak
toriau, kad leidote pasinaudoti 
“Darbininko” skiltele.

4. Ar ji naudoja geriausias Įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

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

Vėl 200 jaunimo į Kazachstaną tuvoje. Sovetskaja Litva prane-
Balandžio 1 iš Vilniaus sto

ties buvo išvežti 200 Lietuvos 
komjaunuolių į Kazachstano 
miestą Rudnyj, į kalnų pramo
nės kombinatą.

Sovetskaja Litva sumini ir 
eilę pavardžių —iš Troškūnų 
traktorininkai Antanas Grince- 
vičius, Stasys Adomonis, šofe
riai Jonas Marcinkevičius, Sta
sys Deveikis ir kt. Jų draugas 
Petras Samleris jau du kartu 
ten buvęs ir dabar vykstą tre
čiu kartu. Manąs iš ten visai 
negrįžti. Iš Linkuvos sumini 
Joną Lukšą, Joną Bojelį, Pet
rą Gruzdą, iš Pakruojaus My
kolą Bučnį, iš Zarasų E. ir V. 
Buržinskus, iš Alytaus siuvyk
los darbininką Juozą Suchockį 
su žmona Jadvyga.

Jie išvyko pagal komjauni
mo paraginimą, kad “atliktų į 
juos sudėtą pasitikėjimą”.

LICENSED BY U.S.5.R.
BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avorae. TeL Di 7-0465 ir IN 7-7272
NĖWARK, N. J. — 312-314 Markei St. TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwfing Gree* 9-6992
• Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Vist muitai apmokami 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100*%.

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., Sedtad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.
MŪSŲ SKYRIAI

ir jaučiamės patenkinti, kad su
gebame organizuotai paramą 
tautiečių vargui lengvinti. Rei
kia mums pastoviai kaupti ryž
tą ir ištvermę tai šalpos akci
jai vykdyti. Tuo tarpu paskelb
tasis nutarimas išeina priešin
ga kryptimi. Užuot šalpą ska
tinus, ji siaurinama. Ar tokie 
sprendimai neprieštarauja pa
grindiniams organizacijos užda
viniams?

Jeigu Centras dėl mums ne
žinomų aplinkybių būtų buvęs 
priverstas tokį viešą pranešimą 
padaryti, tai turėjo jį kitaip ir 
paskelbti, kad visuomenė galė
tų orientuotis. Čia, nėra pap-

užkandžių Naujiem Metam pa
gerbti ir naujiem reikalam ap
tarti. Paaiškėjo, kad vienas už
davinys, skirtas Chochlovui, bu
vo nebeaktualus. Chochlovas Reikėjo jį tam uždaviniui pa

ruošti ir iš ruso padaryti vokie-

Labai svarbus pranešimas visiems tau 
tiečiams, kurie siunčia siuntinius į 

Lietuvę arba į kitus kraštus.

„■ NORI MUKTI AR PARDUOTI 
NAMUS taip APDRAUOŲ 
REIKALAI! KREIPKI! |

| AMERICAN HOME REALTY 
i' I 14-14 Jamataa Avė, Woodhaven 21,K N.Y. TeL: Hlckory 1-5220

OMIIHBNMIMilMfr 1 (Forest Parkway 8totis> 
WUXIAM J. DRAKE

Lieensed Real Eatate Brokeris
< Pagalvok apie savo ateitį, ieėkok tin-— —8$*^ karną namą savo Seimai ir sau. Ne- 

atidėliok, bet ieškok, tad ‘kreipkis j
■ AMERICAN HOME REALTY 
H AUi firmai vadovauja biznyje patyręs 

WUJLIAM J. DRAKE
I Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia 

----- ■>—bUvo kandidatu j Congreaą.

UETUVIAM8 SPECIALUS PATARNAVIMAS
Šioje firmoje apdrausk savo namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk 
nelaimingus atsitikimus prie savo nuosavybės.

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

AMERICAN HOME REALTY
įstaigoje rasi didžiausią pasiūlą namų Woodhaven, Richmond -HiU. 
Ozone Park, Jamaica ir kitur.

Pirmiausia — įprasti į vokie
čių kalbą ir elgesį.... Choch
lovą apgyvendino viename kam 
baryje su Kariu Kleinjungu, 
vokiečiu komunistu, kuris buvo 
dalyvavęs Ispanijos pilietinia
me kare. Chochlovas turėjo pro 
gą ne tik kalbėti vokiškai, bet 
labiausiai reikėjo įsistebėti kas
dieninės kalbos vaizdingus po
sakius, kurie paprastai knygi
nėje kalboje rečiau tepasitaiko. 
Jis turėjo stebėti, kaip Karlas 
elgiasi, kokius gestus kokiom 
progom padaro. Iš kitos pusės 
jis skaitė užsigulęs vokiečių ka
rinius statutus. Lankėsi drau
ge su Karlu į vokiečių be
laisvių stovyklą ir teiravosi iš 
vokiečių karininkų, kaip jie 
sveikinasi su kareiviais ir su 
viršininkais, kaip daro ar pri
iminėja raportus. Vokiečių ka
rininkai turėjo tai ištisom va
landom demonstruoti.

£ _ praėji ^daugiau Jcaįfu metai. 
1943 balandyje Chochlovą iš
kvietė į namus Gorkio gatvė
je, kurie buvo skirti viršinin
kam susitikinėti su agentais. Jį 
sutiko naujas veidas. Tai buvo

šė, kad skaitytojos Lipkina ir 
Kisel iš Vilniaus (rusės? Red.)’ 
teiravos apie tai, ir redakcija 
paskelbė J. Ragausko aiškini
mą. Tas aiškintojas (buvęs ku
nigas?) aiškina visas šventas 
vietas prasimanymais ir noru 
pasipelnyti. Prie jų priskiria ir 
Šiluvą bei Aušros Vartus Vil
niuje.

Ateizmo seminaras
Vilniuje balandžio 1-3 buvo 

surengtas ateizmo seminaras. 
Buvo tokių paskaitų: “Dabarti
nis Vatikanas”, “Moralė ir re
ligija”.

Studentai į Lenkiją
Kauno politechnikos instituto 

studentai su profesoriais išvy
ko balandžio 1 ekskursijos į 
Lenkiją. Išvyko taip pat ir me
dicinos fakulteto studentai.

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIUSIME GREIČIAU

k 716 SL
PHILADELPHIA 6. PA.
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S. BOSTON 27. MASS.
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f 1313 AcMisen Rd.
; Supertor Avė. < 71 SL 
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LIETUVIŠKIEMS SUĖJIMAMS NEMOKAMAI 
- Mielai kiekvienas bus sutiktas.
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LB pradininkai ir organizato 
riai skyrė jai kilnius tikslus ir 
didrtmiy »»Maviniust išreikštus 
Lietuvių Chartos dėsniais. M. 
Krupavičius, • buvęs Vliko Lie
tuvybės' Išlaikymo Tarnybos 
valdytojas, viename savo ben 
drarašty Lietuvių Chartą apibū
dino kaip ‘įpareigojimus kiek 
vieno lietuvio sąžinei” ir kaip

MINKĄS

Apskritas stalas prie išraustos duobės
Apskritas stalas ar keturkam

pis? Toks klausimas visai ne
keliamas, kai prie stalo sėda 
ma su gera valia. Užtenka vie
tos ir pagarbos visiem, ar susė
dama ratu, ar kvadratu. Skirtu
mas čia tik toks, kad į ratą 
gali vėliau betkas įsisprausti ir 
jaustis lygus, o kvadrate gali 
palikti laisvas tik kampas. Nie
kas kampininku nenori būti, 
jei turi kiek savigarbos.

Gera valia tą opią situaciją 
nesunkiai išsprendžia: garbin
gam svečiui paliekama ir gar
binga vieta. Tuo tarpu pikta 
valia visus drumsčia, ar būtų 
sėdama priė apvalo ar prie 
kampuoto stalo. Kampuoti žmo 
nės stumdo .visus alkūnėmis, 

' nepaisant prie kokio stalo be
sėdėtų.

lo koegzistencijos: abiejų Vo
kietijų pakviestos delegacijos 
sėda prie apvalo stalo, bet kal
ba kaip “patarėjai” savo reika
lais ir tik tada, kada konferen
cijos šeimininkai leidžia. “0 
kas pasidarytų, jeigu neleistų?” 
— buvo paklausta. Anglas at
sakė: “To mes nelaukiame”. 
Bet ar iš to bus kas gero?

Galėtų atsakyti p^s susėdu- 
siųjų vaizdas. Jie susėdo prie 
milžiniško apvalaus stalo, tar
tum kokios cistenos, kurio 
kraštai iškilę, o viduryje dum- 
so didelė tuščia skylė. Konfe
rencija sėdi prie duobės, kurią 
išrausė vakariečių sąjungi
ninkų nuolaidos sovietam karo 
pabaigoje ir pokarinės politikos 
metais: Toji atsivėrusi praraja 
neužlyginama jokio sėdėjimo 
prie jokio stalo — sulenkto ar 
kampuoto.

Tas pats Selwyn Lloyd ne
seniai citavo maskvinį laikraštį 
“Komunistą” (1957): ‘Niekada 
nebuvo ir negali būti koegzis
tencijos tarp socialistinės ir 
buržuazinės ideologijos”. Pasa
kyta aiškiai ir šmeižiančiai va
karinę demokratiją. Pasakyta 
po 1956 metų didžiųjų konfe
rencijos toje pat Ženevoje, kur 
rusai pasižadėjo eiti taikiu ke-

Ženevos keturių didžiųjų kon 
ferencija prasidėjo tuo kam
puotu klausimu: kaip susėsti? 
Klausimą iškėlė rusai, kurie sa
vo raštijoje turi pasakėčią apie 
beždžionių kvartetą. Tos kvai
šos galvos bandė ir taip ir ki
taip sėsti, kad sugrotų darnią 
s:mfoniją, bet nieko neišėjo. 
Gavosi kakafonija.

Piktos valios rusų delegacija 
nesiekė nė to, kad būtų darni Hu į Vokietijos sujungimą, 
muzika Ženevos konferencijoje.
Pirmąjį akordą, pagrasindamas 
atominėm bombom, užgrojo________ w w Vokietijos klausymas dabar 
Chruščiovas, o pati delegacija stoja aštriu kampu. Kad rusam 
iškėlė apskrito stalo klausimą, lengviau pavyktų savo naudos 
Jai rūpėjo, kad pakvietus ryti- pasiekti, jie Vokietijos jungi
nės Vokietijos delegaciją, to- riečia į lanką: jiem Vokie- 
ji Įsispraustų kaip lygi tarp ly- tijos teisinė ir faktinė padėtis 
giųjų. Pačiu sodinimu norėjo sutampa. Jie laiko, kad su ry- 
išspresti rytinės Vokietijos su- ^ne Vokietija yra padaryta tai

ka, o vakarinei Vokietijai telie
ka prisijungti.

verenumo pripažinimą.

Tuo tarpu karas užsibaigė be 
taikos sutarties Europoje. Va-Konferencija,' užkliuvusi už 

stalo kojos, vos neiširo iš pat kariečiai nesiryžta paimti to 
pradžių. Amerikiečiai spyrėsi klausimo už pradinio galo ir 

pareikalauti visuotinės sutar
ties. Tada iškiltų visos Europos 
ir pavergtųjų kraštų klausimas, 
ne tiktai apskrito ar kvadrati
nio stalo. Bet kur nėra griež
to nusistatymo spręsti klausi-

nenusileisti rusų įnoriui, ang-
lai tarpininkavo. Anglų užsie
nio reikalų ministeris, kuris 
dar vasario mėnesį pareiškė, 
kad sambūvis (co-existence) su 
rusais bolševikais galįs pasi
baigti tiktai mūsų nebuvimu mą iš pagrindų, ten patiriama 
(no-existence), savo žodžiam nemalonių pralaimėjimo smū-

‘kelio rodyklę”, rodančią pa- 
sauly pasklidusiems lietuviams 
“vieninteliai teisingą kryptį” į 
jų senolių, į jų tėvų ir į jų pa 

' čių tautinį židinį. Nenusikalsta
me ta;p pat Lietuvių Chartą ly 
gindami su Dešimt Dievo įsa
kymų; Dievo įsakymai yra į 
pareigojimai kiekvieno krikš
čionio moralinei sąžinei, Lie 
tuvię Chartos įsakymai yra įpa- į 
roigojimai * kiekvieno lietuvio 
tautinei sąžinei.

Vadinasi, Lietuvių Charta yra ia 
svarbus dokumentas. Jo vykdy 1 
ipas mus veda į nepriklauso-1| 
mą Lietuvą ir į lietuvybės iš 3 
laikymą. Taigi jį reikėtų mum?| 
nuolat pris mir.ti, reikėtų juo I 
atsiremti, jį turėtų įsiąmonin- j 
ti mūsų jaunimas mokyklose, 1 
jis turėtų būti skelbiamas mū
sų salėse ir bažnyčiose, juo tu
rėtų mirgėti mūsų laikraščių ir j 
žurnalų puslapiai.

Ar taip yra? Deja, atidžiau J 
apsižvalgykime — ir pamatysi
me, kad Lietuvių Charta dar 
nėra tapusi tautinės mūsų są
monės kasdieniniu penu ir Įsta
tymu. Jai didesnio dėmesio te
parodo gal tik patys Bendruo 
menės darbuotojai, bet ir jų ba1 
sas nei visuotinai girdimas, nei 
atidž'au Įsiklausomas. ,'•

Tai matome iš pačios Bend f 
ruomenės gyvenimo. Bendruo- ; 
menė yra Lietuvių Chartai vyk
dyti, bet Amerikoje buvo bal
sų, kad čia nepriimtina ir pati 
Charta (pavartykime kad ir 
“Naujienų” ar “Sandaros” pus 
lapius). LB įstatais, LB apylin
kė sudaroma kiekvienoje JAV 
vietovėje, kur' yra lietuv:ų, ta 
čiau apylinkių nėra nė tokiose 
vietovėse, kur yra susitelkusių 
nemaža mūsų inteligentų, ir tai 
vadovaujančių (pvz. Washingto- 
ne). La ko turime ir žmonių su 
randame partinei, draugijinei 
ir profesinei veiklai, bet daug 
trūksta ir laiko, ir žmonių LB 
darbui, dėl to V. Seirijis “Drau
ge” Bendruomenę teisingai pa
vadino kampininke. Apskritai 
Bendruomenę spaudža tie patys 
sunkumai, kurie didele grėsme 
pakibo ties visu lietuvišku mū
šy gyvenimu ir reiškiasi jo su
nykimu. Apie tuos sunkumus 
plačiau kalba Vytautas Voler- 
tas 1959 m. “Aidų” 2 nr., kaž
kuriomis jo rašinio vietomis 
naudojamės ir čia.

