
tavimo

Amerika reaguos, dar

greičio ir temperatūros 
18,000 mylių per valaad; 
su greičio augimu;
pat temperatūra iki 15 
laipsnių Fahrenheito.

• Prancūzijos pajūry Ntao* 
je, ištisą savaitę lijo,ir būva 
sunaikinti garsieji gėlynai* IBP

tekis 
teiktas

Kaip 
neaišku. Pirmu kartu ji atsa
kė, kad tai privačios organiza
cijos reikalas. Bet tada Ameri
ka sustabdė balionus atmosfe

rai tirti.
Kita ranka, per savo atsto

vą Bonnoje Zoriną, Maskva 
spaudžia Vokietijos vyriausybę 
pranešti “Sovietų Sąjungos pi
liečių” sąrašą, kurie yra Vokie
tijos teritorijoje. Vokietija at
sakė, kad ji nevaržo grįžimo. 
Tačiau paskutinėm dienom 
praneša, kad

grįžti į Sovietus sutikę apie 
300, kurie esą laikomi Vokieti-

nori, kad Amerika būtu 
griežta ir sudarytų globą Ati
los tautom nuo išorinio povo- 
jaus.

Kitos aplankytosios trys no
ri liktis "neutralios” — Indija, 
Ceytonas, Indonezija. Tačiau ir 
čia Dulles norėjo išaiškinti 
Amerikos taikingus siekimus 
Azijoje, atitaisyti tas nesąmo- 

paskelbęs apie

jos kalėjimuose, nuteisti už 
vagystes ar plėšimus.

Su protestais prieš Velykas 
išėjo ir Anglijos vyriausybė.

Kovo 25 užsienių reikalų 
ministerija apkaltino Egipto 
vyriausybę, kad ji varo propa
gandą ir kursto kitas valstybes 
prieš Angliją. Tokiom aplin
kybėm — sako ministerijos pa
reiškimas — negalima tikėtis 
gerų santykių tarp Anglijos ir 
Egipto.

Prancūzijos vyriausybė pasi
reiškė taip pat su viešais kak 
tinimais — pirmiausia Egiptui.

Esą jis kurstąs ir duodąs 
ginklų bei pinigų pagalbą šiau
rės Afrikos arabam. Alžiro su- 
kūimas esąs vadovaujamas iš 
Egipto. Iš kitos pusės Prancū
zija apkaltino komunistus. 
Esą jie Prancūzijoje eina su 
Mollet vyriausybe ir balsuoja 
už įgaliojimus sukilimui Alži- 
re numalšinti. O pačiame Alži- 
re prisideda prie arabų kurs
tymo ir sukilimo. Suimti belai
sviai tai aiškiai įrodę.

Be notų ir kaltinimų ir gra
sinimų apsiėjo šiuo laiku Ame
rika. Ji tekalbėjo apie Azijos 
tautų atbudimą laisvam gyve
nimui ir reikalingą Amerikos 
paramą jom.

Net priešingai: tarp vakarų 
komunistų kilo sumišimo, ir 
Italijos komunistų bosas Tog- 
tiatti prisipažinęs, kad artėjan- 
čtuosesavivaldybių rinkimuose 
komunistai galį . netekti viso 
mffijoootalsų.

Blogi orai ir Kfc’ ■
• šiaurės ašigalio, srityje pa- 

vasaris prasidėjo .anksčiau nei 
paprastai.. Jau -dabai* ■-pradėjo 
plaukti ledų katami, kurie pa
prastai pasirodo tik balandžio ; , 
pabaigoje.

Ar kylančiam revoliucinėm 
jiyovn stsis su pagalba?

Bet kuriuo atveju Vakarų 
karinis stiprinimas iš vienos 
pusės ir atsparumas sovietų 
ūkinei ir “taikos” ofenzyvai iš 
kitos pusės pavergtų tautų sa
vijautą, palaikytų ir prisidėtų 
prie Kremliaus galybės sugle
bimo.”

SPROGIMAI SAULĖJE ?
Vasario 10 saulėje buvo spro

gimų, kurie sutrukdė žemėje 
radijo ir televizijos veikimą. 
Dabar Harvardo y observatori
jos direktorius išaiškino.icąd 
sprogimas buvo tokio stiprumo 
kaip 10O mffijonų vindrtlffie 
bombų. Sprogimas išsviedė Sto
jas tiri 200,000 mylių nuo stik
lės. Sprogimo skersmuo buvo 
20,000 mylių. Gaisrai truko 
10 minučių. . ,-i.K

, KOVA DEL MOKYKLŲ 
AUGA VOKIETIJOJE

Vokietijoje pariamente opo
zicija reikalauja p&eįsti kon
kordatą, kuris buvo sudarytas 
tarp Vokietijos ir Vatikano 
1933. Konkordatenumatyta, 
kad katalikų vaikam, jeigu le
vai to reikalauja, gali būti lai
komos specialios mokyklos. 
Konkordatu pasiremdami kata
likai dabar iškėlė bylą konsti
tucijos teisme žemutinės Sak
sonijos vyriausybei, kuri panai
kino katalikų mokyklas. Tad 
opozicija nori atmesti patį 
konkordatą. Opoziciją sudaro 
liberalai, socialistai ir pabėgė
lių partija.

Maskva 
kanclerį 

Adenauerį, kad jis neišlaikęs 
savo žodžio. Esą Maskvos de
rybose rudenį jis pažadėjęs da
ryti žygių, kad balionai būtų 
sustabdyti. Bet sugauta naujų 
balionų, kurie paleisti iš Vokie
tijos jau po vasario 6, kad So
vietai buvo įteikę Vokietijai 
notą. Už tebesiunčiamus balio
nus su propaganda prieš So
vietus Maskva atsakomybę ir 
pasekmes verčia Vokietijos vy
riausybei. Kokios bus tos pa
sekmės, nepasakyta.

Poros dienų skirtumu 
pat protestas buvo į- 
ir Amerikos vyriausy-

Sovietu lėktuvai 
pralenks Ameriką?

Sovietų lėktuvų konstrukto
rius Tupolevas paskelbė, kad 
Sovietai pradėjo masinę gamv- 
bą keleivinių lėktuvų, kurie 
padarys po 2000 mylių nenusi
leisdami, skris po 500 mylių 
per valandą ir galės patinti 
50—70 keleivių. Lėktuvas, vai
ruojamas specialiais aparatais, 
galės nusileisti “aklai”, neval
domas piloto.

Tokiu lėktuvu atskridęs jau 
Sovietų saugumo šefas Sefovas 
į Londoną.

Anglų stebėtojai mano, kad 
nauja sovietinė mašina būsian
ti smūgis Amerikos lėktuvų 
prestižui.

Politikoj protestai vietoj margučių
MASKVA PROTESTUOJA VOKI ETIJAI IR AMERIKAI DĖL BAL KJKŲ, ANGLIJA IR PRANCŪ

ZIJA EGIPTUI DĖL NEDRAUGISKOS VEIKLOS.

MOKYTOJAI REIKALAUJA,? gg
Dvi mokytoju unijos parei

kalavo iš New Yorko švietimo 
skyriaus tartis dėl atlvginnupS 
pakėlimo. Kol to nebus padafr- r 
ta, grasina mokytojai sustab
dyti visus pridėtinius darbus— 
vedžiojimą po muzėjus. žaidi- g 
mus, sportą ir tt.

Sovietuose žmonės jau visuoti
nai pamatė, kad bolševizmas 
prie absurdo yra privedės. Gy
venimo ironija, kad to dar ne
mato vakaruose bolševizmo 
stinpatikai, nes savo kailiu bol
ševizmo nepatyrė.

Šveicarų “B. Nachrichten” 
vedamajame priduria: “Būtu 
naivu manyti, kad sovietiniai 
valdovai staiga atsisakytų nuo 
Stalino laimėtų satelitų. Bet 
gal būt vis dėlto pavergtosios 
tautos čia įžiūri pirmąsias 
laisvės prošvaistes. Bet kokias 
išvadas pasidarys iš tokios pa
dėties vakarai?

• Pas Indijos Nehru dabar 
lankosi Sovietų min. Mikoja- 
nas.

Valstybės sekretorius J. F. 
Dulles Azijoje padarė 27,000 
mylių; per 20 dienų aplankė 
10 valstybių, kuriose * gyvena 
700 milijonų žmonių.

Jis rado Azijoje bundančias 
tautas.

Jos visos nenori svetimos 
valdžios, vadinamos imperia
lizmu, kolonializmu. Dulles 
pasidarė išvadą, kad šitas Azi
jos tautų pastangas reikia tik 
paremti. Paremti dvejopu bū
du — stiprinant jų ūkinį gyve
nimą pinigine parama ir tech
nikine pagalba; stiprinant jų 
karinį pajėgumą, kad apsisau
gotų nuo sovietinio komuniz
mo agresijos.

O komunizmo įtaką Dulles 
rado ten stiprią.

Chruščiovo ir Bulganino lan
kymasis buvo pasėjęs propa
gandos prieš. Ameriką, kad ji 
siekianti kolonializmo ir impe
rializmo Azijoje. Kai Dulles at
vyko į Thailandą, jį suminėjo 
iš aštuonių vietine kalba lei
džiamų laikraščių tik trys. Kai 
atvyko į Indoneziją, šalia jo 
automobilio bėgdami vaikai 
šaukė: “šalin Seato”. O Indo
nezijos laikraštis Times prieš 
kelias savaites dar buvo para
šęs, kad Dulles nereikia įsi
leisti, jei reikės, net ir jėga.

Azijos valstybės ne visos 
vienodai nusistačiusios komu
nizmo atžvilgiu. Septynios iš 
jų yra Amerikos sąjungininkės, 
Pakistanas, Thailandas, Viet
namas, Filipinai, laisvoji Kini
ja, laisvoji Korėja, Japonija. 
Jos, kaip Dulles pasakė penk
tadienį savo kalboje per radi-

kuriuos 
siunčia

Prekyba su komu
nistais—paslaptis

Senato komisija, vadovauja
ma McClellan, kreipėsi į preky
bos departamentą, kad pateik
tų dokumentus, iš kurių aiškė
tų, kaip Amerika ir vakariniai 
jos sąjungininkai prekiauja su 
komunistiniais kraštais. Depar
tamentas atsisakė tokius doku
mentus parodyti. Aiškinosi, 
kad tatai galėtų pakenkti kraš
to saugumui. Pagaliau susita
rė, kad posėdis bus slaptas, ir 
jame bus parodytos sutartys, 
kuriom palengvinama prekyba 
su Sovietais ir jų satelitais.

Šen. McCarthy pareiškė bet
gi, kad jis pasilieka sau laisvas 
rankas paskelbti viešumai, jei
gu paaiškės, kad vakarų vals
tybės prekiauja su komunisti
niais kraštais karine bei strate
gine medžiaga.

Chruščiovas ir BMgaMttA .■■■ * 
Ar jam pasisekė? DuBet į 

minias nėjo, mitinginių prakal
bų nesakę ir barškaliukų Ūnt 
kaklo nesikabino, kaip tai’įfe- 
rė Maskvos bosai Jis kalbėjosi 
daugiau su viršūnėm. Tačiau 
toje pačioje Indonezijoje, kai 
Dulles jau išvyko, Indonezijos 
Times, kuris buvo raginęs ne
įsileisti Dulles, parašė, kad pa
sikalbėjimas buvęs naudingas.

Grįžęs Dulles parėmė prezi
dento reikalavimą Kongresui 
— duoti daugiau paramos.

Grįžusį Dulles rado gyvas ta* 
degantis jau naujas reikalas-— 
gaisras prie Viduržemio jūros.

Kaip graikai švente 
nepriklausomybę

Kovo 25 buvo Graikijos ne
priklausomybės sukaktis. Kip
ro saloje, kad graikai negalė
tų, švęsti ir demonstruoti, ang
lų gubernatorius Hardingas už
draudė didesnių miestų gyven
tojam išeiti tą dieną iš namų. 
Taip 160,000 gyventojų atsidū
rė kaip areštuoti.

Tą pat dieną New Yorke 
apie 25,000 graikų demonstra
vo su plakatais, kuriuose buvo 
įrašytas Kiprui laisvės reikala
vimas.

Velykinis laikas politikoje 
neatnešė jokio palengvėjimo. 
Tik protestų audrą. Protestuo
jančių pirmoje eilėje stovi vėl 
Sovietų Sąjunga.

Sovietų protestai ir notos la
biausiai taikomos Vokietijai 
spausti. Šiom dienom įteikė 
naują protestą Vokietijos at
stovui Haasui Maskvoje.

Jame Maskva protestuoja ir 
vėl prieš balionėlius, 
iš Vokietijos žemės 
Laisvoji Europa.

Griežtais žodžiais 
kaltina Vokietijos

tai esanti Sovietų Sąjungoje 
revoliucijos pradžia.

Nekruvinos, neginkluotos ir 
be šūvių, šūviai prašneka ir 
kraujas pasipila dažniausiai 
revoliucijos pabaigoje. O dabar 
Sovietuose tik jos pradžia — 
atviras nepasitenkinimas sovie
tine sistema, žmonių akyse to
ji sistema priėjusi bankrotą. 
Todėl žmonės jai abejingi, ne
bedaro jokių pastangų ios pla
nam toliau vykdyti. Ir Sovietu 
vadai pamatė, kad vadų kultas 
yra baigtas; kad reikia jo vie
toję iškišti kolektyvinės vado
vybės kultą... Chochlovas ma
no, kad tai sovietinio režimo 
neišgelbės. Jis mano, kad

• šita vidaus revoliucija eis 
toliau. •

Mūsų akim, Sovietai vykdė 
Spėja, kad klaidingas idėjas. Klaidingos
cMžiuusia priežastis Stalinui idėjos vykdymas anksčiau ar 

iimsdl B vadų ir herojų į nv- včliau priveda prie absurdo. Ir 
Ir nMnisky dfos bv* 

vo vidaus ūkiniai sunkumai.
D. Laurence (NYTH) aiški

na, kad Sovietų valdžios akys 
nukrypusios į ūkinius sunku
mus ir iš jų kilusį visuotinį ne* 
n e p asitenkinimą. Nepaten
kinti žemdirbiai. Nepatenkinti 
darbininkai. Nepatenkinti kitų 
profesijų žmonės. Nepatenkin
ti ir į riaušes linkę studentai 
Kremliaus bosai mato, kad 
reikalingai buvo atpirkimo 
ožys. Ne betkoks mažas.

Nmžtęko jau tokio kaip ank- 
sčta Berija. Reikėjo “Balkų* 
sidn&riaF išmesti patį di- 
džtasią — Staliną. Jei reika
lingas tekis didelis ožys, tai 
nepasitenkinimas turi būti la
bai didelis — mano Lawrence. 

Dar didesnes išvadas daro 
Chochlovas, buvęs MGB kari
ninkas, kuris turėjo Frankfur
te nužudyti rusų emigrantą 
Okdovičių ir 1954 prisistatė 
Amerikos saugumui Jis tvirti
na CU. S. News a. W. Report”)

Gruzijoje riaušės 
buvo prieš Maskvą

Gruzijos laikraštis patvirtino 
ankstesnę žinią, kad Gruzijos 
sostinėje Tiflise kilo riaušės 
prieš režimą. Laikraštis prane
ša, kad pasitraukė kom. parti
jos atstovas universitete. Kal
tina universiteto vadovybę, 
kad ji nepajėgusi išauklėti ge
rų komunistų; sako, kad stu
dentai pasireiškę huliganizmu. 
Iš kitų prasitarimų matyti, 
kad tie studentai kritikavę 
Maskvą, reikalavę savo tauti
nių laisvių. Dėl to daugelis 
studentų buvo suimta.

Leidimai vykti į Gruziją esą 
sulaikyti. Matyt, ten tebeina 
valymas. Tik jau ne Stalino, 
bet Chruščiovo įsakymu.

ŽULNALISTAI ĮSIKIBO Į 
MALENKOVO SKRYMLę

Kai Sovietų elektros energi
jas mm Matenkovas apsilankė 
pas mm pirm Edeną, žurnalis
tai, nepasiekdami paties Ma- 
lodmvo, fafltibp į jo skrybėlę. 
Rado joje Berlyno .firmos žen
klą. Tada išaiškino, kad dar 
prieš dvejus metus vienas po
nas su užsienietiniu akcentu 
ieškojo Berlyno krautuvėje 
skrybėlės Nr. 60; ją gavęs, ne
užsimovęs nė ant galvos, išėjo. 
Po kurio laiko vėl sugrįžo, gy
rė, kad tai esanti prima ir, kad 
jo bosas esąs labai patenkintas, 
ir paėmė dar porą tokių skry
bėlių.

derybos vėžio 
žingsniu

Jau visa savaitė nusiginkla
vimo komisija derasi Londone. 
Amerikos atstovas Stassenas 
pasiūlė pirmuoju nusiginklavi
mo žingsniu sumažinti Ameri
kos ir Sovietų kariuomenes iki 
2,500,000 vyrų. Anglija ir 
Prancūzija tam pritaria. Sovie
tų Gromyko atsakymo dar ne
davė. Mat, Sovietai turi 4 mil., 
Amerika 3 mil.

itianty Los Angeles * s 
* vyrų kr motetų.

• Portikai nukentėja nuo 
šalčių pereitą sekmadienį la
biausiai pietų ir šiaurės. Caro* 
linoje. Kovo 20—21 visas per
sikų derlius buvo sunaikintas 
Georgijoje. * į-

• Žydui pradėjo kovo M 
šventes, kurios primena, kaip 
Moaė Švedė žydus M Egipto ? 
vergijos.

• Sovietų Sąjunga atmetė 
Amerikos kaltinimą, kad Sete 
tų balionai atskridę j Aliaską. 
Sovietai tvirtina, kad to rieto*

• Filmuose padidėjo bruta* 
luinas, sadizmas. Tokią išvada 
priėjo senato komisija, kuri gį 
tyrinėjo jaunimo nusikaltnnus g. 
ir kino įtaką. Ypačiai vadina
muose “vakarų” filmuose.

Ape Staliną tebekalba. Spė
lioja, kuriam galui reikalingas 
Stalino stabo nuverti
mas. Ko Chruščiovas tuo- norė
jo ir ar jam pasisekė...

Jei Chruščiovas norėjo už
sieniui sudaryti įspūdį, kad jis 
yra ne tas pats, kuris sykiu su 
Stalinu žmones terorizavo, o vi
sainaujas nekaltas avinėlis, 
tai jb nepasiekė tikslo. Visi 
vakaruose pasidarė išvadą, kad 

rtiimas nieku nepasikeitė, 
Ičad angis pakelto su pavasariu 
tik savų išnarą, o geluonis Ii-

B
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tautiniam skandalui.
Chochlovas turėjo laukti ir 

. nervingai bastytis po naktinius 
barus. h ' ■;

Vasario mėnesį atėjo įsaky
mas jau veikti, (b.d.).

<SENSijęV'AN SEKOV, Xovietu .slaptos^policijos viršininkas, atvyko j 
.TonŠoną rūpintis,' kad čia nieko neatsitiktu, kai atvažiuos Chruš- 

gv iSovaS’-Didžiausi žmonių žudikai daugiausia ir bijo. Serovas. be to, 
^i.'yra tas, kuris vadovavo lietuviu trėmimams j Sibiru 1941 m.

BNim.mpAS(S)

Prancūzijos ir 
minis-

lifa
SPAUDA

KO TOKIUO ELGESIU SIEKIAMA?
E.
h

t

Dirvoje kovo .15 toki klausi
mą (“Ko tokiuo elgesiu sie
kiama?’’) iškėlė laikraščio Ita
lijos' bendradarbis Juozas Gai
liui;.' aprašydamas Vasario 16 
minėjimą Romoje.. Jis pasako
ja;

■“Pereito vasario 
eidamas i biurą.

Iš Lietuvos atstovybių nei i 
pamaldas, nei i minėjimą ne
atvyko nė vienas asmuo, nors 
visi buvo kviesti".-

Taigi Lietuvos miriišteris Į 
Vasario 16 šventę neatvyko. 
Gaila, kad Vasario 16 minėji
mas Romoje yra mažesnės ver
tės kaip arklių lenktynės.

negu būti 
žmogžudžio žmona... Bet 
Chochlovas vis dar kombinavo, . 
kaip, padaryti, kad nereiktu at
sisakyti nuo uždavinio ir kad 
tas, uždavinys liktų įvykdytas. 
Kad viršininkai sakytų Choch
lovas viską padarė, bet nelauk
ti įvykiai sukliudė... Visą sa
vo trylikos metų patirtį Choch
lovas sutelkė tam darbui.
' Vieną priešpietį Chochlovo 
viršininkas Studnikovaš atvedė 
pas ji išdžiūvusi, linktelėjusi 
ir liguistai atrodantį draugą, 
kuris būsiąs jo naujas virši
ninkas Berlyne.

Jo vardas Aleksander Šėmio- 
novič Paniškin.