Volertas pastebi, kad prieš

St. Barzduko, LB JAV Centro Valdybos pirmininko pranešimas
K Amerikos rytinio pakraščio suvažiavime v0 jgyyavjmo pagrindų 4r

• . J 1 nenustatė jos darbui gairių.
3) Darbo idėjos ir planai turi 
ateiti iŠ LB Centro Valdybos, 
bet jie turi būti tokie, kad.ių .Jgį 
vykdymas jungtų visų lietuvių 
išsklaidytas pajėgas ir pritrauk- 
tų nuošaliai bestovinčius ir sa- 
vo kilmę pradedančius užmirš- jBgį 
ti lietuvius. Tokių didelių pla- 
nų ir darbų yra daug, ir CV, 
be abejo, yra gavusi daug pa- 
siūlymų, tik jų nepradėjus'-. : 

šitas Apygardos Valdybos
raštas baigiamas tokiu įspėji- Mg 
mu: "Jei td~ greitu laiku ne- 
bus padaryta, o pasitenkinama
viena k'-ta švente ar kad ir ko- S 
kiu kitokiu didesniu parengi
mu, Bendruomenės padėtis ne

kelis dešimtmečius lietuviško 
sies veikios darbe stipriausiai 
reiškęs mūsų inteligentai Da
bar jau esą kitaip: “Paskaičiuo 
kime, kas dabar mūsų. gyveni
me drįsta pasirodyti Aktyviųjų 
dalyvių tarpe rasime didelį sįai 
čių buvusių mokytojų, sptiks- 
me Lietuvos karininkų ir vidu
tinės padėties inteligentų, ma
tysime veiklių senesniosios kar 
tos visuomenininkų ir šiek tiek 
šviesių kultūrininkų. šių dar
bus remiant, regėsime dalį jau
nimo, sąmoningą vyresniąją 
ankstesniosios imigracijos kar-

rūpesčiais tegyvenantiems, to- daugumas amerikiečių rodo ko
kia padėtis rodosi normali, ir munizmo grėsmės akivaizdoj, 
tautiniai pavojai jų galvų ne- yra aliarmuojanti bei gėdinga, 
kvaršina. Kiti į visa žvelgia su tais pačiais žodžiais vertinkime 
dideliu rūpesčiu ir nerimu, nes 
mes dezertuojame, o nutautimo 
banga nesulaikomai ritasi per 
mūsų jaunimą. Niekais eina pa
stangos kalbėti tautinei mūšy 
sąžinei, neišgirstami gėdinimai 
ir įspėjimai nebekartoti tos pa
čios klaidos, kurią savo laiku 
darė nuo savo tauto atitrūk-

sų diduomenė bei bajorija.
Esą reikalas taisytųsi, jei šiuo

-i

ST. BARZDUKAS kalba. Dešinėje — J. Šlepetys, kairėje — K. Bagdonas.
Noutr. V. Maželio.
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(4) bu nuo ryto iki vakaro. Aš vis

ta. Jei po mano mirties taptų 
tikra savininke, nieko kito ne
norėčiau. Bet įsivaizduokime,— 
tegu Dievas apsaugo, — ji iš
teka.

Jegoras Semionavičius pažvel 
gė į Kovriną bailiomis akimis,

— Aš norėčiau žinoti, koks 
viso to galas? — paklausė Je
goras Semionavičius Pesockis. 
— Ne sodo, — apie tai nega
li būti jokio klaušimo, — jis 
yra tvaskus, pavyzdinis ... Aps
kritai, ne betkurio sodo, o 
visos santvarkos, kuri turi di-

kąjlarau pats. Genėjimas, skie
pijimas, želdinimas — vis tai 
mano darbas. Jei man kas gelb
sti, darausi pavydus, grubus, 
imu jaudintis. Visa paslaptis 
yra meilėje, mano budriam ir 
aštriam žvilgsnyje, mano ran
kose, mano rūpestingume. Kai

dėlę politinę reikšmę. Naujos 
eros, į kurią veda Rusijos ūki
nė ir pramoninė pažanga.... Ku
riam visa tai galui? Kokiam ga
lutiniam tikslui?

valandėlei prisėdu su draugu, 
mane graužia baimė, kad so
de neatsitiktų ko blogo; mano 
širdis plazda ne manyje, o so
de.... Taigi, sakykime, rytoj aš

— Sis klausimas gali būti 
labai lengvai atsakytas, — pa
stebėjo Kovrinas.

— Tamsta manęs nesupran
ti. Man rūpi žinoti, kas tada 
nutiks su mano sodu? Kaip da
bar yra, jis nepatvertų nė vie
no mėnesio. Priežastis. čia ne 
ta, kad sodas didelis ir darbi
ninkų jame apstu. Aš sodą my
liu — tamsta supranti? Aš my
liu jį daugiau negu pats save. 
Tik pažiūrėkite į mane! Aš dir-

mirštu. Kas mane pakeistų? 
Kas dirbtų mano darbą? Vyriau 
sias sodo užvaizdą? Darbinin
kai? Mane ima baimė ne dėl 
to, kad sodą gali sunaikinti a- 
maras ar šalna. Aš būkštauju 
svetimų rankų.

— O Tanė? — įbedė akis 
šypsodamasis Kovrinas. — Ji 
nėra pavojingesnė už kiškį. Ji 
mėgsta ir supranta sodo dar
bus.

— Taip, ji supranta ir mėgs-

ir savo pačių apatiją bei išsky- 
dimą.

LB planai h- jy vykdymas
LB Bostono Apygardos Val

dyba 1958 lapkričio 22 LB 
Centro Valdybai rašė:

1) Bendruomenės dabartinė 
padėtis apylinkių bei apygardų 
ribose dabar dažnai tokia, jog 
Bendruomenė laikoma tik vie 
na nauja organizacija šalia es
ančiųjų. Jos veiklos plėtimas 
esamų organ’zacijų tikslų 
plotmėje laikomas konkurenci- tik negerės, o silpnės", 
niu, o jungiančiai bei koordi LB Centro Valdyba su raštu 
nuojančiai veiklai k:tos organi- susinažino artimiausiam savo 
zacijos dažnai nepritaria, laiko 
dargi ūzurpacija.

2) PLB Seimas reikalų nepa 
taisė. Nuėjęs įprastų suvažiavi
mų forma įvairiems veiksniams 
bešnekant, sveikinimus beskai
tant ir dargi įnešant politinių

posėdy, jį apsvarstė ir to svars
tymo išvadas, liečiančias JAV 
LB organizacinį gyvenimą, jos 
planus bei darbą ir jos ateitį, 
taip pat pateikia šiam suvažia
vimui visų dėmesiui bei svars
tymui. (B.d.)

SUVAŽIAVIMO DARBAI

tą ir šiek tiek protingų ūkinin- negandu tinkamai, susidomėtų 
kų, amatininkų bei darbininkų, ir susirūpintų daugiau šviesių 

ir atsakomybę suvokiančių gal
vutei savo balsą dėl to pakeltų 
mūsų Bendruomenė, Lietuvių 
Chartos įpareigota stovėti lie
tuvybės sargyboje. Todėl šis 
klausimas keliamas ir šiame su
sirinkime: realiai žiūrėkime į 
padėti ir pasidarykime taip pat 
realias išvadas. Gana toliau 
migdytis oficialiuoju optimizmu 
Iliuzijos apmokamos didele kai
na. Prisitaikydami sau JAV sau 
gurno FBI viršininko H. Hoove- 
rio žodžius, kad apatija, kurią

įskaičiuodami nedalyvaujan
čiuosius, pasigesime didesnės 
dalies geresnį turtą įsigijusių, 
verslininkų, mažesnio išsilavi
nimo tautiečių. Taip pat nedaž
nai matysime aukštesnes pozi
cijas Lietuvoje turėjus:us, bet 
šiuo metu sunkiau besiverčian
čius. Pasigesime didelės dalies 
jaunimo. Ypačiai pastigsime 
gerai įsikūrusių inteligentų — 
gydytojų, advokatų, kunigų” 
(94 psl.).

Vieniems, savo reikalais ir

turėjo dar kažką pasakyti, ta- 
čau niekaip negalėjo prie to 
klausimo prieiti.
— Aš perdaug jus myliu, kad 

galėčiau ką nors slėpti — vėl 
pradėjo iš tolo, sukišdamas ran
kas į kišenes. — Nemoku kal-

kažką po nosim murmėdmas. bėti užuominom, nenoriu būti
— čia yra mano kryžius,-— klaidingai suprastas. Pasakysiu

kalbėjo toliau. — Ji gali ište
kėti, susilaukti vaikų, o tada 
nebus kada sodo žiūrėti. Tai 
labai prasta. Bet labiausiai bai- 
linuosi, kad gali gauti išlaidų 
vyrą, kuriam vis truks pinigo. 
Jis pasirūpins sodą už gerus pi
nigus išnuomoti. Ir tada?.... Ta-
da per vienerius metus viskas 
nueis velniop. Tokiam darbui, 
kaip mano, moters yra Dievė 
prakeikimas.

Jegoras Semionavičius giliai
atsiduso ir gan ilgokai tylėjo. 
Paskui vėl išsiliejo:

— Gali mane vadinti savi
myla. Aš vistiek nenoriu, kad 
Tanė tekėtų. Bijau! Tamsta ma
tei tą vaikėzą su griežle čir
pina, kelia triukšmą Aš žinau, 
kad Tanė neis už jo, nei aš to 
neleisčiau.... E, brolyti, aš esu 
žmogus su charakteriu. Aš tai 
žinau.

Pakilo ir ėmė vaikščioti po 
kambarį. Aiškiai matėsi, kad

atviraį: esate vienintelis vyras, 
už kurio nebijočiau Tanės leis
ti. Taip. Esate išmintingas žmo
gus, turite jautrią širdį, negalė
site suniokoti viso mano gyve
nimo darbo. Bet kas svarbiau
sia: myliu jus kaip savo sūnų, 
jomis didžiuojuos. Taigi, jeigu
Tane ir jūs apsispręstumėte.... 
žinoma, reikia truputį tam lai
ko.... aš būčiau labai patenkin
tas ir laimingas. Aš tai sakau 
tiesiai, kaip ir tinka su garbin-.
gu žmogumi kalbant. Man visai 
negėda....

Kovrinas nusijuokė. Jegoras 
Pesockis pravėrė duris, norėda
mas jau eiti, bet dar sustojo 
slenkstyje paskutiniam žodžiui:

— Ir jeigu susilauktumėte 
sūnaus, aš padaryčiau iš jo so- 
dinįnką. Labanakt!

Kovrinas, palikęs vienas, su
sirangė patogiai sofoje ir ėmė
si sklaidyti straipsnius.

Gegužės 9 ir 10 Brooklyne, 
.... lietuvių klubo salėje, įvyko JAV 

rytinio pakraščio LB apygardų 
bei apylinkių atstovų, lituanis
tinių mokyklų mokytojų ir švie
tėjų suvažiavimas. Suvažiavi
mas pradėtas invokacija, atkal
bėta kun. V. Dabušio. Atidary
mo žodį tarė New Yorko apy
gardos pirm. J. Šlepetys. Su
važiavimui vadovavo K. Bagdo
nas, V. Dilys ir B. Raugas. Sek
retoriavo A. Dimas ir K. Barz- 
dukas. Rezoliucijų komisiją su
darė O. Gimiuvienė, P. Gaurys, 
Pr. Kulys ir V. Vaitiekūnas. 
Per abi dienas dalyvavo 80 as
menų.

Sveikinimai
Suvažiavimą sveikino žodžiu 

konsulas V. Stašinskas, yliko - mas didelis lietuvybės darbas, 
pirm. dr. A. Trimakas, New - 
Yorko Alto pirm. dr. E. Noa- 
kas, LB Tarybos pirm. J. Šle
petys ir LB JAV C. Valdybos 
St. Barzdukas, raštu — Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir- per daug nusiminti. LB yra gy- 
mininkas J. Matulionis, LB Ta- Va ir pajėgi. Tai parodė praei- 
rybos narys kun. St. Yla, Lie- tų metų New Yorke įvykęs LB 
tuvių Fronto Bičiulių vardu pasaulinis seimas, 
prof. J. Brazaitis.

Bendri pranešimai
Suvažiavimas per dvi dienas 

išklausė kelių bendrojo pobū
džio ir specialiųjų švietimo rei
kalais pranešimų, papildytų dar 
atstovų pranešimais iš gyvena
mosios vietos.

PB JAV C. Valdybos pirm. 
St. Barzdukas kalbėjo bendrai 
apie bendruomeninę veiklą ir 
valdybos darbus. (Jo praneši-

mas ištisai spausdinamas Dar
bininke).

Juliūs StaniŠkū, CV Tždinin- 
kas, apžvelgė finansinius reika
lus atskirom rytinėm apygar
dom ir apylinkėm. Jo praneši
mas rodė, kad solidarumo mo
kesčio 1955 gauta 680 dol., 
1956 — 820, 1957 — 1241, 
1958 — 1222, 1959 — dar tik 
13 dol. Viso iš rytinio pakraš
čio (Bostono, Hartfordo, New 
Yorko ir New Jersey) apygar
dų 1955—1959 surinkta 3977, 
94 dol. Yra apylinkių, kurios 
nieko nėra mokėjusios ir neat
siliepiančios į C. Valdybos ra
ginimus. .

Dr. P. Vileišis, kalbėjęs apie 
LB akciją, nurodė, kad dirba-

tik LB esanti peę kukli, tai ir 
priekaištų atsirandą.