Pavardę išgirdęs, Chochlo
vas žinojo, kas tai per žmogus. 
Juk tai penkeris metus išbuvęs 
Sovietų atstovas Amerikoje. 
Jis buvo anksčiau taip pat 
Maskvos atstovas prie Chiang- 
Kaisheko ir raudonosios Kini
jos. Sykiu jis visą laiką buvo 
ir sovietinio špionažo vadovas. 
. Paniškinas dabar tikrino 
“Reino operacijos” (taip buvo 
pavadintas Okolovičiaus nužu
dymo planas) dokumentus, “le
gendas”, kuriom turi prisi
dengti šnipai, ginklus jr žinias 
apie vyrus, jis liepė Chochlo- 
vui atsigabenti tuos 
vokiečius Weberi 
witsch Į Maskvą.
’ "Mes turim jiem 
nugarkauli... Parodykite jiem 
Maskvą, kuri jiem patiks —

du vyrus.
ir Kuko-

sustiprinti

•H ' ;

* Nuoširdžiai sveikinu$ b . . ' ■ ... v. .

į visus parapijiečius
Velykę Švenčių Proga

* Kiin. N. Pakalnis
Apreiškimo parapijos Klebonas 

Brooklyne

Ramybes ir Taikos

LINKI

Nevvark. N. J.

•H 
•H

kurie 
pasus 
Leist- 
Pasus

Chochlovas

Prisikėlusio Kristaus

v yte.

PRIWL»!:KT! VIX»> epMMenm nMema A«m*rBc«> v*» grriimnni. 
Virtoje rvmtnmr etinių lėktuvu <^*khnn •paratn'i. ĄpaMnjr rmln 
nu, kaip M tu mm ratų rakrtm. paMrlda ovrtlmu IMtln-

grifc.ei.v.’*.-

dalykuc?
• <- Chochlovui rodės, kad visas 
planasvyksta per greitu tem
pu.. 1 Spalio viduryje jis nu
skrido į Berlyną atsigabenti 
savo bendradarbių agentų ir 
pasirūpinti operacijai reikalin
gų daiktu. Jis perėjo į’ vakarinį 
Berlyną, prisipirko ,5 tualetinių 
dėžučių, cigarečių dėželių. Jo
se turėjo būti suslėpti pinigai, 
kitos turėjo būti perdirbtos Į 
ginklus. . ' . ’ .

Lapkričio mėnesį Šttfdniko- 
vas jau galėjo kalbėtis Maskvo
je su atgabentais Weberiu ir 
Kukovvitschiu. Tačiau Weberis 
susigūžė, kai Studnikovaš pasa
kojo, kad reikės surasti Frank
furte vieną žmogų ir jį “pada
ryti nekenksmingą”. Weberis 
norėjo tiksliai žinoti, ką tai 
reiškia: “Ar tai mes turėsim 
jį nušauti?”. Studnikovaš ne
norom pasakė: “Taip, jūs turė
sit šitą teroristą užmušti”.

Penkias savaites vokiečius 
treniravo geriausi soyjetų spe
cialistai, mokė šaudyti, džiu- 
džitsu, šoferiauti; jų. “legen
dos” buvo dar sykį patikrintos, 
kad nebūtų jokio. . įtarimo. 
Gruodžio vidury jie buvo, pa
ruošti. Jie buvo grąžinti į Ber
lyną. Tik dabar vadinosi jau 
Hans Schulze ir Kurt Wetter. 
abudu ' iš rytinės Vokietijos. 
Davė jiem po 2000 markių. 
Kalėdom, ir Chochlovas dar 
karta sugrįžo į Maskvą i savo

LOZORAIČIO PADIKTUOTI AŠTUONI PUNKTAI

mėn. 8 d. 
atsitiktinai 

p-"- sutikau vieną gerą ir Įtakingą 
bičiulį italą, 'kuris, po pasisvei- 

K kinimo formalumu, šitaip i ma
ne prabilo: Vakar gavau Lie
tuvių Bendruomenės . pakvieti-

dalyvauti jūsų tautinėje Vliko pirmininkas J. Matu- 
■ šventėje. Pakvietime nerachnr" Honis ir Vykdomosios Tarybos 

ne“ vieno jūsų 'atstovų' pavar- pirmininkė A. Devenienė, lan
dės..'. Švenčiate savo didžiau- kydamiesi Romoje, matėsi su 
sią"tautos šventę: Romoje tu- m‘n- S. Lozoraičiu. Elta prane- 

; rite "du ministerius, ir tikrai ša, kad 
man' nesuprantama, kodėl pa
kvietime nefiguruoja nė vieno 
jų pavardė. Juk tai kenkia jū
sų tautiniam prestižui... Ren
giate tiktai vieną šventę per 
mętiiš ir ar jums taip jau 
sunku bent tos šventės proga 
paradyti kiek švaresnį ir vie- 

| ningesnį jūsų kolonijos fasa-
yią prieš svetimus žmones”.

Po tokio' pareiškimo kores- 
pondencijos autorius J. Gai
lius, rašo: "Be abejo, tokia ne-

vi- 
čia

| , saių .kenkianti skaldymo politi- 
* ka yra griežtai smerktina, kas 

> bebūtu jos vykdytojai".

Kas yrą tie "skaldymo "vyk-

Naujų metų išvakarėse Cao- 
chlovųose mažasis žaidė, o Ja
nina paslėpė gražiausią lėlę, 
tardama: . < ' ‘ :į-
" "Kas žino, kada galėsim vėl 
tokių daiktų nusipirkti Pali
kim ją mūsų būsimai dukte
riai".

Dienos tekėjo viena po kitos. 
Iki pat. sausio 13. kada Choch
lovas turėjo išvykti uždavinio 
vykdyti. Išvakarėse jis žiūrėjo 
i žmoną, kaip ji nuprausė ir į 
lovelę guldė kūdiki. Jis sten
gėsi negalvoti apie ateiti. Bet 
jis nesijuto, kaip vėl iškyla 
planai — planai nueiti tiesiai 
pas vakariečius; bet tada visas 
reikalas iškils spaudoje, ir 
žmona tikriausiai bus areštuo
ta. Atmetė tokį planą. Kilo ki
tas — tiesiog dingti be žinios 
vakaruose — pakeitus pavardę 
ir pasinaudojant; tais 20.000 
dol., kurie jam patikėti uždavi
nio reikalui. Bet tai bus žmo
nos atsisakymas. O gal tiesiai 
nueiti pas Okolovičių ir jam 
pasakyti, kad norėjo nužudyti. 
Gal šitas žmogus tada pagelbės 
išeitį surasti...

Kitą rytą penktą valandą— 
pasakojo Chochlovas — mes 
jau buvom sukilę. Sėdome prie 
stalo pusryčių. Valgis nelindo.

Mudu sėdėjome prieš vienas 
kitą ir tik žiūrėjome. Žodžiai 
jau visi buvo išsakyti.

Aš vis dar laukiau — o gal 
Jane paskutinę minutę pasa
kys: “Kolia, mes turime pagal
voti apie savo likimą ir likimą 
sūnaus”. Bet ji nieko nepasakė. 
Tik kai prie durų paskambino, 
ji prabilo:, /‘Kolia, jie tąyęs 
laukia”. Prie durų stovėjo ma
joras, lauke MGB automobilis. 
Nuėjau prie Aleksandro, kuris f 
dar miegojo, pabučiavau, jo ne- f 
pažadindamas. Išėjau. Langai ■?» 
mūsų namuose buvo tamsūs, 
išskyrus mūsiški, pro kurį žiū- 7 
rėjo Jane.

Prisikėlusio Kristaus
Ramybės ir Taikos 

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
IR DARBININKO SKAITYTOJAMS 

LINKI
Angelų Karalienės parapijos

Klebonas kiin. J. Al eksi finas

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS DŽIAUGSMO
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

ę

- LINKI

a Kun. A. Petrauskas, Klebonas -

i Kun. V. Masiulis

2
Šv. Jurgio Parapija, BroittJyB, N. Y.

V • •

Prisikėlusio Kristaus
Ramybes ir Taikos

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

pirmininkui ir VT pirmininkei, komisijos nutarimą Lietuvos 
konkrečius pasiūlymus santyA diplomatijos šefo^ reikalu (ta 
kiams tarp Lietuvos Diplomati- komisija buvo išaiškinusi, kad 
nės Tarybos ir Vliko išlyginti pagal Lietuvoje veikusius įsta- 
ir kliūtims pašalinti, 
trukdo Dipl. Tarnybai 
liai bendradarbiauti su 
litiniai — visuomenine 
zacija.

Min. S. Lozoraitis ypatingai 
pabrėžė visų lietuvių politinių 
ir visuomeninių jėgų konsoli
dacijos ir suderintos veiklos 
reikalingumą.

Vliko pirmininkas ir VTary- 
bos pirmininkė jokių pasiūlymų 

santykiams su LDTaryba išly
ginti nepadarė, iškėlė tiktai tų 
santykių aiškinimosi procedū
ros klausimą. Taip pat nebuvo 
pateikta duomenų, kad ligšio
linis Vliko nusistatymas LD 
Tarybos atžvilgiu būtų pasikei
tęs. 1956 m. kovo mėn. 15 d.

kurios 
norma- 
šia po- 
organi-

Kun. J. Gurinskas 
Kun. J. Parancevičiustymus negalėjo būti sudaryta 

jokia diplomatijos šefo institu
cija ir ji sudaryta nebuvo);

6. Vlikas atsiriboja nuo dr. 
Karvelio siūlymo, pateikto Al
tui. kad būtų suorganizuotas. 
Lozoraičiui visuomenės ar ko
kis kitas teismas;

7. Dabartinis Vliko pirmi
ninkas J. Matulionis atšaukia 
savo pareiškimus, paskelbtus 
“Tėviškės Žiburiuose, apie dip
lomatijos šefą;

8. Vlikas susitaria su LNT 
(tautininkų grupių talka) dėl 
santykiu su diplomatijos šefu.

Paskutiniame punkte minė
tam reikalui. St. Lozoraitis bu
vo išsikvietęs į Romą “Talkos" 
atstovus, prof. St. Žymantą ir 
K. Drungą.

Chochlovas nuvyko Į Vieną. 
Ten rado savo bendrus, 
dabar turėjo austriškus 
ir vadinosi vienas Josef 
nėr, kitas Hans Rotter. 
buvo parūpinęs
dar anksčiau iš austrų polici
jos. Galėjo keliauti toliau. Bet 
nelauktai gavo Įsakymą susi-

"Min. Lozoraitis įteikė raš
tu savo pageidavimus, dėl ku
riu Vlikui teks pasisakyti".

Tas trumpas pranešimas
do. kad Vliko atstovai savo 
zito metu nebuvo Įgalioti
pat klausimą ir spręsti, nes jis 
priklauso Vliko visumai. Tuo 
tarpu min. Lozoraitis, matyti, 
laukė ko kito, kas aišku 
spaudai išsiuntinėto

Lietuvos Diplomatijos 
šefo komunikato,

kurio turinys yra toks:
“Šių metų kovo mėn. 11 ir

13 d.d. Romoje Lietuvos Dip
lomatijos šefas min. S. Lozo
raitis, Lietuvos ministeris prie 
Šv. Sosto S. Girdvainis ir Pa
siuntinybės Patarėjas Dr. A. 
Gerutis turėjo pasikalbėjimų 
su Vliko pirmininku J. Matulio- _
niū ir Vliko Vykdomosios Tary- ris tebevadinamas tiktai “poli- 

Girdvainis, bet bos pirmininke A. Deveniene.
kadangi nebuvo

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

iš Msffr. L Kelmelis
Švč. Trejybės Parapijos Klebonas

Kun. P. Tototaitis
★ Amerikoje gyventojų pri- 

skaityta . vasario 1 166.966
000.

- Draugas vasario 23 šventės 
aprašymą Romoje, baigia: 

lietuvių kalbėtoiu buvo 
kviestas min. 
jis* atsisakė, 
kviestas kalbėti S. Lozoraitis, matijos šefas pateikė Vliko

Kiek yra pasikeitęs paties 
Lietuvos Diplomatijos šefo nu
sistatymas atžvilgiu Vliko. ku

Prisikeiusio Kristaus 
Ramvbes ir Taikos

fe'
r
H

Pasikalbėjimų metu L. Diplo-

.....................
Prisikėlusio Kristaus

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINK i

Msgr. J. Kai kūnas. Klebonas
Kun. T. Lekešius
Kun. J* Kartavičius

V. J. Atsimainymo Parapija, Maspeth, N. Y.
r M-r • ...... t r « • . . r. i .i H ... . » • • •

DIDŽIOSIOS ŠVENTĖS PROGA,

NUOŠIRD&IAI SVEIKINAME VISUS PARAPIJIEČIUS

IR LINKIME LINKSMŲ VELYKŲ

K!<•!>. kun. VI. G. Kemcžis

Kliu. J. Pragiilbickas

' fcv lt . ‘ ISO*

tinę — visuomenine organiza
cija”. skaitytojui gali būti kiek 
aiškiau iš komunikate suminė
tų “konkrečių pasiūlymų” ar
ba

aštuoniu Lozoraičio punktų, 
kurių mintys, kaip New Yorke 
kalbama, esančios tokios:

1. Vlikas turi atsisakyti nuo 
savo pretenzijų Lietuvai atsto
vauti tarpvalstybiniuose san
tykiuose ;

2. Vlikas panaikina savo už
sienių reikalų tarnybą;

3. Vlikas likviduoja Bonnoj 
atstovavimo “aferą”, paskelb
damas. kad dr. Karvelis neina 
Vliko delegato pareigų ir kad 
Bonnoje Lietuvos interesam 
atstovauja dr. A. Gerutis;

4. Vlikas nesikiša i Uetuvos 
diplomatinės tarnybos kompe
tenciją;

5. Vlikas panaikina juridinės

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS
IR DARBININKO SKAITYTOJAS

LINKI

Kun. Dr. J. Starkus

Ramybės ir Taikos
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

LINKI

Kiin. J. Kinta 
Kun. V. Dėmi kis

ATITAISYMAS
Darbininke kovo 23 str. “Eko

nominio ūkio apyvarta" yra 
skaičiaus klaida: parašyta, kad 
"Amerikoje yra apie 3.250 ma
žesnių ir vidutinio dydžio pre
kybos ir pramonės įmonių”, o 
turėjo būti 4,250.000.

Kristaus prisikėlimo šventes proga 
siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus mano vad. liet, radio 
klausytojams, rėmėjams, bičiuliams ir štabo nariams.

Linkiu Jums Velykų džiaugsmo, o brangiajai tėvų žemei 
Lietuvai prisikelti vėl laisvai ir nepriklausomai.

Iii,



3DARBI N I N KĄS1954 m. kovo 27 d. Nr. 23

MPublished Semi-Weekly except holl- 
day weeks, when issued weekly

THE WORKER (Title Copyright) By FRANCISCAN FATKERS

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungs AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the Act 
of March 3, 1879, orlginally entered as 

September

SUBSCRIPTION RATES

Domestlc yearly________  $6.00
Brooklyn, N. Y,____________ $6.50
Half year------------------------------- $3.50
Foreign  --------------------------- ...._ $6.50

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips* 
niai saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū. 
tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Vliko delegatai pas Šv. Tėvą

Pergalės ir džiaugsmo diena
Velykose rytų apeigų litur

gijoj giedama: “štai Prisikėli
mo diena: džiaukitės, o tautos! 
Štai Velykos, Viešpaties šven
tė, kurioje Kristus mūsų Die
vas mus perkėlė iš mirties Į 
gyvenimą, iš žemės Į dangų, 
giedokite pergalės himną. Nu
skaidrinkite jausmus ir maty
site Kristų žvilgančioje Prisi
kėlimo garbėje. Džiaukis dan
gau ir linksminkis žeme, regi
mas ir neregimas pasauli, bū
ki šventėje, nes prisikėlė Kris
tus. Šiandien tesidžiaugia kiek
vienas sutvėrimas, nes Kristus 
nugalėjo pragarą”.

Tik poetas galėtų tinkamai 
aprašyti šį dangiškąjį epizodą: 
centrini visos istorijos Įvyki— 
sako Bossuet. Tą dieną prisi
mename mūsų kūdikystės, mū
sų kaimų ir miestelių Velykas. 
Tai šventė, kurią švenčia visi, 
ir tie, kurie gal tą vieninteli 
kartą metuose nueiną Į bažny
čią. Tos visos liturginės apei
gos ir giesmės, tartum trimito 
balsas, primenąs kiekvienam 
mūsų tikėjimo esmę, anot šv. 
Povilo: “Jei Kristus nebūtų 
prisikėlęs, būtų tuščias mūsų 
tikėjimas”.

Ką iš tikrųjų mums, dvide
šimto amžiaus žmonėms, reikš
tų, jei Kristaus prisikėlimas 
būtų tik legenda; ką reikštu, 
kad Jis gyveno, kad Jis buvo 
didžiausia ir gražiausia gailes
tingumo ir meilės asmenybė, 
kad Jis pamokino samaritiete, 
atleido Magdalenai, suteikė ak
lam regėjimą? Mirė kaip ir vi
si kiti, pasakytume, ir viskas 
tuo pasibaigė. Tiesa, istorijoj 
būtų likęs Jo vardas. Būtume 
Jį laikę pirmuoju pasaulio iš
minčiumi; būtume gerbę ir my
lėję. O ką daugiau? Nieko. Ar 
būtume galėję Į JĮ melstis? Ne.

Bet štai: Trečioje dienoje 
prisikėlė iš mirties — tat gar
binkime JĮ, nes Dievas.

Jei Jis grižo tarp gyvųjų, jei 
JĮ pasekė legijonai kankinių, 

second class matter at Boston, Mass. 
12, 1915.

PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams__________ $6.00
Brooklyn, N. Y. ___________$6.50
Pusei metų ____________ :__  $3.50
Užsienyje ------------------------------  $6.50

liudydami Jo mokslo tiesas sa
vo krauju, tat drąsiai galime ir 
mes giedoti amžiais besikarto
jančius džiaugsmo žodžius: Jis 
yra Dievas.

Evangelijos epizodai, pasako
ją prisikėlimą, yra paprasti ir 
aiškūs. Galėtume sulieti su 
skaisčia rytmečio aušra, nešan
čia Palestinai pavasarį. Tas, 
kuris leidosi prikalamas ant 
kryžiaus, uždaromas kape, nu
vertė antkapinį akmenį ir išėjo. 
Išsigandę sargybiniai bėgo Į 
Jeruzalę, pasakodami įvykį tau
tos vadams, kurie neabejotinai 
prisiminė centuriono žodžius: 
Iš tikrųjų jis Dievo Sūnus.

Priešai nepasiduoda! “Saky
kite, kad jums miegant apašta
lai atėjo ir JĮ išnešė”. Pirmą 
kartą istorijoj miegantieji ma
tė! Ar galima įsivaizduoti, kad 
drausmingiausios anų laikų 
armijos sargyba būtų užmigu
si? Karo teismas būtų pasmer
kęs mirtimi. Priešingai, už 
pareigos išdavimą ir melagys
tę buvo apdovanoti auksu.

Gerai ir tai, nes dar daugiau 
patvirtino autentišką Kristaus 
prisikėlimą. B.M.

Pagirtas, kurs ateina Viešpaties vardu

Mato

Tais žodžiais minios sveiki
no Kristų, kai Jis ant asilaičio 
jojo Jeruzalės miesto gatvė
mis “Labai didelė minia tiesė 
savo drabužius ant kelio, o kiti 
kirto medžių šakas ir klojo ant 
kelio’ — pasakoja šv.
Evangelija. — Sujudo visas 
miestas ir sakė: Kas šitas?” 
’ Minios sakė, kad tai prana
šas iš Galilėjos. Bet Jis buvo 
daugiau negu pranašas. Tai 
žmonės patyrė, tiktai Kristui 
iš mirusiųjų prisikėlus. Tačiau 
nevisi Įtikėjo ir nevisi dabar 
tiki.

Vienas XV amžiaus nežino-

Kovo 11 pirmininkas J. Ma
tulionis ir Vykdomosios Tary
bos pirmininkė A. Devenienė 
atstovavo Lietuvai su kitų kraš
tų delegacijomis šv. Petro ba
zilikoje Popiežiaus Pijaus XII 
karūnacijos iškilmėse. Jie vi
sas iškilmes stebėjo iš specia
lios tribūnos užsienio delegaci
jom.

Kovo 14 Sv. _ Tėvas priėmė 
audiencijoje Matulionį ir Deve- 
nienę ir suteikė specialų palai
minimą visiem lietuviam tėvy
nėje ir tremtyje.

VLIKo delegacija matėsi su 
kardinolu G. Pizzardo, kuris 
stebėjosi dideliu lietuvių ryž
tumu ir kovos dvasia, kovojant 
už aukščiausius idealus ir jiem 
priminė:

"Jūs eikite, visur klabenki
te, nesvarbu, kad Jums dabar 
neatsakys, bet neduokite už
migti laisvam pasauliui, kuris 
privalo žinoti, kad dar yra 
kenčiančios tautos".

Pirmininkai lankėsi Italijos 
užsienių reikalų ministerijoje, 
kur buvo priimti rytų skyriaus 
departamento direktoriaus. — 

Turėjo pasikalbėjimą su Ita
lijos senato 
Cingoliani ir 
nariais.

Krikščionių 
tijos sekretorius užsienio rei
kalam mūsų pirmininkam su
ruošė iškilmingus pietus.