Po pranešimų gyvose disku
sijose kalbėjusieji pritarė dr. 
P. Vileišio minčiai, kad nereikia

švietimo reikalai
Popietinis ir gegužės 10 prieš

pietinis posėdžiai buvo skirti 
vien švietimo reikalams. LB 
JAV C. Valdybos nario švieti
mui P. Balčiūno ir Švietimo 
Tarybos pirm. J. Tamulio pra
nešimai lietė šeštadieninių li- 
tuanistnių mokyklų organizaci
ją, programas ir vadovėlius. Po 
pranešimų labai aktyviai reiškė
si pedagogai. Pasisakyta už li-

Pirmasis buvo pavadintas “Tar
pinė kultūra”, antrasis.— “Keli 
atsakymo žodžiai į M.Z. pasta
bas apie žemės paruošimą nau
jam sodui”, tretysis — “Dar 
šis tas apie skiepijimą” Kiti bu
vo smulkesni. Rašyti nerimo 
ir ligūsto susijaudinimo. Net 
pats popierius paėmus lapą su 
taikia antrašte “Rusijos Obe
lės”, dvelkė nerimu. Jegoras 
Semionavičius pradeda žodžiais 
“Audiatur et altera pars” ir bai 
gia “Sapienti sat”, tarp tų dvie
jų žinomų posakių srūva kar
tūs žodžiai, nukreipti prieš 
“mokytus nemokšas, mūsų so
dininkus, kurie stebi gamtą iš 
savo akademinių kėdžių”; o 
taip pat prieš Gauchė, ‘kurio 
šlovė remiasi tiktai nenusima- 
nėlių ir diletantų susižavėjimu” 
Pagaliau Kovrinas užtiko vieną 
neįvardintą straipsnį, kuriame 
reiškiamas apgailestavimas, kad 
laikoma neteisėtu dalyku plak
ti botagu valstiečius, kurie pa
gaunami vagiant obuolius ir 
žalojant vaisinius medžius.

— Geras darbas, išsamus, 
žavus —sprendė Kovrinas, — 
bet visuose straipsniuose kišo 
aštrus peilis. Man rodos, visur 
yra tas pats. Visi, kurie dirba
galva, yra nervingi, yra aukos

perdėto savo jautrumo. Turbūt i 
taip reikia. 11

Kovrinas prisiminė Tanę. Ne-1 
didelė, liekna, pablyškusio vei-1, 
do, bet plačiai atvertų tamsių ( 
akių, kurios vis kažko dairosi, i 
Mėgstanti kalbėti, argumentuo- 
ti; savo žodžius palydi gyvais 
rankų mostais. Nervinga. Gali- 1 
mas daiktas, jos nervai pakilę, 
ligi pačios aukštumos.

Kovrinas griebėsi knygų, bet 1 
skaitė ir nieko nesuprato. Kny- 1 
gas nusviedė. Jo nuotaika dar 
buvo pakili, kaip ir tada, kai1 
šoko mazurką, dainavo, klau-11 
sėsi muzikos. Nebuvo dar atsi-1 į 
gavęs po to įspūdžio, kurį jam1 į 
padarė matytas vienuolis, keis-1 
tas, nenatūralūs. Jei tikrai bū-1 
tų matęs vienui vienas, tai tu
rėtų pripažinti, kad tai jo ne
sveikos vaizduotės padaras. To- ( 
ji mintis jį baugino, tačiau neit- { 
gam. Praėjęs kelis kartus pro 
kambarį, vėl ėmėsi skaityti, 
bet skaitinys nepatenkino. No- r 
rėjo kažko trauklesnio, nuosta-1 r 
besnio, nepaprasto. " 11

Jau ėmė švisti, kad ruošėsi 
gult Išgirdęs, kaip Jegoras i 
Semionavičius išėjo darban, pri-1 
sišaukė tarną ir paprašė vyno, i 
Užmigo tiktai apsvaigęs.

(bus daugiau)

tuanistinių mokyklų programų 
pataisymą ir greitesnį vadovė
lių paruošimą. Tam reikalui 
Chicagoj prie švietimo Tarybos 
yra sudarytos specialistų komi
sijos, ir jos savo darbą varo 
sparčiu tempu.

V. Čižiūnus savo paskaitoje 
“šeimos ir švietėjų santykiai” 
konstatavo tragišką šių dienų 
lituanistinės mokyklos mokyto
jo padėtį, kai daugumas tėvų 
ne tik nemato reikalo palaikyti 
artimesnį ryšį su mokytoju, bet 
ir nevertina jo darbo. Dėl to 
mokytojo auka neduoda pagei
daujamų vaisių. Pabaigoje ap
gailestavo, kad jo parašyto šei
mai tautinio auklėjimo vadovo 
leidėjai nesugebėjo savo laiku 
išplatinti o dabar gerokai pa
vėluotas reikalas.

Bostono lituanistinės mokyk
los vedėja O. Gimiuvienė savo 
paskaitoje “Dabarties lietuvis 
mokinys” gyvenimo pavyzdžais 
nušvietė lituanistinės mokyklos 
mokinio abejingumą mokslui, 
nereguliarų pamokų lankymą, 
nedrausmingumą ir nepažangu
mą. Ypač berniukai laiko sau 
“garbe” nesimokyti lietuvišku 
jų dalykų. Yra ir pačių tėvų 
nerūpestingumo, apsileidimo ir 
net nesuprantamos elgsenos.

(Nukelta į 4 psl.)



DARBININKAS

Prel. Pranciškaus M. Juro sukaktis
Lawrence, Mass.35 metai parapijos vadovybėje 

Prel. Pranciškus M. Juras ge
gužės mėnesy švenčia trisde
šimties metų klebonavimo su
kaktį šv. Pranciškaus Lietuvių 
parapijoje Lawrence, Mass. 
Prieš paskiriant klebonu, prel. 
P.M. Juras penkeris metus bu
vo toje parapijoje vakaru. To
kiu būdu jau trisdešimt penki 
metai, kai uolusis Dievo tarnas 
rūpinasi jam pavestų parapie- 
čių sielų išganymu. 1930 me
tais atbaigė įrengti bažnyčią, o 
prieš porą metų įsteigė parapi
jinę pradžios mokyklą, kurioje 
mokosi 187 mokiniai. Taip pat 
nupirko sklypą žemės prie baž
nyčios, ir įrengė automobiliams 
pastatyti aikštę.

Pereitą sekmadienį prel. P. 
M. Juras buvo nuvykęs į Chi- 
cagą. Ten marijonų kongrega
cijos atkūrimo auksinio jubilie
jaus minėjimo pamaldose Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje 
pasakė pamokslą. Dabartinis 
marijonų provincijolas kun. J. 
Jančius, MIC, yra kilęs iš Law- 
rence, Mass.

Vietos vakarinis laikraštis 
‘Lawrence Evening Tribūne” Į- 
sidėjo prelato fotografiją ir 
trumpą jo 35 metų pastoraci
nio darbo Lawrence aprašymą.

Valteris Lubinskis, jr., penk
to skyriaus mokinys šv. Patric- 
ko parapinėje mokykloje laimė
jo pirmą vietą šio pavasario

Detroit, Mich.
Lietuviu Namai

Balandžio 28 Detroito apylin
kės valdyba buvo sukvietusi or
ganizacijų atstovus apžiūrėti 
YMCA parduodamus namus Li- 
vernois gatvėje, tarp Micigan 
Av.e ir Vernor Hway. Namai 
yra apie 50 metų senumo, tu
ri maždaug 300 vietų talpos 
salę, 22 kambarius, šaudyklą, 
čiurkšles, mašinoms statyti aikš
tę ir kt. Namai parduodami už 
25,000 dol. Valdyba žinojo, kad 
namai visų mūsų reikalavimų 
nepatenkins, tačiau taip pat ne
sitikėjo gauti ką nors pigiau. 
Apžiūrėjus namus, daugelis at
stovų išreiškė nepasitenkinimą, 
kad salė permaža krepšiniui,
kad nėra scenos ir kt. Pereitą 
sekmadienį Bendruomenės val
dyba peržiūrėjo organizacijų 
atstovų raštiškus atsakymus ir, 
radusi, kad dauguma jų neigia
mi, nuo tų namų pirkimo laiki
nai susilaikė ir namams pirkti 
vedėjas A. Paškus neužilgo vėl 
kvies visų organizacijų atstovus 
apžiūrėti kiek brangesnius na
mus. Gal gi pagaliau susitarsi
me?

Lituanistinė mokykla, vei 
kianti prie Šv. Antano parapi
jos, gegužės 24 baigia 10-tus 
mokslo metus. Mokyklos 10-čio 
minėjimas pradedamas 11 v. šv. 
mišiomis, kurias atnašaus ir pa
mokslą pasakys mokyklos glo
bėjas klebonas kun. dr. Ignas 
Boreišis. Po pamaldų 12:30 vai. 
Hispanos Unidos auditorijoje 
įvyks iškilmingas dešimtų
jų mokslo metų užbaigimo ak
tas ir meninė programa, kurią 
atliks lituanistinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami mokyto
jų. Kviečiame tėvus ir lietuviš
kąją visuomenę gausiai dalyvau 
ti. V. Kutkus

PASKUTINIS DIVIDENDAS 
PAKELTAS IKI

3’/4% metams
(3% reguliaraus ir 1^4% extra)

SKAIČIUOJAMAS
METŲ KETVIRČIAIS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

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

141 Second Avė., New York City, N. Y., Tel. GRamercy 5-7430
Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai. MŪSŲ SKYRIAI:

PREL. PR. JURAS

‘Art Fair’ ruoštose varžybose. 
Dovanas įteikė kardinolas R. 
Cushing Bostono kolegijos gym- 
nazijoje pereitą sekmadieni, ge
gužės 10. Jo darbas bus išsta
tytas Bostono kolegijos Roberts 
Center septintoje metinėje me

MARIJA AMŠIEJŪTĖ

DEIDRA DIDELYTĖ su mokytojais

no parodoje, kurią organizuo
ja Bostono arkivykupija.

Marija Amšiejutė, baigianti 
Marijos aukšteniąją mokyklą, 
buvo parinkta Marijos — Ge
gužės Karalienės vainikuoto- 
ja 99-toje metinėje procesijoje Noutr. V. Maželiotame pačiame laikraštyje. (JCS)

Švenč. Marijos parapijoje ge
gužės 18. Ji jau keturi metai 
yra geriausia mokinė savo mo
kykloje, yra studentų tarybos 
narė, laimėjusi įvairių dovanų 
poezijos, trumpų rašinių ir iš
kalbos varžybose, šiais metais 
laimėjo sidabrinį medalį už ge
ras klasikinių dalykų studijas. 
Ją pagerbs birželio mėnesio 
mokslo metų baigimo iškilmė-

Darata Blaževičiutė laimėjo 
Emmanuel kolegijoje stipendi
ją. Jos tėvai gyvena 24 Rhine 
St., Lavvrence, Mass.

Deidra Didelytė, Thomson 
mokyklos aštunto skyriaus mo
kinė, laimėjo antrąją vietą vis
os Amerikos pradžios mokyklų 
varžybose už geriausiai parašy
tą rašinį apie lietuvius ir jų pa
pročius. Jos tėvai gyvena 92 
Massachussetts Avė., Andover,
Mass. Dovanas — pagyrimo la
pą, 15 dol. čekį, auksinius rak-5, 
tūs ir rašomą plunksną įteikė 
Henry C. Shelley aštunto sky
riaus anglų kalbos mokytojas 
ir Mary H. Hennessy Thompson 

mokyklos vedėja. Jos visą raši
nio tekstą įsidėjo Lawrenso va
karinis laikraštis “Lawrence 
Evening Tribūne”.

Visų kitų laimėtojų nuotrau
kos ir aprašymai tilpo taip pat

DARATA BLAZEVIČIŪTĖ 

♦

VALTERIS LUBINSKIS

IŠ LB SUVAŽIAVIMO NEW 
YORKE gegužės 9-10 d.d. Lie
tuviu Piliečiu Klube Brooklyne. 
Nuotraukoje apačioje matome 
kalbantį dr. P. Vileišį, iš Wa- 
terburio, apie LB akciją. Pre
zidiume iš dėžinės į kairę sėdi: 
LB Tarybos pirmininkas J. Šle
petys, CV pirmininkas St. Barz
dukas, Hartfordo apygardos 
pirmininkas K. Bagdonas, B. 
Raugas iš Philadelphijos, V. Di- 
lis iš Newarko ir K. Barzdukas 
— sekretorius, iš Kearny. N.J.

Suvažiavimas
(Atkelta iš 3 psl.j 

Prelegentė nurodė, kaip vie
nas tėvas draudžiąs lituanisti
kos mokytis, o kitas neturįs 
namie jokios lietuviškos kny
gos; parsinešamų iš mokyklos 
neleidžiama skaityti.

Pr. Naujokaitis, Brooklyno 
lituanistinės mokyklos vedėjas, 
pasakojamuoju būdu pavaizda
vo literatūros pamoką apie K. 
Binkį. Sesuo M. Paulė iš Put- 
namo (šio vienuolyno trys se
serys buvo vienintelės atstovės 
iš visų kongregacijų) atkreipė 
dėmesį į vaikų laikraštėlį “Eg
lutę” ir prašė jį paremti.

Pranešimai iš vietų
Pabaigoje buvo išklausyti a- 

pylinkių atstovų pranešimai ir 
kelti įvairūs klausimai. Daugiau 
šiai atsakinėjo C. Valdybos 
prim. St. Barzdukas, aktyviai 
reiškęsis per visus posėdžius. 
Priimta eilė rezoliucijų. (Jos 
bus paskelbtos kitam Dabinin- 
ko nr. Red.). Pasveikintas Lie
tuvos generalinis konsulas Jo
nas Budrys jo 70 metų amžiaus 
proga.

Suvažiavimas praėjo intensy
vaus darbo nuotaikoje ir, reikia 
manyti, bus prisidėjęs labiau 
susisteminti lietuviškąjį švieti
mą. Būtų buvę dar geriau, kad 
programa būtų buvusi tik tiem 
reikalam pritaikyta, mažiau per 
krauta, daugiau sutelkta į prie
mones visokiom bėdom įveik
ti, o mažiau — į nusiskundi
mus ir neigiamus reiškinius.