Ryšium su Šv. Tėvo karūna
cijos iškilmėm su kitų kraštų 
delegacijom dalyvavo Ispanų 
ambasados prie šv. Sosto su
rengtame priėmime.

Romos radiofono skyrius su
rengė ju garbei pietus, dalv- 
vaujant italu atstovams ir lie
tuviškas valandėlės vedėjui dr. 
J. Gailiui.

vicepirriiininku 
su kitais senato

demokratu par-

mas menininkas pavaizdavo 
Kristų, jojanti ant asilaičio, 
kaip tai matome dešiniame pa
veiksle. ši religinio meno rete
nybė dabar rodoma New Yor- 
ke. Cloisterv. Regime, Kristų, 
laiminanti žmones, ir matome 
klusnų, galvą nulenkusį asilai
tį. Visa statulėlė, rodos, sakv- 
te sako: Aš ateinu Viešpaties 
vardu? Taip, Kristus ateina 
Dievo vardu pas kiekvieną, kas 
JĮ išpažįsta; ateina laiminda
mas ir nešdamas savo ramy
bę, kurios pasaulis duoti ne
gali.

Laiškas iš Romos

Padarė vizitus min. St. Gir
dvainiui ir min. St. Lozorai
čiui, su kuriuo užmezgė pasi
tarimus dėl veiklos suderini
mo.

Aplankė lietuvių šv. Kazi
miero kolegiją.

Kovo 18, paskutinę savo bu
vimo dieną Romoje, Matulionis 
ir Devenienė .dalyvavo S. Maria 
Maggiore bazilikoje iškilmin- 

17 gose mišiose už visas paverg
tas tautas, kurias atlaikė vysk. 
V. Padolskis. Tos pačios die
nos vakare VT pirmininkė grį
žo į Vokietiją, o Vliko pirmi
ninkas išvyko į Paryžių, iš kur 
per Angliją grįš į JAV.

Vliko pirmininkas J. Matu
lionis ir VT pirmininkė A. De
venienė kovo 15 dalyvavo Ro
mos lietuvių bendruomenės 
susirinkime. Svečius pasveiki
nus Italijos Krašto Tarybos 
pirm. kun. Vyt. Balčiūnui, Vli
ko pirmininkas savo žodyje pa
sidžiaugė galėjęs aplankyti 
Romą ir Romos lietuvius. Itali-

PRANCIŠKONAI ATIDARO ŠV. ANTANO KOLEGIJĄ
Lietuviai pranciškonai, norė

dami labiau išplėsti savo veik
lą už tėvynės ribų ir paruošti 
kunigų išlaisvintai Lietuvai, 
pasiryžo šiais metais atidaryti 
savo gimnaziją (High School)— 
Šv. Antano Kolegiją. Mokyklai 
vietą parinko Kennebunkportą. 
Maine, kur jau yra centrinis 

KRISTAVS ĮŽENGIMAS J JERUZALE.

jos įstaigose jis patyręs, kad 
jų darbo vaisiai yra labai žy
mūs. “Jūs rodote pavyzdį, 
kaip reikia kovoti už savo tau
tos laisvę”. Toliau Vliko pirmi
ninkas kalbėjo apie savo kelio
nės uždavinius ir Vliko darbą. 
“Pažinęs Vliko darbą iš ar
čiau, galiu pasakyti, kad jis 
dirba daug daugiau, negu iš 
šalies atrodo. Nežinau, kodėl 
Vlikas pakankamai neinfor
muodavo lietuviškos visuome
nės apie savo veikimą”. Pami
nėjęs Vliko persiarganizavimą, 
pirmininkas pareiškė, kad 
“bolševikams Vlikas labai rū
pi: jie norėtų jį sunaikinti, 
stengiasi jį demoralizuoti kitų 
ir savųjų tarpe. Mūsų vidinės 
nesantaikos tik pasitarnauja 
priešui. Turime dėti visas pa
stangas, kad mūsų tarpe įsi
viešpatautų vienybė”.

Vykdomos Tarybos pirmi
ninkė A. Devenienė savo žody
je pabrėžė, kad “komunistai 
siekia ne tiktai suskaldyti lais
vojo pasaulio demokratines 
jėgas, bet Įnešti vidinę nesan
taiką ir tremtinių tarpan. Mus 
stengiamasi sukiršinti, kad vi-

Tėv. Jurgis Gailiušis 
Lietuviu Pranciškonu 

Provincijolas

vienuolynas h' vasarvietė prie 
pat Atlanto vandenyno.

Ši rudeni atidaroma pirmoji 
klasė, Į kurią priimami berniu
kai, baigę pradžios mokyklą

Pakilk, Tėviške

Ii Lietuvos partizanę p«ezi|o$

Žiūrėk, pavasaris atbunda, saulė juokias, 
Ir upėse tuoj ižas pajudėt. 
Pakilk ir tujen, mano tėviški, 
Pakilk iŠ naujo džiaugtis ir žydėt.

Tave sukaustė ilgos, sunkios žitmos. 
Tu kaip gražuolė mieganti buvai. < 
Žiūrėk, pėr dangų paukščiai mėlyni sugrįžta, 
Ir tu laisva išeisi džiaugtis su jais..

Žydės purienos gelsvos pakelta, 
Žydės žibutės mėlynam šile, 
Ir tu pajusi tave šaukiant — 
Gyvent jaunystės ir pavasario galia.

Ir mes žydėsim čia, pavasariais žydėsim, 
Žydėsim vasarom, ir niekad neateis ruduo. 
Tu mūsų širdyse šakelėm rūtų sužaliuosi.

O soduos Vyšnios žydinčios baltuos.
^tntnittinintiti'iiiitniiiiitiniinniniutnininiiiiuincieueneisciriinicictiKiuBitariiiKcur^iic.ina:

sas jėgas nukreiptume Į tarpu
savio ginčus, o ne Į laisvinimo 
darbą. Vlikas dirbą tą darbą, 
kuris Lietuvai dabar yra pats 
didžiausias, ir norime, kad visi 
Į tą darbą Įsijungtų. Tik bend
romis jėgomis tegalėsime ge
riau Lietuvai padėti”..

Susirinkimas užbaigtas pobū
viu su svečiais. Vyt. M.

ir norį būti kunigais pranciško
nais. Ateinančiais metais bus 
atidaryta antroji klasė, ir taip 
po trejų metų jau veiks pilna 
mokykla.

Pranciškonai ir toliau Į savo 
provinciją kandidatais priims 
tik lietuvius arba tokius, kurių 
bent vienas iš tėvų yra liett- 
viškos kilmės. Ta taisyklė bus 
taikoma ir stojantiems Į šv. An
tano Kolegiją.

Gimnazijoje bus išeinamas 
valdiškoms aukštesniosioms 
mokykloms nustatyta progra
ma: sustiprintas lietuvių kalbos 
kursas, Lietuvos istori
ja, geografija ir kiti auklybos 
dalykai. Mokiniai gyvens pran
ciškonų vedamame bendrabu
tyje, o vasaros atostogas galės 
praleisti savo namuose. Taip 
pat ir visi mokytojai bus lietu
viai pranciškonai.

Už mokslą ir bendrabutį at
lyginimas — 300 dol. metams. 
Baigę 4 metų kursą, kandida
tai galės stoti Į lietuvių pran
ciškonų šv. Kazimiero provin
ciją ir visas tolimesnis išlaiky
mas bus teikiamas vienuolyno 
lėšomis, čia reikia priminti, 
kad neturtingi, bet gabūs mo
kiniai šv. Antano Kolegijoje 

nuo mokesčio dalinai ar net 
visiškai galės būti atleidžiami. 
Neturtas nė vienam jaunuoliui 
nebus kliūtimi tapti kunigu— 
pranciškonu.

Lietuvos pranciškonai, žino
dami savo geradarių nuoširdų 
dosnumą, parodyta steigiant 
šv. Antano Kolegiją Kretingo
je ir vienuolynus Amerikoie 
bei Kanadoje, drąsiai pradeda 
ii’ šį naują žygi. Jie pilnai pasi
tiki Viešpaties palaima ir savo 
dosniųjų rėmėjų pagelba. šios 
mokyklos išlaikymas tremtyje 
nebus lengvas, tačiau, Dievui 
padedant, tikimasi Įveikti visas 
kliūtis.

Pranciškonai, kurie šiuo me
tu Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir Kanadoje turi 6 vie
nuolynus, didele spaustuvę ir 
leidžia 3 laikraščius, labai daug 
vilčių deda Į šią savo nauja į- 
staigą. Jie nesigailės nei darbo, 
nei vargo, kad ši mokykla bū
tu panaši Į Lietuvoje veikusią 
Šv. Antano Kolegiją, kurioje 
tilptų visi.

Belieka tiktai melsti Viešpa
ti, kad Jis siųstų darbininkų Į 
savo vynuogyną. Reikia jaunų 
idealistu, kurie pripildvtu šią 
lietuviška gimnaziją. Tad pran
ciškonai labai prašo parapijų 
klebonus ir lietuviškose para
pinėse mokyklose dirbančias 
seseris nuoširdžios talkos, ypač 
kai lankomasi pašaukimu rei
kalais. Reikia daug ir maldų, 
kad Dievas jaunuoliu širdvse 
sužadintų norą stoti i dvasini 
luomų.

Visais pranciškonu gimnazi
jos - šv. Antano Kolegijos — 
reikalais prašoma kreiptis šiuo 
adresu: Very Rev. Jurgis Gai
liušis, OFM, Fanciscan Mon- 
nastery, Kennebunkport, Me.

l Šventadieno popietis
S

3.
— Štai jūsų buldogas, — jis 

norėjo pasakyti. Bet tų dieviš
kųjų sutvėrimų grožis nubloš
kė jį į pirmykštę nedrąsą, ir 
jo kalba pradėjo užpuldinėti.

.— Štai jūsų b-b ... — jis 
pradėjo, bet niekaip negalėjo 
pasakyti “buldogas”. Raidė B 
Riteriui buvo visuomet sunki.

Visiems paprastiems žo
džiams, prasidedantiems sun
kiai ištariama raide, Piteris 
jau turėjo gatava skaičių leng
vesniu sinonimų. Dėl to katę 
jis visuomet vadindavo pussi, 
visai ne dėl paikiško polinkio 
švelninti, bet dėl to, kad p jam 
buvo lengviau ištarti negu ne
įveikiamoji K. Negalėdamas iš
tarti “anglis”, buvo privers
tas vartoti nelabai ryškų termi
ną “svilėsiai”. Vietoj “bjau
rus” jis visuomet sakydavo 
“suteptas”. Sinonimų suradime 
jis buvo pasidaręs toks suma
nus, kaip anie anglų-saksų poe
tai, kurie darydami aliteraci
jas. vietoj rimų buvo priversti

ALDOUS HUXLEY

pradėti (pavyzdžiui) jūrą ta 
pat raide kaip jos bangas ar 
“vilnis” ir ją pavadindavo 
“banginių keliu” arba “van
dens beribe”. Bet Piteris nega
lėdamas sau leisti pilnos savo 
pirmtakūnų, saksų poetiško
sios laisvės, turėjo vartoti pa
čius sunkiausius žodžius, be pa
togaus ir prozaiško ekvivalen
to. Tokiu būdu, jis niekuomet 
vadinti “indu” ar b-u-t-e-l-i-u. 
nebuvo tikras, ar butelį reikėjo 
Ir kadangi “ovum” buvo vie
nintelis sinonizmas kiaušiniui, 
visuomet turėjo kalbėti apie 
k-i-a-u-š-i-n-i-u-s.

Dabar jam surakino lūpas 
šis menkas žodelis “buldogas”. 
Piteris šuniui turėjo daug si
nonimų. P buvo lengviau ištar
ti negu b, jis galėjo nesiner- 
vindamas sakyti “pupsikas”. 
Arba jei p nebūtų davęsis len
gvai ištarti galėjo gyvulį pava
dinti jo tikruoju vardu “šuo”. 
Bet dviejų deivių akivaizda jį 
taip sujaudino, kad ir p ir š 
jam atrodė beviltiškai sunku 

ištarti, lygiai kaip b. Svyravo, 
bandydamas iš pradžių sakyti 
“buldogas”, paskui “pupsikas” 
ir pagaliau “šuo”. Visas labai 
paraudo. Jį ištiko tikra agoni
ja-

— štai jūsų liūtas, — paga
liau pasakė. Jam buvo aišku, 
kad šis žodis buvo perdaug 
šekspyriškas paprastame pasi
kalbėjime. Bet tai buvo vie
nintelis žodis, kuris jam atėjo.

— Baisiai dėkui, — atsakė 
Burkuojančioji.

— Jūs esat nepaprastas— 
neapsakomai geras,—sakė Už- 
kimusioji.—Bet aš bijau, kad 
susižeidėte.

— O, u — nieko, — pareiš
kė Piteris. Ir apsukęs ranką 
nosine, greit paslėpė kišenėn.

Burkuojančioji tuo tarpu į- 
kabino į Pongo kaklą diržo sai
tą-

— Dabar galit jį paleisti.— 
ji sakė.

Piteris padarė, kaip buvo 
pasakyta. Mažas juodasis šuo 
tuoj šoko ton pusėn, kur buvo 
nuėjęs jo baisusis priešas, šok
damas ištempė ilgą saitą ir lojo 
pasistiepęs ant paskutiniųjų 
kojų, kaip pasiškojęs liūtas 
ant valstybinių ženklų.

— Bet ar tikrai nieko? — 
nesiliovė Užkimusioji, — Leis
kit man pažiūrėti.

Piteris klusniai nuvyniojo 
nosinę ir ištiesė ranką. Jam 

rodėsi, kad visi jo troškimai 
jau išsipildė. Su pasibjaurėji
mu jis pastebėjo, kad jo na
gai buvo nešvarūs. Kad bent, 
kad bent būtų pagalvojęs prieš 
išeidamas nusiplauti rankas! 
Ką jos dabar apie jį pamanys? 
Rausdamas mėgino atgal ati
traukti ranką. Bet Užkimusioji 
ją laikė:

— Palaukit, — ji sakė. Ir 
paskui pridūrė: — Biauriai į- 
kąsta.

— Baisu. — patvirtino Bur
kuojančioji. irgi pasilenkusi 
ant rankos.

— Baisiai nemalonu, kad tas 
niekšas šuva ...

— Eikite tiesiai į vaistinę, 
— sakė pertraukdama Užkimu
sioji, — ir tegu išplauna ir ap
riša.

Ji pakėlė nuo rankų akis ir 
pradėjo žiūrėti jam į veidą.

— Į vaistinę, — pakartojo 
Burkuojančioji irgi pakeldama 
akis.

Piteris žiūrėjo tai į vieną, 
tai į antrą aptemdytas mėlynų 
plačiai atvertų ir siaurų, pa
slaptingų žalių akių. Jis joms 
šyptelėjo ir lengvai papurtė 
galvą. Atsargiai apvyniojo ran
ką nosine ir paslėpė už nuga
ros.

— Tai n-niekis, — jis sakė.
— Būtinai, kartojo Užkimu

sioji.
— Būtinai, — šaukė Burkuo

jančioji.
— N-niekis, — jis kartojo. 

Jis nenorėjo eiti į vaistinę. No
rėjo likti su deivėmis.

Burkuojančioji atsigrįžo prie 
Užkimusiosios;

— Reikia ką nors duoti šiam 
mažam geram žmogui, — tarė 
ji prancūziškai visai patylom.

Užkimusioji patraukusi pe
čius, pasiraukė nežinodama ką 
atsakyti:

— Jis gali užsigauti. — ji 
paabejojo.

— Tu tiki?
Užkimusioji greit užmetė 

akį ant savo diskusijų objekto, 
tyrinėdama jį nuo jo pigios 
rūšies skrybėlės iki pigiųjų ba
tų. nuo išblyškusio spuoguoto 
veido iki nevisai švarių ranku, 
nuo plieninių akinių rėmų iki 
lakrodžio odinės virvutės. Pi
teris matė, kad į jį žiūrėjo ir 
nedrąsiai, slėpdamas savy eks
tazę. jai šypsojos. Kokia ji gra
ži! Jis stebėjosi, apie ką juod- 
vi ten šnibždėjosi. Galbūt jos 
diskutavo apie jo pakvietimą 
išgerti arbatos. Vos spėjo pa
manyti. kaip jau buvo tikras. 
Viskas stebuklingai realizavo
si. apie ką buvo svajojęs. Jis 
laukė nustebęs, ar jos išdrįs— 
tik ką susipažinusios — klaus
ti, ar gali ieškoti jo širdy taksį.

Užkimusioji atsigrįžo į savo 
draugę. Ji vėl patraukė pečius 

ir tarė prancūziškai:

— Nė pati nežinau.
— Gal duokim jam knygą?

— pasiūlė Burkuojančioji.
Užkimusioji pritarė galvos 

palenkimu:
— Kaip tau rodos.
Ir anajai nusigrįžus paieškoti 

nepastebimai pinigų, ji kreipė
si į Piterį:

— Jūs esate baisiai drąsus,
— sakė ji šypsodamasi.

Piteris prieš jos rimtą, ramų 
šaltą žvilgsnį tepajėgė papur- 
tinti galva, parausti ir nuleisti 
žemyn akis. Jis troško pasi
žiūrėti i ja. bet. vos kilstelėjęs 
akis, vėl jas nuleido, nepajėg
damas atsispirti jos rimtam 
žvilgsniui.

— Jūs, turbūt, esate pripra
tę prie šunu, — ji tęsė, — Ar 
turite šunį?

— Ne-ne, — pasisekė Rite
riui atsakyti.

— Tai jūs dar daugiau drą
sus. — sakė Užkimusioji. Ir 
pamačiusi, kad jau suradusi pi
nigus Burkuojančioji laukė, ji 
nuoširdžiai paspaudė vaikino 
ranką:

— Well, good-bye, — pasakė 
ir nepaprastai švelniai^ nusi
šypsojo.

— Mes esame jums baisiai 
dėkingas. Baisiai dėkingos, — 
ji kartojo. Tai sakydama, ji 
stebėjosi, kodėl ji taip dažnai 
vartoio žodi “baisiai”. Šiaip ii 

labai retai jį tevartodavo. Bet 
jai atrodė, kad kalbant su tuo 
sutvėrimu, tas žodis labai tin
ka. Ji visuomet buvo nuoširdi, 
entuziastė ir gimnazistiškai pil
na žargono, kai kalbėjosi su že
mesnių klasių žmonėmis.
- G-g-g • • • — pradėjo Pite

ris. Argi jos taip gali nueiti, 
jis stebėjosi lyg merdėdamas, 
greit nubudęs iš savo malonaus 
ir ružavo sapno. Nueiti nepa
kvietusios jo arbatai ir nepali- 
kusios adreso. Norėjo jas mal
dauti, kad dar nors kiek ilgiau 
pasiliktu, kad leistų jam dar į 
jas pažiūrėti. Bet jis žinojo, 
kad nepajėgs ištarti . reikalin
gų žodžių. Užkimusiająi sakant 
good-bye. jis pajuto Ivg siau
bingos katastrofas pavoju, ku
rio niekas nebegali sulaikyti.

— G-g ... — tvliai jis šnib
ždėjo. Ir pastebėjo, kad jau 
buvo paspaudęs ir antrosios 
ranka, dar nebaigęs to fatališko 
good-bye.

— Jūs labai geras. — sakė 
Burkuojančioji, spausdama jo 
ranka, — iš tikrųjų geras. Bet 
jūs turite skubėti į vaistine, 
kad greit išvalytu žaizda. Su
diev ir labai, labai dėkui. — 
sakydama šiuos paskutinius žo
džius, ji įspaudė jo delnan gra
žiai sulankstytą vieno svaro 
banknotą ir sulenkė jo delną.

fRus daugiau)
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sjo po- bolševikmetį, kaip sako, lyg

i' darbi- šnipas, parašiutu nuleistas vie-
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EASTER GREETINGS

To Our Lithuanian Friends

REDSHAW MEN’S WEAR
137 East 8th Avenue Homestoad, Pa.

kalbą ir, savo vyrui pasirodžius,. 
visai nemanė jos nutraukti. 
Tai, matyt, jį supykino.

— Ak, —- sušuko ponas Vik
toras, — kaip žmonės pradeda 
rimtai kalbėt, man darosi blo
ga. Mano miela, geriau pasa
kyk savo dukteriai, kad pasi
taisytų kojines, nes jos susisu
kę ant kojų, kaip senos žydęl- 
kos.

ybės ženklus berodan- 
tukus_ Nieko nelaukęs, 

upeliuką ir, prisky-

EASTER GREETINGS
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TOOHEY MOTOR CO.
FORD SALES & SERVICE

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ

Towers Distributing Co.
(FORMERLY M. VTTARTAS)

Beer Distributor
937 WASH|NGTON ST. BRADDOCK, PA.