Pamaldos ir pobūvis
Antrąją suvažiavimo dieną, 

gegužės 10, iš ryto buvo su
sirinkta pamaldom į . Angelų 
Karalienės parapiją. Iš vakaro, 
gegužės 9, buvo surengtas po
būvis lietuvių piliečių klube. 
Meninė programa turėjo Moti
nos dienos nuotaiką. Sol. G. 
Juodytė Matthews akompanuo
jant A. Mrozinskui, padainavo 
S. Genienės Mulks ‘Lietuvos 
laukai” ir “Klajonės, A. Vana
gaičio “Mamytė”, St. Šimkaus 
‘Pamylėjau vakar’ir C. Saint 
Saens ariją iš operos “Samso
nas ir Dalilė”. Po koncertinės 
dalies buvo vakarienė, kurios 
metu suvažiavmo dalyviai ir 
svečiai turėjo progą maloniai 
praleisti laiką.

Pr. P.

1959 m., gegužio 15 d., nr, 34

MOKSLEIVIŲ KVIETIMAS Į LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ
Jau kelinti metai veikia pranciškonų vadovaujama lie

tuviška šv. Antano gimnazija Kennebunkport, Maine. Į ją 
priimami tik lietuviai ir lietuvių kilmės berniukai, gerai 
baigę pradžios mokyklą. Gabūs mokiniai, pristatę savo iš
eitojo mokslo pažymėjimus, gali persikelti ir iš kitų aukš
tesniųjų mokyklų į bet kurią klasę.

Mokykla veikia moderniškuose pastatuose, kuriuose 
yra bendrabutis, klasės, žaidimų salė, biblioteka ir labora
torija. Mokyklai ir bendrabučiui vadovauja lietuviai pran
ciškonai. Mokykla turi visas aukštesniųjų Maine mokyklų 
teises. Joje išeinamas visas vidurinėms mokykloms skirtas 
kursas su lotynų kalba ir lituanistika.

Atlyginimas už mokslą ir išlaikymą tik 400 dol. me
tams. Neturtingi, geri mokiniai, jiems prašant, gali būti 
dalinai arba ir visai nuo šio mokesčio atleidžiami.

Kadangi pranciškonai susirūpinę savo prieaugliu, dėl 
to pirmenybe teikiama norintiems stoti į Pranciškonų Or
diną. Mokyklą baigusius pati vienuolija savo lėšomis leis į 
aukštesniuosius filosofijos ir teologijos mokslus Amerikos 
ir Europos universitetuose.

Lietuviai tėvai, susirūpinę lietuvišku savo vaikų auklė
jimu, tesiunčia juos į lietuvių pranciškonų gimnaziją. Visais 
įstojimo reikalais kreiptis:

• Pranciškonų Gimnazijos Rektorius
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine

BALTIMORĖS ŽINIOS 
t

Liurdo vandens specialiose 
bonkutėse galima gauti šv. Al
fonso lietuvių parapijos klebo
nijoje. Vandenį iš Liurdo par
vežė parapijos klebonas prel.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių diena

Nevienas jau teiraujasi, ar 
liepos 4 seserų pranciškiečių 
soduose bus Lietuvių diena. 
Taip, Lietuvių diena bus, ir tai 
bus jau 34.

Šiemet padaryta nauja ir 
didelė automobiliam aikštė. Vi
si ten galės pastatyti savo au- 
tomibilius nemokamai. Jau yra 
baigta šv. Prarcškaus auditori
ja, prie vienuolyno prijungtas 
naujas pastatas, pavadintas šv. 
Klaros vardu. Tai naujokynas.

Visas šias naujas statybas at- 
silankusieji galės pamatyti ir pa 
sigrožėti daroma pažanga.

Visi kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti. Jei liepos 4 pasitai-. 
kytų lietus, tai šventė būtų ke
liama į sekmadienį, j liepos 5.

Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau.

Kun. J.V. Skripkus 

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtų Cape Cod
ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri, šią vasarą turės naują 
"MEŠKOS" vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

• GRĄŽOS IR ERDVŪS KAMBARIAI
• GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
• STROPUS PATARNAVIMAS
• NEAUKŠTOS KAINOS
• VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
• TENISO - GOLFO AIKŠTĖS
• Arti Golfo srovės šildomi Atlanto paplūdimiai
• Arti teatrai ir k. vakarinės pramoges

Iki birželio 5 dienos kreiptis adresu:

S. M. LŪŠYS, 105 Grand St., Brooldyn II, N.Y. 
Telefonas: EVergreen 7-5576

mm1!*

L. Mendelis. žmonės seniai jau 
pageidavo vandens iš Liudo, 
kur tiek daug pagijimų įvyksta.

Baltimorės arkivyskupas Pr. 
P. Keough sidabrinį vyskupys
tės jubiliejų minės gegužės 21. 
Padėkos mišias aukos arkivys
kupijos katedroje. Pagerbimo 
pietūs ruošiami Emerson vieš
butyje. Visi Baltimorės arkivy
skupijos kunigai pakviesti tose 
iškilmėse dalyvauti.

Šv. Alfonso parapijos soda- 
lietės gegužės 24 ruošia ekskur
siją į Longvvood Gardens, Wil- 
mington, Delaware. Į šią vietą 
daug ekskursijų atvyksta iš vi
sos Amerikos pasigrožėti gra
žiais gėlynais, kuriuos yra į- 
ruošęs garsiųjų dirbtuvių stei
gėjas Dupont. Autobusai su ek
skursantais išvyks nuo šv. Al
fonso parap. bažnyčios gegužės 
24 d., 10 vai. ryto ir grįš į Bal- 
timorę 8:30 vai. vakaro.

Vainikų dienos minėjimą ruo 
šia Amerikos legijonierių 154 
lietuvių postas ir jų padėjėjos 
(Auxiliary). Minėjimui vadovau
ja teisėjas Tomas Marcinkevi
čius. žuvusiems už tėvynę pa- 

(Nukelta į 5 pus.)

SAVINGSBANK
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS: MMH

135 Broadway prie BeJford Avenue
539 Eastem Parkway prie Nostrand Avė. H 

Member Federal Insurance Corporation j

Mūsų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100'-; garantuoja, kart kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa
vaičių laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti įvairiausių geriaus.os rūšies 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas Katalogas veltui. 
Atidarą kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p. — sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

332 Fillmore Avė.
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 

Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin Avė.
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 
Ncwark, N. J. 

Tel. MArket 2-2877

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOvver 1-1461

11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.

Tel. TOwnsend 9-3980

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

H 0 L Y LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

I

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155
Brooldyn II, N. Y. Resid. ILlinois 8-7118



Santvara tidari langai
šių dienų poezijos, skaitytojui nimą. Protu supranta, kad jis 
pateikė savo poezijos rinktinę, neišvengiamas, bet Širdžiai jis 
kuri pavad. ATIDAJU LAN- toks svetimas, kad vykstančio 
GAL Gražiai J. Kapočiaus iš- proceso negali sveikinti 
leista. Puikiai, dailininko T. Va- tokiu entuziazmu,' kaip tuo pa
lipus iliustruota. Taip ir dera čū metu begyvenąs Kazys Bin- 
ląidinni, kuris išreiškia poeto kis; negali virsti naujo gyveni
nei metų, gal ir viso gyveni-, mo trimitininku. Santvaro ei

lėraščiai yra lyg poetinis siel
vartas, kuris pratęsia aną toli
mą tolimą, bet tokią populia
rią “O varge, Varge”.

St Santvaro rinktinė yra ne
priklausomos Lietuvos vieno li
teratūrinio laikotarpio padaras, 
indėlis ir liudininkas. Jei kiek
vieno poeto kūryboj yra kokis 
eilėraštis, kuris jį reiška labiau 
nei kiti, ta šios dienos poezi-

Rinktinė sudaryta iš pdeto 
ankstesnių knygų — 1924,

- 1936, 1938, 1945, o taip pat
dar iš naujo neišleisto rinkinio. 
Suminėti metai rodo, kad San- 

' tvaras atėjo į poeziją nepri
klausomos Lietuvos pradžioje 
ir priklauso literatūriniam lai
kotarpiui, kuriame reiškėsi Pu
tinas, Sruoga, Kirša. Jų lietuvis 
ko simbolizmo srovėje Santva
ras tada buvo vienas iš labiau
siai pasinešusių į miglotų sim
bolių, personažų, vaizdų pasau
lį. Paskiau visų anų simbolis
tų poezijoje ėmė stiprėti realis
tinis aiškumas, konkretumas, 
nelyginant po rudeninio ryto 
miglų būtų atėjęs įdiehojimas, 
kuriame miglos pakyla ir aiškė
ja spalvos, linijos, plokštumos.

Tai reiškėsi ir Santvaro poe
zijoje. Tik vargiai galėtum pa
vadinti Santvaro poeziją sau
lėtu, giedriu įdienojimu — tp- 
kiu kaip Putino paskesnis Pa
vasario paradas ar Kiršos Laiš
kas obelaitėm. Teisingai pava
dino Santvaras savo knygą 
“sievartų, svajonių ir giesmių 
lapais”, kuriuose yra “ūkanos, 
“prieblandos” ir ‘šėlstančios 
pagairės”. Su tokia nuotaika 
eina ir iškilmingas tonas, di
dingas vaizdas. Tai bent per
sveria.

Nėra pagrindo manyti, kad 
autorius pozuoja. Yra tiesa, kai 
autorius knygos pabaigoje sa
ko, kad jis stengėsi būti “sa
vaimingas ir nuoširdus”. Jo 
poetinei prigimčiai yra savas, 
taigi nuoširdus ir tas iškilmin
gumas ir vaizdo pakilumas. Iš 
kur tai? 1 ‘ - ;

Vargiai bus suklysta sakant, 
kad Santvaras visa savo šir
dies esme yra sutapęs su pat
riarchaline tėviške. Ją yra pa
vertęs savo emocinio gyvenimo 
dalim, ir bet koks mėginimas

totų prie Santvaro vieno iš to
kių eilėraščių: Rudenio duona, 
Malda, Credo, Algimantui, o 
kiekvienas tikriausiai prie Va
balėlio:

■ Kokias tu pareigas eini, 
Mažasis vabalėli? — 
Nurims audra, prašvis

tamsiam slėny,—, 
Kur brisi tu per šlapią

______l ________smėlį?.. š-
Ar vyšnių soduose gimei?

Ar saulės ašarėlėj 
Tu siūdeisi U vaiskų drabu-

Kokias tu pareigas eini tam
siam slėny,

Mažasis vabalėli.

Motinos dienos minėjimas Lindene
Lindeno apylinkė gegužės vaikus į sueigas, pobūvius. Tai 

17 ii. 3 vai. p.p. Laisvės Parko 
salėje ruošia iškilmingą Moti
nos dienos minėjimą, į kuri 
kviečiami atsilankyti visi: dide
li ir maži, jauni ir seni, linde- 
niečiai ir gretimų kolonijų lie
tuviai.

šventė prasidės motinų pa
gerbimu. Invokaciją sukalbės, 
ir trumpa žodį tars Newarkošv 
Trejybės parapijos vikaras kun. . 
Petras Totoraitis. M. Šaulienė, ba žmonos vyrams lankytis su- 
iš Patersono pasakys šventei 
pritaikytą kalbą.

Meninėje dalyje pasirodys 
Lindeno lietuvių šeštadieninės 
mokyklos mokiniai su dairiomis 
eilėraščiais ir tautiniais šokiais. 
Muziko J. Stankūno studijos 
mokiniai Žibutė ir Rimas Rau
džiai atliks kūrinius pianu ir 
akordeonu. Gabūs, jauni ir jau 
spėję lindeniečių širdis užka
riauti broliai Prižgintai išpildys 
garsių kompozitorių klasikinius 
kūrinius smuikti ir pianu. Pro
grama, atliekama tik jaunųjų, 
bus gyva, įvairi imponuojanti. 
Reikalinga tik, kad visuomenė 
gražias jaunimo pastangas bent 
savo atsilankymu įvertintų.

Dauguma tėvų sielojasi ir 
planuoja kuo -dažniau surasti 
progą vaikams susitikti, susipa
žinti, kad ateity galėtų drau
gauti, kad tik mažiau jų nuby
rėtų nuo lietūvų kamieno. Jie 
ruošia bendras šeimynines iš

pareikalauja iš tėvų darbo ir 
išlaidų. Tačiau nėra lengvesnio 
nei pigesnio būdo bendrauti, 
kaip atvykti į jau suruoštą' pa
rengimą, paremiant jį tik auka 
ar nuperkant bilietėlį- Bet, ar. 
visi tai darome? Yra šeimų, ku
rių nei su botagu nei su pyragu 
Į lietuviškus parengimus neįvy- 
liosi. Tokiose šeimose labai daž
nai vyrai draudžia žmonoms ar.

sirinkimuose, parengimuose. 
Vaikai, prisiklauso tėvų ginčų, 
barnių, ir nueina su ameriko
nais. Tat kviečiame ir prašome 
kol dar riepervėlu, dėtis su 
lietuviais. Dalyvaukime 
šventėje visi.

Šis parengimas yra 
kutins mūsų kolonijoj 
vasaros atostogas. Prašoma ne- 
sivėlinti. Įėjimas visiems nemo
kamas. * S. V.

šioje

pas- 
prieš

Vasarotoje dėmesiui
Vasarvietė "Banga", Center- 

ville, Cape Cod, (prie Craigville 
Beach) jau priima kambarių ir 
kabinų užsakymus. Vasarojimo 
sezonas pradedamas birželio 
15.

Informacijų ir užsakymų rei
kalais prašoma kreiptis: 0. šle- 
pavičienė, 250 Columbia Rd., 
Dorchester 21, Mass. Telef.: 
GArrison 7-4560. Po birželio

ją keisti, atplėšti, duoda jam 
vidaus skausmą. Tačiau poetas

vykas į gamtą, šokius ir links- 
mavakarius, aukojasi vežiodami

15 — į “Banga” PO. Box 307, 
Centerville, Mass.

Įšventinami į kuni
gus trys marijonai 
Hinsdale, Illinois
Marijonai šiais metais mini 

auksinį kongregacijos atnauji
nimo jubiliejų. Ta proga gegu
žės 23 trys marijonai priims 
kun gystės šventinimus marijo
nų seminarijos kiplyčioje Cla- 
rendon Kilis, III. Vysk. Vincen- 

< tas Brizgys atliks šventinimo a- 
peigas. Bus įšventinti du bro
liai — Jonas ir Jeronimas Za- 
loniai ir Antanas Gražulis.

Broliai dvynai

* Jonas ir Jeronimas Zaloniai 
gimė 1932 biržel o 27, Plymou- 
th. Pa. Pradinius mokslus bai
gė viešose mokyklose ir įstojo 
į marijonų kongregaciją 1950. 
Filosofijos ir teologijos moks
lus baigė marijonų seminarijo
je, ir Grand Seminaire de St. 
Sulpice Montrealyje.

Kunigai Jonas ir Jeronimas 
Zaloniai, MIC., atlaikys primi
cijas šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Lymvood, Pa. Mi
šiose dalyvaus arkikunigu pa
rapijos klebonas kun. A. Sinke- 
wicz, diakonu kun. Ed. Witch- 
koski, MIC., iš marijonų semi
narijos (kun. Eduardas yra gi
minaitis Zalonia 3?eimai), šub- 
diakonu kun. Kazimieras Kuc-

.- Nuoue makaitytė keli, MIC., Marianapolio kolegi-
jos (Thompson, Conn.) profe-

AMERIKIEČIAI GIRIA LIETUVAITĘ £
NORWOOD, MASS. (Nukelta į 6 psl.)

Malonu konstatuoti faktą ir 
kartu pasidžiaugti jaunos lietu
vaitės laimėjimais, kurie šiais 
metais ne tik lietuvių, bet ir 
visos Norwood gimnazijos var
dą iškėlė. Tai Nijolė Makaity
tė.

Prieš tris mėnesius ji laimėjo 
Amerikos anglų kalbos ir lite
ratūros mokytojų konkursą, 
kur buvo atžymėta kaip viena 
iš geriausių mokinių, baigian
čiųjų gimnaziją Massachusetts 
valstybėje. Konkurso teisėjai 
apie šį laimėjimą išsiuntinėjo 
pranešimus universitetų vado
vybėms, visos Amerikos valsty
bių gubernatoriams ir kongre
so nariams. Taip pat buvo pa
talpinta nuotrauka su aprašy-

tybei atiteko 20 Merit Scholar- 
ships fondą sudaro įvairių fir
mų įnašai bei stipendijos. Ni
jolei Makaitytei teko B.F. Good
rich skirta stipendija.

Kai buvo jai paskirta stipen
diją, “Norwood Messenger” pir 
mame puslapyje įsidėjo jos nuo 
trauką ir aprašė, kad ji iš Lie 
tuvos pabėgo nuo raudonųjų, 
gyveno Voketijoje ir atsikėlė 
į JAV.

Su šiuo laimėjimu ji įeina į 
Norwoodo istoriją, nes iki šiol 
nė vienas norwoodietis moks
leivis tokio laimėjimo nebuvo 
pasiekęs. Apie tai rašė ir Bosto
no didieji laikraščiai: Boston 
Globė, Record —American ir 
Herald Traveler.

- a \ ~ . f

ĮIS VISUR
— Paminklinė garbės len 

Marijos šventovėje Putnam 
Conn., skubiai rengiamai Jo 
bus iškalti vardai garbės fu 
datorių ir fundatorių. Garb 
fundatoriai aukoja $1,000, fu 
datoriai $500. Taip pat tvari: 
ma Aukso Knyga, kurioje bi 
surašyti visi Marijos šventove 
aukotojai.
— Detroito—LB Apyl. Valdyt 
yra nutariusi Detroite ir jo 
pylinkėse gyvenantiems sti 
dentams, norintiems vykti 
Fordham universiteto Lituani 
tikos Institutą, pagelbėti sti 
dento kelionės ir pragyvenim 
išlaikų apmokėjimą. Kreiptis 
apylinkės švietimo vedėją A 
bertą Misiūną, 1985 Scotte 
Avė. telef/ TA 5 0303 (prie: 
pietinėmis valandomis) arb 
pas apylinkės valdybos pirm: 
nininką Vytautą Kutkų, 161< 
Scotten Avė., telef. TA 5-384 
(po 5 vai. p.p.)

___—
—

__—
—

—

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys ir 
N. Pr. Marijos Seserų Gfldos Centro Valdyba

RĖMĖJŲ SUVAŽIAVIMAS 
MARUOS ŠVENTE — Putnam, Conn.
Maloniai kviečiame į Nek. Pr. Marijos Seserų Rėmėjų Seimą, kuris įvyks 

GEGU2&S 24 d. PUTNAM, CONNECHCUT
Šis Seimas skiriamas pagarbinti Švč. M. Mariją.

Ta proga seimo dalyviai galės gauti Marijos šventovėje pilnuosius atlaidus.
Seimo programa: 11:00 vai. šv. Mišios su pamokslu -

12:00 vai. Pietūs
2:00 vaL Seimo posėdis ir meninė dalis 

Bendrabučio mergaitės parodys 
“Rugiapiūtę”

5:00 vai. Šv. Valanda Marijos garbei.
Kviečiame visus lietuvius, Seserų bendradarbius, dalyvauti šioje šventėje.

mu vietos amerikiečių laikraš
tyje “Norwood Messenger”.

Paskutiniu laiku N. Makaity
tė, kuopščiai pasiruošus,1 pažen
gė dar toliau ir laimėjo pilną 
stipendiją 4 metams iš Natio
nal Merit Scholarships Corpo
ration fondo.

Visoje Amerikoje šis fondas 
už gerą mokymąsi skiria 850 
stipendijų. Massachusetts vals-

Baltimorės žinios
(Atkelta iš 4 psl.) 

gerbti yra paruošta įdomi pro
grama. Visos lietuvių organiza
cijos kviečiamos prie minėji
mo prisidėti, žuvusių pagerbi
mas ir programa vyks Holy Re- 
deemer lietuvių kapinėse. Ge
gužės 30 d., 9 vai. ryto, mišias 
už žuvusius lietuvius karius au
kos legionierių kapelionas kun. 
A. Dranginis, pamokslą sakys 
kun. K. Pugevičius. Giedos šv. 
Alfonso parap. va:kučiai. Įvai
rios organizacijos žuvusių pa
garbai padės vainikus prie gra
žiai papuošto Nežinomo- Karei
vio kapo.

Vaikučiu piknikai vyksta 
kasmet mokslo metams bai
giantis. šiemet piknikas ruošia
mas gegužės 20 Druid Kili Par
ke. Autobusai su vaikais į par
ką išvyks nuo šv. Alfonso pa
rapijos bažnyčios. Juos lydės 
mokytojos ir parapijos kuni
gai. Ta Į>ačia proga aplankys 
ir zoologijos sodą, šios ekskur
sijos labai vaikų mėgiamos!

Ceslava Padolskienė, Kazi- 
mieros Bradūnienės motina, 
mirė Lenkijoje, palaidota pir
madienį, gegužės 11.. Už jos 
vėlę laidotuvių dieną buvo mi
šios šv. Alfonso lietuvių parap. 
bažnyčioje. Ūko liūdinti duktė 
Kazimiera ir kiti vaikai bei gi
minės.

Jonas Obelinis

Studijas ji numato pradėti 
Radcliffe universiteto humani
tariniame fakultete ir studijuo
ti teisę.

Tenka pažymėti, kad ji uo
liai reiškiasi ir jaunimo tarpe. 
Redaguoja Norwoodo gimna
zijos laikraštuką “The Hilltap- 
per”, priklauso Neo—Lithuania 
korp., darbuojasi su skau
tais. baigė Bostono lituanisti
nės mokyklos septynias klases, 
šoka tautinius šokius ir bendra
darbiauja su vietos lietuvių pa
rapijos seselėmis įvairių pasi
rodymų bei minėjimų progo
mis.

Tai gražus pavyzdys visiems 
moksleiviams, o ypač tiems, 
kurie bijosi savo tėvų kalbos.
N. Makaitytė yra atvykusi iš 
tremties ir savo šeimoje bei lie
tuvių tarpe kalba tik lietuviš
kai. Lietuvių kalbos vartojimas 
jai nesutrukdė pasiekti gražių 
laimėjimų amerikiečių mokyk
loje. Reikia tik palinkėti jau
nai Nijolei ir toliau kelti lie
tuvių vardą kitų tautų tarpe. 
Sėkmės!. P.J.

—Lietuviu seneliu ligoninė 
(Nursing Home) statybos vaju 
pradedamas šių metų sesen 
seserų rėmėjų seime, Putnan 
Conn. gegužės 24. Jūs savi 

. auką^ar paskola galite tapti kū
rėju naujos lietuviškos įstaigos 
bei artimo meilės darbo. Au
kas prašome siųstį šiuo adresu: 
Sisters of the Immaculate Con 
ception R.F.D. 2, Putnam, Conn

— Stepo Zobarsko paruoštų 
liaudies pasakų rinkinio ‘Lit- 
huanaian Folk Talės” antoji 
laida jau išspausdinta .ir atiduo
ta į rišyklą. DaiL Ada Korsa
kaitė padarė visą eilę naujų i- 
liustracijų, iš kurių 4 spalvo
tos! šioje laidoje įdėta dvylika 
naujų pasakų.

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

Gražiof' vietoj prieš parką 
parruodamas 6 šeimų mūrinis 
namas, 804 Macon St. Brook
lyn 33, N.Y. Suinterisuoti tesi
kreipia pas J. Shaltonį nuo 1 
iki 5 vai. p.p.

BAKERY FOR SALE

Jamaica
Whole Sale & Retail 

Good business section

Phone Darbininkas GL 5-7281

ADAM REALTY C O.
o f f e r s

• A COMPLETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE. SALES 
APPRAISALS, MORTGAGES

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE. CASUALTY. LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS 
FOR FAST ACTION

AND PREFERRED ATTENTION, 
SEE ADAM FIRST"

(Nukelta į 8 p.)

Mirė A. Kneižio žmona
Antaną Kneižį, vos atšventus 

savo radijo 25 metų 
ištiko skaudi nelaimė: 
10 staiga mirė jo 
auginusi tris sūnus ir dvi 
teris. Vienas sūnus

ADAM REALTY C O.
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL. 4-I570

gas.

Mirus mylimajai Žmonai ir Motinai

A. A. ALICIJAI KNEI2IENE1, 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia ANTANUI 
KNEIŽIUI, jo sūnums, dukterims ir giminėms

Bronius Kovas, 
Noruoodo Lietuvių Amerikos Piliečių 

Bendrovės Sekretorius

Adam Stankūnas. Realtor
Vytautas Kvietkauskas. Salesman

informacijas su viso pasaulio ® 
jį raidynais gausite veltui, tik į: 
lt praneškite savo adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 
1B3? Broad Street 
Hartford. Conn„

Sąžiningas patarnavimai J



lįi* Įšventmami ...
5 Atkelta iŠ 5 psf L I 

^ininarijos klierikas; pamoksli- 
| Wnkas —kun. Steponas Dam- 
| Jbrauskas, MIC, Marianapolio ko 
| profesorius, v -
| | Jaunųjų kunigų marijonų tė- 
| vai, Andriejus ir Ona Zaloniai, 
Mjnra. Aiųerikoj gimę, augę ir il- 

gus metus gyvenę Penhsylvani- 
v Šiuo metu Andriejus Za- 

įJ loms yra spaustuvės darbinin- 
kas dienraščio Draugo spaustu- 

įf? vėje Chicagoje, o Ona Zalonie- 
> nė“ eina virėjos pareigas mari- 

jonų vienuolyne. Jų duktė Sa- 
/'lė-Ona lanko šv. Marijos para- 

jf pijos mokyklą, kuri yra šali- 
*4 mai marijonų vienuolyno.

Jonas ir Jeronimas Zaloniai 
buvo veiklūs studentai semina- 
rijoje. Jie tvarkė misijų klubo 

i reikalus ir padėdavo vasaros 
« stovyklą vesti.

Įr* Trečias irgi iš Pannsylvaniįos 
| Antanas Gražulis gimė Cum- 
‘ bola, Pa.. 1926 balandžio 21. 
j Jis lankė Saldžiausios Jėzaus 
’ Širdies parapijos mokyklą, New 
’ Philadelphija, Pa., ir Blythe
* Township aukštesnę mokyklą, 
į Paskui Įstojo Į JAV laivyną ir
* tarnavo Okinavos salose 1944.
* —1946. Iš. ten nuvyko į Ma- 
I rianapolio kolegiją ir Įstojo į 
l marijonų kongregaciją (1950).
* Mokėsi filosofijos marijonų se- 

minarijoje ir teologijos Grand
j Seminaire de St. Sulpice Mon- 
s trealyje.
* Kun. Antanas Gražulis. MIC. 
į laikys pirmicijas gegužės 31 
« Saldžiausios Jėzaus širdies pa- 
i rapijos bažnyčioje New Phila-
* delphia. Pa. Mišių apeigose da- 

lyvaus arkikunigu parapijos
‘ klebonas kun. Kazimieras Ra- 
k kauskas, diakonu — kun. A. 
» Dranginis; kita atsista bus pa- 
I skirta vėliau. Po mišių iškil- 
, mingi pietūs bus parapijos sa- 
' Įėję, vadovaus kun. Vilius Vė- 

žis.
; Antano Gražulio motina gy- 
; vena New Philadelphia. -Pa.
* Ten yra ir jo sesutės: Elena 
< Spudienė, Ona Demko. Veroni- 
’ ką Halavaty, Margareta Mar- 
I chetti, netekėjusi Marijona fr

broliai Juozas
■_ Venas brolis ir sesuo yra mi

rė. Tėvas Juozas Gražulis mi

TARNAUKITE DIEVUI. 
PADĖKITE SIELOMS

kartu su Sv. Kirylo ir Metodijaus 
seserimis, kurios mokytojauja, tar
nauja ligoninėse ir senelių prieglau
dose. R/ykite: Reverend Mother 
M. BERNARO. Vilią Sacred Heart. 
Danville, Pa. . .....

rė 1951.
Klierikaudamas Antanas Gra

žulis darbščiai vadovavo vasa
rinei stovyklai. Ruošiasi dar ir 
šiais metais stovyklai vadovau
ti. Artimas jam buvo ir misi
jų klubas, kuris kiekvienais
metais nemažai padaro pinigų 
iš vartotų pašto ženklų.