Phone: BR. 1-0618

JOSEPH A. PROKOPOVITSH
FUNERAL HOME

AMBULANCE SERVICE

Mr. Albert Savolskis, Assistant

431 NINTH AVENUE MUNHALL, PA.
Phone: HOmestoad 1-2267

EASTER GREETINGS

VICTOR SHOE COMPANY .
Homestead’s Largest Shoe Store
HOME OF RED CROSS SHOES

316 East 8th Avenue Homestead, Pa.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

ALFRED M. LUTHERAN
Ali kinds of Beer & Soft Drinks—Prompt kome deliveries 

1414 MIFFUN STREET
HO. 1-3133—Ros. HO. 1-2253 Homestead, Pa.

EASTER GREETINGS

GORDON & JACOBSON
CHRYSLER and PLYMOUTH

530-44 Sth Avė. Phone: HO 1-3600
MUNHALL, PA.

lietuvaitę, o vokiečiams atėjus/ 
įgavo valdžią ir komandavo vi
są- miestelį. Buvo, taipsakant, 
oficialus asmuo.. Mes tačiau'. 
matėme tą Didžiojo Penktadie
nio rytą tik gražaus veido, sva
jingų juodų akių vyrą, o tos 
girdėtos istorijos apie jo-juodą 
ir neaiškią praeitį mums nė ne
rūpėjo. ..

Taip sau ramiai su juo be
šnekučiuojant, nė nepastebėjo
me// kaip pradingo ponas Vik- nos prisiglaudusią grafaitę, 
toras. Tik staiga pamatėme į juodu_šydu galvą apsigaūbu- 

Taip pasakęs, pasikėlė ir išė- mus belekiantį tą galingą avi- šią, amžinai pradingusią nužy-
(Nukelta į 5 psl.)

uodamas nusiskubino' į rūmus,

Cerkvės ; laiptaia. dar buvo 
sniegu ir ledu padengti. Susi
radome tokias a ts ar ginęs dure
les ir įlindome. Viduje . buvo 
tamsų, kabojo voratinkliai ir 
matėsi kelios, ikonos, baigian
čios savo, dienas nuo drėgmės 
ir pelėsių: Toks gūdumas, tokia 
iškilminga baimė užėmė kvapą. 
Atrodė, matau kažkur prie sie-

412 E. 8-TH AVENUE

Phone: H. 2-0600

E A S T R E GREETINGS

S O L O M O N’ S
HOMESTEADS and BRADDOCK’S 

BEST MEN’S STORES
jo.

Už kiek laiko mudvi su drau
ge nusileidome į apačią. Ponas 
Viktoras pagriebė mus abi už 
rankų ir pradėjo kone bėgčio
mis tampyti po dvarą. Matėme 
mes visko: pavyzdingus, šva
rius gyvulių tvartus, didžiulį 
maniežą, kuriame žiemos me
tu būdavo grafų Naryškinų su
galvotos arklių lenktynės, ir 
visus senobinius fejetonus, ku
rių vienas buvęs toks sunkus 
ir didelis, kad jam patraukti 
reikėdavę net dvylikos arklių.

Svarbiausia dvaro keisteny
bė buvo avinas Murkus. Vardą 
jam sugalvojo pats ponas Vik
toras. Kai mes priėjome prie 
jo narvo, avinas stovėjo kampe 
ir išdidžiai į mus žiūrėjo. Buvo 
tai didelis gyvulys, tamsiai pil
ko plauko, su dideliais, raity
tais ragais. Ponas Viktoras 
mums paaiškino, kad Murkus 
baisiai pykstąs, žmonių efzina- 
mas. Tų įžeidimų jis niekuo
met neužmirštąs ir nepralei- 
džiąs progos baisiai atkeršyti.

■ — štai, kad ir tas durnas 
Mannteufelis, — pasakojo po
nas Viktoras, — sugalvojo jis 
man gudruolį Murkų erzinti. 
Dar atsiims jis kada...

Kur buvęs, kur nebuvęs at
sirado ir tas “durnas” Mann
teufelis. Pamatėme mudvi su 
drauge per dvaro kiemus besi
artinantį elegantą: apsiavusį 
jojimo kelnėmis ir rankoje be
laikantį arkliams mušti lazdelę.

ną. MannteufeŪs stovėjo į Mur- 
kų nugara ir, nieko nenujaus
damas, šypsojosi, tačiau nepra
ėjus nė sekundei, stipraus avi
no ragų smūgio išmestas į 
viršų, apsisuko ore bent tris 
kartus ir žnektelėjo žemėn.

Tai buvo pono Viktoro kerš
tas už nepasisekusį kortų loši
mą. O gal ir už kitą kokią isto
riją, kas ten žino, tačiau jau 
buvo aišku, kad nei Murkus, 
nei ponas Viktoras Mannteufe- 
lio nemėgo.

Po šitokio atsitikimo pradė
jau tikėti' pono Viktoro keistu
mu ir visomis istorijomis, ku
rias draugė man pasakojo apie 
savo tėvą.

Didįjį šeštadienį ir vėl išė
jome pasivaikščioti. Ponia An
gelė užsigeidė ko nors žalio, 
kad ir nežydinčio, o tik žalio. 
Juk Velykos! Mums bevaikš
čiojant, ponas Viktoras pamatė 
kitoje upeliūkščio pusėje vos,

GARBĖ ATITEKO 
LIETUVIAM

’ Pittsburgho lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos aukštesnioji 
mokykla kovo 17 sužaidė krep
šinio rungtynes su aukštesnią
ja kat. mokykla iš Bethlehem, 
Pa. Lietuviai rungtynes laimė
jo santykiu 67—58. Jiems pri
pažintas Pennsylvanijos vals
tybės, “B” klasės, P. C. L A. A 
krepšinio čempionato titulas.

Rungtynėse daugiausia taškų 
laimėjo J. Lacher (21) ir V. 
Maskeliūnas (13).

Šia krepšinio komanda rūpi
nasi treneris inž. G. Krop, kle
bonas kun. Magnus J. Kazėnas 
irdvasios vadas kun. V. Kara- 
veckas.

Reikia dar priminti, kad šv. 
Kazimiero lietuvių aukštesnioji 
mokykla tokį pat titulą buvo 
išsikovojusi pirmą kartą prieš 
dešimtį metų.

858 Braddock Avė.
8th Avė. Cor. McCIure St.

Praddock, Pa.
Homestoad, Pa.

TeLHO. 1-191 EASTER GREETINGS Since 1895 >

W O L K’ S '
FOR FINE FURNITURE s

224 E. 8th Avenue Homestead, Pa.

ip ’ * i

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

HILK’S FURNITURE
Your Home Should Come First

Phones: Ho. 1-2228
320 East 8th Avė., Homestead, Pa. 1-2229

"MARTY" LAIMĖJO 
GERIAUSIO FILMO VARDĄ

Emest Borgnine ir Anna Ma
gnani pripažinti geriausiais pe
reitų metų kino artistais, o 
"Marty" laimėto geriausiojo 
filmo vardą.

Kovo 21 Hollywoode buvo 
didelės iškilmės — buvo dali
nami Oscarai už 1955 metų 
filmų pasirodymus. Dalis cere
monijų buvo atliekama ir New 
Yorke. Radijas ir televizija vis
ką perdavė plačiosioms ma
sėms.

Filmas “Marty”, laimėjęs 
jau Cannes festivalio pirmąją § 
premiją ir visą eilę kitų, buvo | 
apdovanotas net keturiais Os- I 
carais: geriausio filmo, geriau- j
šio artisto (Borgnine), geriau- f PRESCRIPTIONS SICK ROOM SUPPLIES
šio skripto (Paddy Chayefsky) t 
ir geriausio režisoriaus (D. ! COMMUNITY PHARMACY 
Mann). Anna Magnani laimėjo • 
Oscarą už savo rolę filme “The • Ann Street Homestoad, Pa.

LINKSMU ŠVENTU VELYKŲ LINKIME

J. ABRAMAVIČIUS - SAVININKAS

Laikome gerą alų. dektinę, vyną ir užkandžius 

■ Užeikite pas mus. o busite patenkinti.
322 Sixth St. Braddock, Pa.

ANKA MAGNANI, italu kino artM*, pateko H lovos, sužteojosi,

Tattoo”.

EASTER GREETINGS

Bose Tatoo”, kur ji vaidina : 
italų kilmės našlę, šis filmas į 
šiuo metu rodomas mažesniuo- 
se New Yorko teatruose ir tik
rai vertas pamatyti.

Geriausiais antraeiliais ar
tistais pripažinti Jo Van Fleet, 
vaidinusi motiną filmuose 
“East of Eden” ir ‘TU ory to- 
morrow”, ir Jack Lemmon už 
savo vaidmenj filme “Mister 
Roberte”. Geriausia spalvota 
fotografija pripažinta filmui 
“To catch a Thįef’. Už garsų 
sistemą Oscarą laimėjo “Okla- 
homa!”. Populiariausia daina 
pripažinta “Love is a Many— 
Spiendored Thing”. Japonų 
fibras “Samarai” laimėjo ge-

Pone: H. 1-3442



DZŪKŲ, ŽEMAIČIŲ, KAPSŲ UŽEIGA

ir turi

A. L.WENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

2128 Carson Street

Dievui ir .artimui, auka,
VEIDAS

A HAPPY EASTER TO ALI

MORAVIAN FLORIST

2286 Richmond Avė.

HAPPY EASTER TO ALI,

GARGIULO'S RESTAURANT

Fourteenth Street Office
Ket-

Statydamos vienuolynui ko
plyčią nori dar išreikšti garbę 
Nekaltajai Dievo Motinai, kai 
po dvieiu metu bus plačiai mi
nimas Jos apsireiškimas Liur- 
de. Sueina iau visas šimtmetis, 
kai toje stebuklingoje vietoje 
gausiai liejasi žmonėm dangiš
kos malonės, nešdamos sveika
tą. Seserys norėtu tu maloniu

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ! 
linkim visiems mūsų draugams

lykas. Jos buvo seniai, labai 
seniai. Kam žiūrėti Į praeitį, 
jei prieš akis dar liko tiek Ve
lykų. kiek metų mūsų gyveni
me?

2204 Carson Street S. S., Pittsburgh, Pa.
TeL HE. 1-9795

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS

Staten Island, N. Y.

EL 1-4440.

darbininkas

KEISTAS

moterys reko- 
Marijos vaike- 
maldos namai 
seserim reika-

Po pietų ponas Viktoras iš
važiavo pas vieną ūkininką su

Vytauto Augustino
Lietuvon Vaizdų Albumas

(Atkelta iš 4 psl.) 
dėjusių gėlių žieduose, praėju
siuose laikuose, išblėsusiuose 
atsiminimuose...

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
1o«JČI |is tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta Aj graZų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: *T E I T I S, 916 Willoughby 

Avė.. Brooklvn 21. N. Y.
Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj ir

1323 N. Franklin St. Pittsburg 12, Pa.
Phone: CE 1- 2200

NTKRYŽIL'OTOJO JĖZAUS SESERYS, susispaudusios ankštoje koplyčioje, malda pradeda vaju naujai koplyčiai statyti.