Visiem trim jauniems kuni
gams linkime daug pasisekimo 
ir gausių Dievo malonių. (PCM)

Complet* Outfitters to the Sisterhood < 
CONVENT AND RECTORY SUPPLIES 

SVtTEATERS SHAWLS. LUCGAGE 
SEMINARIAN SUPPLJES. GIFTS ■

ROBERT EMMETT TIRRELL^lnc.
Note Our New Addres*

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

CHINA?
WHY NOT CAROLINA*

‘ _ FLOOR WAXING 
RESIDENTIAL — COMMERCIAL 

WINDOW CLEAN1NG 
GENERAL HOUSE CLEANING 

MO 4-4653

For Further Information 
Write: Rev. Mother Superior. 

Sisters of Charity of Our Lady of 
Mercy. P. O. Box 3345. Charleston.

11th ANNIVERSARY 
DORMER S A L

The OBLATE SISTERS of 
ST. FRANCIS DE SALES

SAVE! SAVE!
FREE INSULAT1ON DŲRING 

DORMĘR SALE

WAL - CHRIS
SU 5-5454 .

have recently established their first 
novitiate in the United States. 
Generous young women willing to 
be formed to the religious life ac- 
cording 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 .

PEŠT CONTROL PROBLEM? 
Don’t Tblerate — Exterminate!

Termites. Roaches. Ants, etc., 
be gone when you call —

CUNNI>4GHAM
EXTERMINATING CO. 

79 Clinton PI.
Newark, N. J. ESsex 4-8462

Sister Superior, '/ '
Vilta Aviat, Chiids, Maryland

PILGRIMAGES

Maldininkų kelionė į Kanadą išvyks
ta ketvirtadienį, gegužės 28 d., 6 v. 
ryto: sugrįžta sekmadienį, gegužės 

31 naktį. Papiginta kaina. Kelionė 

ten ir atgal su dviem nakvynėm ir 
4 kart valgymu S48.50. Rezervuokite 

sau vietas tuojau pat: Saint Ann's 
Church 312 East 110th Street, New 

York City, N. Y. Tel. L E 4-3856.

CANOPIES for WINDOWS, 
DOORS, PORCHES, PATIOS

Kaiser Aluminum 
Baked on Enamel 

Beautiful Colors
Gorgeous Fiber Glass 

FREE ESTIMATES
For additional Information call

LA 8-8570
Day-Nite & Sunday

219-13 LINDEN BLVD. 
Cambrla Hts., Queens

WINE AND DINE IN TRUE 
ITALIAN FASHION

In The Heart Of Little Italy
V I CTO R ’ S

ITALIAN RESTAURANT
72 Kenmire St. Nr. Mott & Center
CA 6-8539 Closed Tues.

“Staten Island's Newest” 
PALER MO’S 

Charcoal Haven 
Choice Char-Broiled 

STEAKS. BURGERS". FRANKS 
Cor. Victory A Richmond Avė.

OUR LADY 
QUEEN OF MARTYRS

(2 Blocks South of Dyckman St.)

MAY 15th, 16th, 17th

A 1959 PONTIAC 
FULLY EQUIPPED

Avvarded on Sunday, May 24th
VALUABLE DOOR PRIZĖS 

ALL ARE INVITED

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

START

FAKSUS HEAT-PRMF

..i

JUIY 1*.
GUARANTEED AGAINST OVEN MEAKAGE

PO SESIŲ MĖNESIŲ

Nemokamai
NAUJAI ATIDARYTOMS

SĄSKAITOMS

ARBA PADIDINANT

SENAS TURIMAS

TAUPYMO SĄSKAITAS

PRADĖKITE

JŪSŲ TAUPYMO

PROGRAMĄ

TUOJAU PAT

UNPARAUOED M KAUTY AND UTUTY

TOU* SĖT 
WTTH 
THESE 
P1ECES «T 
SAVMG 
$200 ON

TOU« SĖT 
wnn 
THESE 
HKES BT 
SAVMG

WTTH

SAVMG

OCT.lrt.

JŪS GAUSITE PILNĄ KEPIMUI REIKALINGĄ 
KOMPLEKTĄ VELTUI

UŽ TAUPYMĄ JŪSŲ PAČIŲ PINIGŲ
Si dovana tenka kiekvienam, visas Komplektas 
kas mėnuo kiekvienam kuris taupo dabar ir 
kuris atidarys naujo taupymo sąskaita.

ĄNTHONY 'fiV'Nrs

H. W. MALE FEMALE 
\ ■ - *■ m p y r-

< BEIKALINGA TARNAITĖ
jGyveoiinas šeimoje. Geriausios saly- 
Ąns N. Yorko mieato aplinkoje. Nuo 
3B Ori 60 doL savaitinio atlyginimo, 
pina kambarys ir matetas Susisieki
mui kUenpirdgiai duodami iŠ anksto. 
Skambinti (Collect calll: PI 2-4905; 
Raftyti: P: Ardei Domestic Agency. 
3® East Jericho Tpke. Mineola, N. Y.

D1SH WASHERS (2)
at CARL HOPPL*S in Batawin. LI. 
Steady work - Good pay - Vacations 
and all beneflts. Apply at

VALLEV STREA.M PARK INN 
130 West Merriek Rd. 

va|iey Stream, L.L~N. YT

HOME INPROVEMENT
?xg>$®x9@®@®@®©®®©@SSXsXSXs^

WATERPROOFING SPECIALIST
Basements - Residential - Industrial 

Reasonable Prives 
Ali Work Guaranteed

JAmaica 6-1625
If no answer — OL 7-8679

41 m 
Basements done with fine panelling 

Jalousie windows 
House painting (exterior) 

ESTIMATES - EXPERT SERVICE 
MO 8 6251

Have a Home Improvement Prob- 
lem? We Can Solve it at a Reason- 
able Cost. Conversations - Kitchens 
- Garag-es - Roofs - Violations re- 
moved - Add more rooms. 10 years 
written guarantee. Free estimates. 

~Selpo Construction Corp. 486 Aye^T 
. Brooklyn, N.Y., Hl 9-3123. Call day 
or night including Sunday.

HOME OWNERS NOTE!
Bldg. Dept. Violations Removed 

Bathrooms, Kitchens, Alterations 
Licensed Plumber

SAMUEL SODIROFF 
1111 Utica Avė. — Brooklyn, N. Y. 

Dl 5-2300

I S L A N D CIO N T R A CT O R 
LEVITTOWN AREA 

Extensions, Atties, Dormers 
660 Newbridge Road—-------

East Meadovv, L. I. N. Y.
SU 1-7662 —Altern. call WE 1-8636

J. M. Carpenter Contracting Co.
Specializing in: 

Home Modemization - Alterations 
Kitchen Cabinets - Carpentry 

We Design To Your Specifications 
ALE WORK GUARANTEED 
Estimates Cheerfullv Given 

--------- PR 2-7255

GENERAL CONTRACTORS 
Rockwool Insulation - Shingling 

Waterproofing - Weatherstripping* 
Roofing-Siding-Painting-Pointing 

F.H.A. Terms — Work Guaranteed 
Free Estimates — Ėst. Over 25 Yrs. 

Approved Contracting Co. Ine. 
300 Flatbush Avė., Brooklyn, N. Y. 

MA 2-4969

EXPERT WORKMANSHIP 
on ATTICKS - BASEMENTS 

ENTENSIONS 
Reasonable Prices 

EMIL BONGE 
1106 Hicksville Rd. 

Massapegua, L. I. N. Y. 
PY 8-4838

RESTAURANT

SORRENTO 
' ' RESTAURANT A PI2ZERIA
216 Avė. ‘A’ (Bet. 13th A 14th Sts.)
SEA FOOD • WINE • EEER

AIR-CONDTTIONED.
Delivery only Stuyvesant Town area

Call OR 7-9957
Open 11 A.M. - 1 A.M.
.Fru SaL 11 A.M. - 3 A.M.

MARDI-GRAS 
Under New Management 

Dancing < Entertainment — Fri., 
SaL A Sun. — Luncheon - Dinner

Tasty Snacks A Pizza 
STEAKS OUR SPECIALTY 

308 Nelson Avė. (Cor. Hylan Bivd.) 
Great Kilis Y U 4-9642

SUMMER RENTAL

VIC. RED HOOK N. Y. — 4 fully 

furnished apartments; also boarders 

in main house; Near lake; Short
ride to church. May 30th through 
Labor Day. Nlghtingale 6-2534.

SUMMER CAMPS

CAMP SCENIC, Raquette Lake. N. Y. 
for Ernotionally Disturbed Childn-n. 
Cainpiux in a tl)>-rai»e»itic setting. Small 
groups - geared to individual child. Psy- 
chologica! sup.-i-iision. Camp nurse. Ages 
3 to 14. co-ed. Free froin pollen and 
poison ivy. Rates: 8 wks—S.'įįO. 6 wks— 
$415. 5 wks—$345. 4 wks—$275. 3 wks— 
$210. Wrt. Dorothy Bess. 2046 Ryer Avė, 
Bronx 57. Dept. L. New York. TR 8-2075

GIRLS 13 Years

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

eondueted by the 
Sisters of Christian Doctrine 
Sports, Pool, Nature Study

Camp Crafts. etc.
Season; June 29 - August 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

IVESTCHESTER 
DAY CAMP 

SCARSDALE
BOYS & GIRLS — AGES 3-10

• Swimming • Arts'A Crafts
• Pony, Ridės • Hot Lunch 
AU Camp Activities - Transporta
tion Provided Direct - 40 Minutes.

For Information and Brochure
Call GR 5-1574 R. N. BURPEE

STONE POSTS INN 
115 Washington Avenue 

Spring Lake Beach, N. J.
OPEN ALL YEAR

Block from Beach - Near Catholic 
Church - Modified American Plan 

Dining Room Open to Public
GI 9-9734 Milton J. Applegate

CAMP L AVIGERIE 
ON LAKE KUSHAQUA 

ONCHIOTA, NEW YORK
Conducted by the White Fathers. Competent, professional direction. 
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 Rates 

For Information write: 
THE WHITE FATHERS

1624 21st Street N.W. Washington 9, D. C.
In New York call MAin 4-6267 — In New Jersey: Liberty 9-45Ž6

BANGA TELEVIS1ON
Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

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

CMCP

DARBO VALANDOS

TELEFONAS:
APplegate 7-0349

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

Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

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

Kreiptis —

Joseph And r tįsis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ.. WOODHAVEN 21, N. Y 

TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL valu, 
nekmadieBiats — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak

Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

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

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

| KOKIAS DOVANAS
| jūsų artimieji Lietuvoje laiko pačiom 
| geriausiom ir brangiausiom?
| Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
t importuotos, vilnonės medžiagos 1!! 
| DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ

Brooklyn 36, N.Y

yra tinkama vestuvėms 
’ Koncertams Priėmimams

tokiam* , ir t.t.
Susirinkimams

Call Anytime CLoverdale 1-9397 
1601 REMSEN AVĖ.

NAUJOJE VADOVYBĖJE!
NAUJAI GRAŽIAUSIAI IŠDEKORUOTA

Talpina 
nuo 50 iki 1.500 žmonių

2145 BOSTON R D. 
Kampas E. 181 SL

PAINTING & DEČORATING 
Finest in exterior and interior painting. 

FREE ESTIMATE

C U S T O M A W N I N G S
Ali types of avvnings

CANVAS — ALUMINUM — FIBERGLAS f>>r Stores, honi'1.®. t-Tvaros.
FREE ESTIMATES: — M«-n:ion this and ąn *xtra 20G DISCOUNT 

OUTDUOR CHAIRS RECOVERED
CAPRI AWNING & SHADE

S. BECKENSTEIN, Ine
GR 5-4525'

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

118-125.139 ORCHARD ST.

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje x 
pasiųsdami tikros vilnones medžiagos vyrukai eilutei arba | 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų | 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- | 
dom, antdurira, baldam aptraukti, užvalkalam. |
Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
viršų, arba IN D traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St. £

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas \

Maišyti* ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
iwholesale) kainomis.

K and K FABBICS
115$ East Jersey Street.

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO
Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už piln^ eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

6514 20th AVĖ. (near 65th St.) Bklyn, N.Y. TE 7-4455 cr TE 7-1800

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos; lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

260 Ordiard Street, New York 2,
Tel.: AL 4-8319

N. Y.



CLEANING SERVICE

BUS TRANSPORT.

ROMAN FUNERAL CHAPELIN ST. JOSEPH’S PARISHMOVING

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
HALL’S MOVING CO.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street

1046 MADISON AVENUE (80th St.)

GI 8-8379 PL 4-1165

LOURD4, ROMĄ ir FATIMĄ

PLeasant 4-3501

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

IN MASSAPEpUA PARK

Sensational at $16,290*POUSH PMI

NEW YORKO COLfSEUM

66 MAIN STREET
YOnkers 3-8088 or 3-4002

HmUt Ema* 9

MghKpMMb* ■'
Dectv$’bis.to«.
CMHMppMtoyoL 
ttritss jom Mm

near store, lake; heat; $100 week.

si su Hota SC rezervine, baigė 
tygioorii &2 (1:0). Abu mūsų 
įvarčius parietė Klivečka.

Sį ięitadiPilį mainytai tau
rės rungtynėse žaidžia su uk
rainiečiais 1 vaL Metropolitan 
Ovai e jaunučiai turi pirme
nybių rungtynes su Pfaelzer 
SC 3:30 vaL Eintracht Ovai As- 
toria. Sekmadieni pirmoji vie
nuolikė žaidžia draugiškas rung 
tynęs su College Point, Long 
Island, 3 vaL p.p.

PARK HAVEN NURSING HOME 
4301 8th Avė. Brooklyn. 32, N. T. 
GE 5-8512. Modern fireproof Udng; 
24 hr. nuraing care; strict čtiet con- 
trol; oecupational therapy. Moderato 
rates. Complete nursing care to cro- 
nicaūy iii; convalascent and aged

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

IN SAINT ANASTAZIA PARISH 
in DOUGLASTON, L. L, MODERN 
RANCH. Luxurious & comfortable 
large corner plot, fieldstonė &. brick, 
3 bedrooms, 2 baths, richly finished 
basemeht; 2-car garage; centrally 
air-conditioned. Owner: BA 4-6742. 
336,000.

Kazys Jakštas, Chicagos ex- 
pertas laimėjo Illinois univer
siteto turnyrą su 6^ — Ut^- 
2 v. Kari Simon su 51£tš.

'■ šeštadienį krepši1*!* 
Watart>uryje

Šį šeštadienį Waterburio lie
tuvių visuomenė tarės progos 
pirmą kartą pamatyti naujai 
iškeptą Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio vicemeisterį. Water- 
burio Gintaras, išgarsėjęs savo 
pasisekimais į Detroite, rengia 
įdomias krepšinio žaidynes, ku-

(Nukelta į 8 psL)

IN SAINT TERESA'S PARISH, In 
WOODSIDE, D. L, N. Y. — Across 
from St. Teresa’s Church. Corner, 
solid brick, walk to subways, shopp- 
ing, schools; 6 large rooms, finished 
basement, 1% baths, garage, 50x100, 
322,000. 50-02 44th St., EX 2-0768.

IDEAĮ. FOR RETREAT HOUSE, 
Summer Camp or Nursing Home 

14 Room House on Ocean; Btock 
60x100; EbcceUent canditiao. Mušt 
be seen. Call for appointment

NEptune 4-6383

New Britam, Contu

Jei. BA. 9-1181

RESURRECTION PARISH. Friendl Gar- 
rett Beach Beit Parkway. near Knapp 
St. exit.‘A community of older homes & 
pleasant people. Safe trouble-free neigh- 
borhood. Property value going up due to 
development of High Park area. New 
playground — ideal place to bring up 
childrtn. Low price of $11.990 for 7-room 
house with large yard. Possible to own 
a home here for less than rent on a srnall 
apt. elsevhere. .Week-ends 11 to 4 or by 
appointment. 65 Abbey Court. Brooklyn. 
N. Y. Ml 8-9145. Owner.

Reasonable Price 
Phone SH 8-9180 

Special consideration given to 
Religious Institutions

ALLEYS CLEANED - CELLARS 
CLEANED - RUBBISH and OLD 

FURNITURE REMOVED

IN NOTRE DAME PARISH,. in NEW 
HYDE PARK. Fieldstone. brick bun- 
galow, 50x100 landscaped plot; plaster 
valls. rear jalousy porch. garage, 5 rms 
(2 bedrms), full bath down. semifin 2- 
bedrm a^td. bath in expansion attic. fin. 
basement with kitchen and bath, 2-zone 
h/w heat, many extras; near everything. 
Owner. $24.990. F L 2-7401.

RESALE SHOP FOR CHILDREN 
Only One in New York City 

" S E C O N D A C T " 
Infants Thru Teens

Outgrown Clothing sold on consignment

SCHOOL BUS TRANSPORTATION 
AVAILABLE

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

and /
ST. JOSEPH’S ACADEMY

Brentvrood, L.I., N. Y.
M.B.A. TRANSPORTATION CORP.

CaH: OVerbrook 1-6666

FLOOR SANDING & FINISHING, 
STAIN SHELLAC. FABULON, 

WAX — ESTTMATES
Special. Consideration Given to 

jjįgtitutions
HARDW00D FLOOR SERVICE Co. 

BA 3-3067 f-

PROFESSIONAL 
HOUSE CLEANING SERVICE

Offices - Wondows - VValls - Floors
Reasonable Rates

SURBURBAN HOME CLEANERS
21 Adams St. — ML Vemon, N. Y.

MO 7-9064

(Established 1920) 
Interstate and local Moving 

Storage — Heavy hauling & rigging 
Reasonable

,IN ST. ANTHONY’S PARISH. in COM- 
MACK. L. L — $16.990: terrific buy; 3 
yr. large vltt tevel. large vestibule. 
baths, 3 bedrooms. modeife kitchen. din- 
nette. large cathedral living room. large 
playroom. den. partudly finished base
ment. garage. 50’ patio. refrig.. vasher. 
dryer. room divider & mirrors included; 
refinance or take over $14.400. G. I. 
mortgage; school bus available. Have 
purchased anoth^r home. mušt movė. 
FReeport 9-6600 or FOrest 8-0532.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RA¥S UQU0R STORE

ON LAKE TONETTA, ta 8atat Lavrence 
OToole Parista 4 room bangalow near 
Brewster, delightfui avtaamtagAflahing. 
screened porch. 10x30 patio. 70 fruit 
trees on % ac.. fibregiaas 14* boaL 270’ 
concrete walk leads to 100* prt. dock; 
artės, veli, hot & cold water. Completely 
furnd.. 88' water frontage; hr City. 
$15.500. FLushlng 9-4560.

ALBERT F. PETERS
Office:

116-55 GUEENS BLVD.
FOREST HILLS, N. Y.

Vlrginia 3-1477

LK?UORS - BEER - WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. VišaĮaaskas

d^r Globė talpino vieną iš jo 
laimėtų partijų N. Anglijos var
žybose prieš Sadowsky.

Igma Žalys iš Montrealio lai
mėjo didžiulį 1952-3 metų Gol- 
deu Knights korespond. turny
rą, kuriame dalyvavo arti pu
santro tūkstančio žaidėjų. 
Chess Rvriew žada birželio nu
merį įdėti jo fotografiją ir dau
giau žinių apie naują čempio
ną. Ignas Žalys surinko trijų 
ratų varžybose 45.7 taškų iš 
46.2 galimų. Kazys Škėma bai
gė 14-ju su 40.7. Prizų laimėto
jų sąraše įvardintas dar J. Ston
kus su 36.25 ir Kontautas 30.5.

IN OUR LAOY OF POLAND PAMSH, 
ta SOŪTHAMPTON. LI. j^T. 44’ Solid 
Family Brick on H sere. Private beach. 
dock facHitiea M* -eleetrie kttdtaa. 24* 
rlivtag room. 3 largo bedrootnA eedar 
p^pelled. oll buraer, attached ovotaized 
garage. Near two chnrehjea. Mest be 
aeen. SacriOctag fcr 336.668 BA 64404.

(“Pink Sisters”) a contemplative congregation devoted to the 
sublime Service of perpetual adoration of the Blessed Sacrament. 
In this congregation there is a vtholesome alternation of prayer 
and work. The Divine Office (Roman Breviary) is recited in choir 
at intervals throughout the day. Our Holy Rule, finai Papai ap- 
probation in 1950. is such that the normala American giri has no 
difficulty in following iL Those who are interested in spending their 
life for the glorification of the Blessed Sacramendt, for the sancti- 
fication of the priesthood. and fodr the Propagation of the Faith 
may apply for further Information to one Of the following:

Convent of Divine Love, 2212 Green St., Philadelphia 30, Pa. 
Mount Grace Convent, 1438 E. Wame Avė., SL Louis 7, Mo.

Adoration Convent of Divine Love, 
2630 Exposition Blvd., Austin 3, Texas

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBIŲ 
PREKYBOS PARODOJE 

•ntrame aukšte

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

2187 RICHMOND AVENUE
Between Rockland Avė. & Wavis Avė. in New Springville

MASSAFEQUA PARK, L. I.
DIRECTIONS: Southern State Parkway to Exit 30 <Broadway, 
Massapeqtta). right 300 ft. to Lindai St., left to Lake Shore Drive, 
right to fork, bear left (Park Blvd.) to Clark Boulevard then right 
H Mock to ModeL
SALES AGENT8 FARMINGDALE REALTY CO. — CHapel S-6700

S U N N Y BROOK FARM, SMKh Lake, P*. — Excoll«nt locatlen, b■ irti, 
fui surrovndinge, H. 4 C. water *11 roome, recrmtion hall, boating, bathtag, 
home ctyfe cooklng. Wwtay rate* $31 dowW«, $N single. Ne*r Catholfc 
church. BookleL Prop. A. VENTURA, Tel. 9104-R-110.

federacija kas mėnesį rengia 
New Ymke ‘Ratings” turnyrą. 
Gegužės 8-10 d. .turnyrą laimė
jo So. Bostono LJP. D-jos šach
matininkas Gediminas Šveikau
skas, surinkęs taškų š ga- 
Ibnų 5.

Jis nesenai laimėjo antrą vie 
tą N. Ai^įos'tanųrre, o prieš 
tai baigė antruoju Masšadiu-

FIRE ISLAND OCEAN RIDGE. Beauti- 
ful new ocean & bay front community. 
Near established area. styled as retreat 
for New Yorkers. Large plota on ocean. 
bay &.interior. Board walks. Boat basi n. 
Direct ferry Service. Custom houses ftr 
sale or rent. For Desriptive Brochure ‘L’ 
JOS. T. FROEHLICH CO. INC. Rock- 
ville Centre. N. Y. RO 6-0644.

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

ESTABLISHED (DOSOfUNITY — Walk to Schoois, Eto.
• TWIN DORMERS
• COVERED PATIO*
• FULL BASEMENT

NOT A DEVELOPMENT — INDIVIDUAL PLOTS, gorgeous Cape 
Cod homes. separate dining room. beautiful living room, large 
kitchen with breakfast area, expansion attic for 2 additional rooms 
and bath, hot water heat. IN CATHOLIC AREA

Two Family Brick Semi-Attached 
6-Room Apartment Above 
Built-in Ovens and Rangės 
3-Coat Plaster — Garage

Gas Hot Water Heat. No Basement

KRAKUS
TRL*»i
P.O.M. Braads

• CENTER HALL
• WOODED PLOTS
• ATTACHED GARAGE’

Tikras lenkltkM kumpis ir kiti misos 
gaminiai MMatyti parodoje

PARAGAVIMUI IR PARDAVIMUI 
1021-1024 kioskuose, ketvirtame aukite.

--Garage and Covered Patio Optional

CHARFRAN HOMES
CLARK BOVLEVABD, Bet Fkrk Blvd. * Majflover Avė.

Monday - Saturday 10:00 - 5:30
YUkon 8-2440

PLEASANT HOME

FOR ELDERLY PERSONS
NEEDING ASSISTANCE.

McDade, Lic. practical nurse

Beginning on Thursday, May 14 and Ending on Friday, May 22 
Feast of St Rita

MOTHER SHRINE CHURCH OF ST. RITA IN AMERICA
College Are. & 145th St., Bronx, N.Y. (One Block West of 3rd Avė.) 
Novena Mass Every Morning at 9 — (Other Masses at 7 and 8) 
Sermons at 9 a.m., 4 and 8 p.m. by Rev. Robert O’Leary, C.SS R,

Veneration and Application of Relic After 
9 o'clock Mass and After Each Service. 

May 22 — The Feast of the Roses

IN SAINT BARTHOLOMEU’S PARISH 
in YONKERS. N. Y. — CORP EXEC 
MUŠT SELL Lovely Cape Cod 4 bedrms. 
9-year old house in Bryn Mawr section 
of Yonkers. Just boug&t new house 
nearer to work due to relocation of busi- 
ness. Just lA>k at those features: GI 4% 
mortgage. low taxes. 2 complete baths, 
firepl&ce. built-in bookcases. complete 
fire alarrn system. large semi-enclosed 
porch. Hi-Fi rm. oil heat. plaster walls 
separate garage. This is a well-built 
home and has been given professional 
care. Price of $28,500 includes: wall to 
wall carpeting. dishwashing machine. 
unusually large twin attic. fans and 
many other extras. Convenient to all 
schools. transportation and place of wor- 
ship, located on 1/3 acre plot. YO 9-0491.

SOLEMN NOVENA 
TO ST. RITA OF CASCIA

Kelionei vadovauja Rt. Rev. Msgr. CARLO CIANCI, P.A. 
Jam pagelbės Kun. Amando Conte. Kelionėje išbu
sime 22 dienas — Kelionė su visom išlaidom kaštuos $895.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL BUREAU
251 Broadway

20M St. & 46th Rd. 
BAYSIDE, N.Y.C. 

TeL: BAyside 5-9889

SISTER-SERVANTS OF THE HOLY GHOST 
OF PERPETUAL ADORATION



ŽINIOS
ONOS IVA&KIENES

BALDŲ KRAUTUVE

SEPTYNIOLIKTOJI METINE SODALICIJOS ŠVENTE
BAYONNE, N. J.

issin-

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 0-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

NORWOOD, MASS,

423 Metropolitan Avė.

Matthew P. Baltas
Patiksliname

gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia

Darbininko Redakcija ir Administracija

TeL VIrginia 7*4499VAKARĄP0KYL1
KONCERTĄ S -VA KARAS

Suvažiavimą 3 vai. p.p. pra
dėjo apskrities dvasios vadas 
kun. J. šernas, šv* Onos lietu
vių parap. klebonas Jersey Ci
ty, N. J. Suvažiavimo šeiminin-

Kun. dr. J. Starkus, šv. My
kolo lietuvių parapijos klebo
nas, New Jersey Alto skyriui 
paaukojo 20.00 dol.

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

kurioje galima gauti visam bu
tui moderniškiausi baldai, įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

Katalikę Federacijos Bosto
no skyriaus susirinkimas šau
kiamas parapijos salėje po baž
nyčia gegužės 15, penktadienį, 
8 vai. vak.

Kosa-
Fede-

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom ISsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

kilocyklų nuo 11 iki 12 vai. Be 
komercinių skelbimų, duoda re 
Ilginių paskaitėlių, muzikos, dai 
nų, kultūrines ir visuomenines 
žinias, mirusių skelbimus.

Darbininko ’ilgamečiui buvusiam ’ redaktoriui 
ANTANUI KNEIŽIUI, mirus jo mylimai žmonai

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

Lietuvos vyčių 109 kuopa ge
gužės 16 V.F.W. salėje, 237

NEW YORKO — NEW JERSEY apskrities sodaliečią šventės rengėjai ir vadovai: iš k. j d. sodaliečių dva
sios vadas kun. J. šernas, Fr. Malakauskienė, prefektė, kun. dr. J. Starkus šv. Mykolo par. klebonas, St. Mic
kevičienė — suvažiavimo vedėja ir kun. P. žemei kis — šv. Mykolo par. vikaras Bayonne, N.J.

televiziją, radiją, patefoną 
Įrengia Hi-Fi

Šventei suorganizuoti buvo 
sudaryta komitetas, kuris, para
pijos klebono kun. dr. J. Star
kaus globojamas ir vikaro kun. 
P. žemeikio padedamas, labai 
rūpestingai suvažiavimui pasi
rengė ir sklandžiai jį pravedė.

Patarnavimas dieną Ir naM|
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono- kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus..
Reikale šaukite; Tel. TR 6-6494

SPORTAS
(Atkelta iš 7 psL) 

riose, be dabartinio apygardos 
meisterio — Worcesterio Vy
ties, matysime ir senąjį Brook- 
lyno LAK. Brooklyniečiai pir
mą kartą važiuoja ne kaip fa
voritai, bet norėdami atsigrieb
ti, nes savo rungtynes su anom 
ekipom pralaimėjo. Po rungty
nių sportininkų vakaras su
trauks gerokai jaunimo iš vi
sos apylinkės.

Sportininkę pagarbtuvės
Kiekvienais metais skelbiami 

geriausi New Yorko lietuvių 
sportininkai, šiais metais tai 
bus padaryta gegužės 30, šešta
dienį. Vakaro vieta —Festival

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.

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

džią padėką reiškiame visiems 
prisidėjusiems prie laidotuvių, 
ypatingai Angelų Karalienės pa 
rapijos kunigams, abejų Rožan
čiaus draugijų nariams ir vi
siems giminėms bei draugams.

LJLK. (D. Averka)
Vyt. Beketas
Ant. BifdainM ir KynuBtes M 7-0935

B. Palaiminimą švč. Sakramen
tu suteikė prel. J. Balkūnas, a- 
sistuojamas diakono kun. J. To- 
malonio ir subd. kun. R. Tamo
šiūno.

Po iškilmingų pamaldų, 6 
vai. vak., parapijos salėje bu
vo suruoštas banketas.

Gegužės 6 Darbininke, ap
rašant Norwoodo Balfo pyra
gus, pasitaikė klaida. Pyragus 
kepė ne Ivaškienė, bet Tvas- 
kienė, taip pat praleista E. 
Duobienės pavardė.

B. Kovas są dieną.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NUTARY PUBLIC

40 East 26th St (Prie Madison Avė.) N.Y.C. 
Svečiai bus sportininkų skaniai pavaišinti

William J. Drake- 
Dragūnas

UTHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4818 
"Res.:A N 8-5961 --

PADĖKA
Pranciškonų vienuolyno la

bui geradarių būrelis, vadovau
jant F. Stroliūtei, suruošė šei
mynišką loteriją. Radijo apara
tą laimėjo P. Razinskienė iš 
Ridgewoodo. Visiems prisidėju
siems prie šios loterijos pran
ciškonai yra labai dėkingi.

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie forest Parkway Statfoa) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Wozks
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeiL'ma 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Po Programos —
ŠOKIAI GROJANT ROMO BUTRIMO ORKESTRUI 
PUIKUS BUFETAS — TURTINGA LOTERIJA 
Įeinant aukoja f suaugusieji $2.00, moksleiviai $1.00. 
Koncerto pelnas skiriamas lietuviams skautams remti 
VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI — Savo atsilan 
kymu prisidėsite prie lietuvių jaunimo rėmimo.

Lietuvos operos solistas VLADAS BALTRUŠAITIS 
Solistė DAIVA MONGIRDAITE

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

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

U vaL sukaktuvi- 
: Bintas aukos mišias, o 1 vai pa

rapijos salėjejam pagerbti ruo
šiami iškilmingi pietūs.

Pirmąją Komuniją Apreiški- 
jrno parap. bažnyčioje, seselių 

domininkonių paruošti, priėmė 
70 vaikučių gegužės 10.

Ateitininkę metini šventė 
ruošiama birželio 7. Pamaldos 
.Angelų Karalienės parap. baž
nyčioje 11 vai? Po pamaldų pa
rapijos salėje* Komunijos pus
ryčiai ir iškilmingas posėdis, 
įkurto metu studentai ir moks
leiviai duos įžodį.

- Veronika Jomantienė, gyv. 
338 W 12th St. New York 14, 
N. Y, ilgesnį laiką atostogavusi 
Floridoje, vasarai vėl sugrįžo į 
New Yorką. Ji yra ilgametė 
Darbininko skaitytoja.

Dail. V.K .Jonynas, dar vis 
gaudamas laiškų' senuoju^ ad-. 
resū, prašo paskelbti, kad jo 
adresas yra: 85-52 168 St- Ja- 
maica 32, N.Y.

Kun. T. Narbutas birželio 22 
išvyksta atostogų į Britų Hon
dūrą.

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-BaJsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Seniai Šv. Mykolo lietuvių pa
rapija Bayonnėje taip šventiš
kai buvo pasipuošus ir taip gra 
žiai priėmė gausų svečių kuni
gų ir sodalių būrį.

New York ir New Jersey lie
tuviškų parapijų sodalicijos 
unija gegužės 3 čia turėjo sep
tynioliktąją savo metinę šven
tę. šventėje dalyvavo iš dešim
ties lietuviškų parapijų daugiau 
kaip 350 sodalių ir 17 kunigų 
svečių.

A. A. Vlado Rupeikos 
šeimos ir giminių

Gilią padėką reiškiame 
visiem pažįstamiem ir drau
gam, užprašiusiem šv. Mi
šias, aukojusiem gėles ir 
pareiškusiem mums užuo
jautą. Ypač esame dėkingi 
Apreiškimo parapijos kuni
gams B. Kruzei ir A. Rač
kauskui už atnašautas šv. 
Mišias ir sukalbėtą rožan
čių, o taip pat laidotuvių 
direktoriui J. B. šalinskui 
(84-02 Jamaica Avė, Wood- 
haven, N.Y.) už gražų pas
kutinį patarnavimą...........

Dėkoja likusieji skausme: 
žmona Helen, velionies bro
lis Aleksandras, seserys -— 
Bronė Young ir jos sūnus 
Juozas, Helena Skarulienė 
su dukra Marcelin Read.

BODY & FEN DER 
COMPLETE REPAIRS 

24 HOUR TOWTNG SERVICE 
AT REASONABLE PRICES 

VICTOR'S SERVICE CENTER 
115 So. Terrace Avė.

MO 8-7034

kalbėtojai buvo kun. St. Gra- 
bowski, Hudson County sodalių 
direktorius ir Seton Hali uni
versiteto profesorius. St 
kowski, Amerikos Sodai, 
racijos viceprezidentas.

Po iškilmingo posėdžio 
kiavo graži procesija-per visą 
miesto kvartalą eisenai į baž
nyčia kalbant rožančių. Kun. 
J. Aleksiūnas, Angelų Karalie
nės parap. klebonas Brooklyne, 
atliko Švč. Dievo Motinos — 
Gegužės Karalienės vainikavi
mo apeigas. Procesijai vadova
vo ir Marijos statulą apvainika- 

x vo Elena Mačiulaitytė. Pamoks- 
Restoranas, 40 East 26 St, kas šv- Mykolo lietuvių parap- ]ą pasakė kun. J. Barkus, O S.

Great Neck Road. rengia pava- Manhattan. N.Y. šį restoraną jos klebonas kun dr. J Star-
sarimus šokius. Salė yra tik' už neseniai įsigijo musų žinomas kus, savo sveikinimo žodyje
vieno Noko nuo Pennsylvani- sP°rtininkas Steponis. nuoširdžiai pasidžiaugė gausiu
jos traukinių stoties. Įėjimas _____________________ Atiatas atsilankymu ir kvietė jaukiai
1.50 doL šokių pradžia 9:30 v. 
v., , pabaiga 1:30 ryte. Groja 
Gene Mitchko orkestras. Visi Minis mūsų mylimai motinai 

Katrinai „Navickiene*, nuošir-

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

Mirė Alicija KnteOeni
Gegužės 10 Norwoode staiga 

mirė a.a. Alicija Kneižienė — 
Kochąnskytė, žmona Lietuvių 
Radijo Valandos vedėjo, LOS 
sekretoriaus ir ilgamečio Dar
bininkę buv. redaktoriaus An
tano F. Kneižio ir motina kun. 
Antano P. Kneižio, šv. Petro 
parapijos vikaro ir CYO beno 
vadovo. Liko taip pat nuliūdi
me sūnūs Pranciškus, Vincen
tas, dukterys Angelė ir Marija 
Eilėn. Velionė palaidota gegu
žės 13 Highland kapinėse Nor- 
woode iš šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčios.
Įsteigtas naujas Balfo apskritis

Gegužės 10 piliečių klube 
So. Bostonę susirinkę Balfo dar 
buotojai įkūrė naują apskritį. 
Valdybą sudarė pirm. Kun. V. 
Martinkus iš Providence; vice- 
pirm. A. Andriulionis iš Bosto
no, sekr. Br. Kovas iš Norwoo- 
do, ižd. kun. A.. Klimas iš Law- 
rence ir valdybos narys M. Go- 
fensas iš Brocktono. Valdyba 
nutarė ruošti tragiškojo birže
lio minėjimą ir visom jėgom 
gyvinti Balfo tolimesnę veiklą. 
Apskrities būstinė — Provi- 
dericė, R.I. "T ' -

Pirmoji vaikę komunija šv. 
Petro parapijos bažnyčioje bus 
gegužės 17, sekmadienį, 9 vai.

16*Jwry sudaro T. I* 
iii* Andrtetus, J. Brazaitis, A Lan- 

' ' ■' dsbergis, V. Mactftn** N.Cin. A BaHramirM, Aproiš- SattA Pretojta įteikimas > 
mforapoos vikaras, birželio ^8^1^ §veirtė bus gegužės 
Iwnflr25 mętų kunigystei Baltų Laisvės
dMį. ^Apreiškimo parapijos Dalyvauja svečiai rafr*
t _._i .»_ tojai: Birutė Pūkelevi&ūtė iš

Montroalio, Kanadop, ir Faustas 
Kirša iš Bostono, šventę orge- 

‘nizuoja Lietuvių Rašytojų Drau 
gijos Valdyba.

Operetes choras, baigdama^ 
sezoną, gegužės 24, 4 v. p.p. 
Liet Piliečių Klubo salėje ren
gia pobūvį su menine dalimi, 
vaišėmis ir šokiais. Gros Romo 
Butrimo orkestras.

Alg. Kačanauskas, ‘Rūtos’ 
ansamblio dirigentas, jau kuris 
laikas vargonininkauja St. John 
Concius lenkų parapijoje East 
New Yorke.

Žum. Ssl. Narkeliūnaitė į 
Europą išskrenda su pabaltie- 
čių ekskursija birželio 19. Pir
moji sutojimo vieta Vokietijoje 
bus Frankfurt, a.M.

3640 PROVOST AVĖ. leflco buto. Lietuvių šeima, 
(Cor. Boston Rd.) fa 5-7979 įjįjų suaugusių asmenų, ieško 

EUROPEAN MOTORS t t - L .
1507 Coney įsiand Avė, 5 kambarių buto Highland 

Park, Woodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose. Apšildymas ne
svarbu. Kas tokį butą turėtų 
ai* žinotų kas turi, prašom 
skambinti Darbininko adminis-

Apreiškimo parapijos saleje 259 N 5 Street, Brooklyn, N. Y.
ĮVYKS SKAUTAMS REMTI KOMITETO RUOŠIAMAS

ma kiekvieną sekmadienį iš CYO benas gegužės 15 da
lyvaus Bostono simfoninio 
Pops orkestro koncerte 8:30 v. 
vak. Bostono Symphony Hali, 
o gegužės 18 gros gegužės pro
cesijoje Groveland, Mass.

ALRK Federacijos N. Angli
jos apskrities suvažiavimas į 
vyksta parapijos salėje gegužės 
31, sekmadienį, Pradžia 1 vai. 
popiet.

Kun. VI. JeskevičBus, S.J., 
Fordhamo universiteto profe
sorius skaitė paskaitą Bostono 
arki<yskupijos moterų katali
kių suvažiavime, kuris gegu
žės 11-13 buvo Statlerio vieš- 

(Atakelta iš 5 psl.) nosios kartos lietuviams, bet būtyje. Iš šv. Petro parapijos 
jaustis jo parapijos prieglobs- Radijo programai 25 metai jos klausosi visi. Ji perduoda- dalyvavo keturios atstovės, 
tyje. Buvusiam Darbininko redak-

_ ..... ^ x. . toriui ir dabartiniam lietuvių Medford, Mass., WHIL —1430 Pagnnduuai šventes svečiai yalandos vedėJni
nui Kneižiui jo radijo progra
mos 25 metų sidabrinės sukak
ties proga gegužės 9 Norvvoodo 
Liet, piliečių klube buvo su
rengtas šokių vakaras. Pelnas 
buvo paskirtas radijo valandė
lei paremti. Parengimui vado
vavo Jonas Strašunskas, M. Vi- 
tartienė, Juozas Versackas su 
pagelbininkais _G. Kakanausku, 
J. Duoba ir M. Vitkausku. Sko
ningus lietuviškus valgius pa
gamino šeimininkės: I. Vasi- 
liausk;enė, O. Padukienė, A. 
Stadelninkienė, A. Pakarklie- 
nė, A. Dirsienė ir Jadvyga Cle- 
velančL šokiams grojo puikus 
Beinorto orkestras iš Providen
ce. Dalyvavo per 100 žmonių, 
daugiausia senosios kartos lietu 
viai, bet matėsi nemaža ‘čia gi
musių ir naujai atvykusių.

Antanui Kneižiui palinkėta 
ir toliau sekmiagai skleisti lie
tuvišką žodį oro bangomis. Pa
ti programa yra artimesnė se-

Išnuomojami du atskiri kam
bariai moteriai. Ridgewood ra
jone. Apšildomi. Galima naudo
tis virtuve ir vonia. Skambinti 
vakarais telef.: HY 1-4996. šeš
tadieniais ir sekmadieniais vi-