Brocktone seserys stato koplyčią
Kai Lietuvoje žmonės susi

rinkdavo Velykom į bažnyčia, 
į Prisikėlimą, mažai betrukda
vo, kad išspaustų jos sienas, 
jei bažnyčia dar būdavo medi
nė ir nedidelė. Tada galima 
būdavo pajusti,

ką reiškia bažnyčioje spūs
tis.

Bet ir čia, Amerikoje, ne
vienoje lietuviškoje bažnyčioje 
Didžiosios Savaitės pamaldų 
metu galima įsitikinti, kaip 
yra sunku melstis, kada yra 
ankšta. Tačiau žmonės save ap
ramina: tai nekasdien būna! 
Pagaliau, ir nekiekvieną sek
madienį. nes sekmadieniais 
žmonės išsidalina įvairiom pa
maldom. Tiktai Prisikėlimas ir 
Bernelių Mišios žmones labiau 
suspaudžia. Na, bet du kartus 
į metus galima pakęsti!

Yra tačiau vienas atvejis, 
kai nebegalima pakęsti ir 

kai ankšta yra kasdien: 
tai Brocktono seserų koply

čioje. Iš tikrųjų, tai joks pa
statas. bet paprastam name 
vierias didesnis kambarys, ko
plyčiai skirtas, čia ankšta ne 
tiktai kasdien, bet kelis kartus 
Į diena, kai tik seservs susiren
ka maldai, štai, meskime žvilg
sni į paveikslą viršuje: kaip 
jos susispaudusios! Kiek laiko, 
manote, galima prabūti tokioje 
tvankoje? Seserys prabūna va
landų valandas. Tai joms būti
na, tai neišvengiama.

-------Vienuolynam__kopjyčia yra 
pats gyvenimas, kitaip nebus 
nė vienuoliško gyvenimo. Gal 
būti mažesnės ar didesnės ce
lės.

bet negali stigti vietos bend
rai maldai,

kuri vienuolių gyvenime uži
ma centrinę vietą. Dėl to, jei 
teko kada matyti didelius vie
nuolynus, tai galėjote matyti 
ir didėles koplyčias, tiesiai 
bažnyčias, katedras. Sakysime. 
Kauno bazilika yra buvusi vie
nuolių augustinijonų “didelė 
koplyčia”. Kitose tautose rastu
me tų pavyzdžių neišsemiamų. 
Tai suprantama. Kai vienuolių 
gyvenimas jungiamas apie mal
dą, reikia, kad būtų tai bend
rai maldai ir vietos.

Broctono seserim jos verkia
mai trūksta, nes be jų Į mal
das sekmadieniais, rytais ir 
vakarais, kai tik būna kuri di

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU IJNKl 

ANTHONY (JRBO1N 
UGHT LUNCH and GRiLL 

214 Tabor Street FEderal 1-9249
PITTSBURGH 4, PA.

desnė šventė, adventas, gavė
nia, gegužės mėnuo, rožančius, 
ateina dar jų globojami sene
liai. Vasarą visai negalima ran
kų praskirti,

kai seserys suvažiuoja kur
sam ir rekolekcijom.

Be to, pastaruoju metu čia 
vis dažniau susirenka mergai
tės sodalietės, 
lekcijom atlikti, 
liai. Taigi, tie 
ne vienom tik 
lingi. Net keista būtu kalbėti 
apie reikalą: yra tiesiai bėda, 
ne reikalas, ir galima tik ste
bėtis ligšioliniu seserų kantru
mu, kad jos vis dar lūkuriavo. 
Tačiau daugiau jau laukti neį
manoma.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjai, vadovaujami garbin
go ir judraus prelato Pr. Juro, 

pasiryžo seserim ateiti į tal
ka ir pradėti vaju koplyčiai 
statyti.

Jis oficialiai pradėtas kovo 
23, Švenč. Marijos 7 skausmų 
dieną. Sopulingoji Dievo Moti-

D. PAŠKEVIČIŪTĖ 
ŠALTŲ VELYKŲ ISTORIJA

toj pusėj ir žiūri atsisukus į 
mane. Visus pavadžius nutrau
kė tas nelabas gyvulys!

Tokiai nelaimei ištikus, dir
bo ponas Viktoras ten bent 
dvi valandas, tačiau niekas ne
padėjo: kumelė nejudėjo iš vie- 

kažkokiais reikalais. Nors po- tos. Tik gerai, kad jojo kaž- 
nia jį atkalbinėjo, kad neva
žiuotų rogelėmis, o vežimu, 
bet jis padarė savo. Sakėsi va
žiuosiąs per laukus, kur yra 
dar nemažai sniego, be to. rei
kia paskutinį kartą rogėmis 
pasivažinėti. Juk sniego jau 
tuoj neliksią.

Popietis bėgo greitai. Namai 
prieš pačias Velykas buvo pil
ni ruošos. Tačiau kai ir sute
mus ponas Viktoras nepasiro
dė; ponia, besilankstydama 
prie kvepiančių pyragų, pradė
jo nerimauti. Gal kokia nelai
mė atsitiko * Juk išvažiavo tik 
porai valandų ... Laikas, mum 
besirūpinant, tarytum sustojo. 
Tik vėl staiga su triukšmu įdun
dėjo ponas Viktoras. Buvo jis 
visas purvinas, nuo čebatų 
tiesiog dribte dribo molis. 
Krito jis, siAarkiai dūsuoda
mas. į kėdę ir užriko:

O. kad ją devynios tą rupū
žę kumelę! Grįžtu aš atgal, vis
kas gerai, tik privažiuoju tokią 
balą — pieva patvinus. Kume
lė ėmė ir sustojo: aš rėkiu 
“niuo”, o ji nė iš vietos. Kaip 
uždrožiau botagu, kumelė pa
traukė. ir likau aš rogėse vie
noj pusėj balos, o ji stovi ki-

na yra pasirinkta Brocktono 
vienuolyno ir kartu šios kong
regacijos centro Globėja. Jos 
garbei ir koplyčia statoma.

Vajaus Komiteto garbės pir
mininku yra Bostono arkivysįc. 
Richard J. Cushing,

pirmininku prel. Pr. Juras, 
vicepirmininkais — kun. Jonas 
Žuromskis iš Bostono ir Brock
tono miesto tarybos narys Ipo
litas Monkevičius, sekretoriais 
— Brocktono miesto mokesčių 
skyriaus viršininkė Julija Ja- 
kavonytė ir prof. Balys Vitkus, 
iždininkė — motina M. Anun- 
ciata. Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų Kongregacijos viršinin
kė, patarėjai Aušros Vartų koplyčios. . 
par. Worcesterio klebonas prel. 
K. Vasys, vienuolyno kapelio
nas kun. J. švagždys, S. Sužie
dėlis, P. Kubilius iš Brocktono, 
Mrs. B. Millerienė iš Worceste- 
rio, F. Nevarienė iš Bostono. 
M. Pilypienė ir St. Raznauskai- 
tė iš Lawrence. Mass.

Vajaus Komiteto vardu kovo 
23 kreiptasi į lietuvių visuome-

koks ūkininkas pro šalį, tai 
šiaip taip abu rogeles per balą 
nustūmė ir vėl kumelę įkinkė. 
Ponia Angelė stovėjo į stalą 
atsirėmusi ir nieko nesakė, tik 
kelis kartus galva palingavo. 
Matyt žinojo, kad jas priekaiš
tai neturėtų prasmės ...

Už langų sutemos jau susi
liejo Į Didžiojo šeštadienio ra
mybę. Tą vakarą bažnyčiose 
snaudė pamaldžios bobelės, 
per naktį rankose varstydamos 
nesuskaitomus rožančių karo
liukus. Prie šoninių altorių su
statytos vėliavos laukė varpų 
suskambėjimo ir Prisikėlimo 
procesijoje nugiedotų pasaulio 
žmonių skausmų ir džiaugsmų.

0 taip norėtųsi pasakyti, 
kad visa ši Velykų istorija iš
galvota, kad žmogus, apie kurį 
rašyta, pramanytas. Tačiau 
teisybė yra. kad buvo jis ir gy
veno jis, tapdamas tuo keistu 
šaltų Velykų veidu, prapuolu
siu užmirštyje, kaip ir visas 
tas dvaras, visa ta aplinka. Ir 
pavaizduotas čia ne jo gyveni
mas. o tik jo keistumas.

Gi Velykų rytas tada buvo 
itin šaltas, žemė buvo sutin- 

nę tokiu atsišaukimu:
Mieli Geradariai,

Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
rys aukojasi jaunimui ir sene
liam. Jaunimui reikia padėti 
tvirtesniam išeiti į gyvenimą, 
seneliam reikia palengvinti pa
skutinius gyvenimo žingsnius. 
Dievo ir artimo meilė m.us įpa
reigoja nei vienų nei antrų 
nepalikti be globos. Seserys 
tam dirba mokyklose
seneliam prieglaudas. Bet jos 
pačios stinga vietos melsti sa
vo darbui paramos ir malonės 
tiem, kad jos skiria savo gyve
nimo auką. Seserys skaudžiai 
junta neturinčios reikiamos

gus ir balta po nakties šalnos. 
Kai mes, varpu šaukiami, ėjo
me į Prisikėlimą, pro parko 
medžius į dangų kilo saulė, 
stebuklingu ružavumu nudažy
dama snieguotą žemę?

Dabar istorija jau papasako
ta. todėl užmirškime viską: ir 

WORCESTER, MASS.

šv. Kazimieras, užbaigiant 
rekolekcijas, visų buvo pami
nėtas. Ypač pagerbė skautai ir 
vyčiai dalyvaudami bendroje 
švč. Komunijoje, o vyčių 116 
kuopa ir bendruos pusryčiuos, 
kur įdomiai apie mokyklas kal
bėjo mokytojas Jonas Mažeika.

Giesmininkai: veteranų, vy
čių ir bendras choras, V. Bur
dulio vadovybėj, jau pasiruošė 
Didž. Savaitės ir Velykų iškil
mėms.

Parengimus papildyt savo iž
dams ir paremti parap. turėjo 
vyčiai ir katalikės moterys.

Koaina - Indijonų rožė —ga
vėniai pritaikintą vaidinimą, 
vadovaujant seselėms, parengė 
sodalės. Vaidinimas žiūrovų bu
vo šiltai priimtas. Ypač pasigė
rėtinai buvo seselių pasiūti in
dėnų kostiumai ir parengtos 
puikios dekoracijos.

Pamaldos Didž. Savaitę Auš
ros Variuos vakarais: Did.
virtadieni—7:30 vai. Did. Pen- 
ktadinį 5 vai.. Velykų naktį— 
10:30 vai. Gi Velykų mišios ir 
po jų Prisikėlimas 12 vai. nak
ties

IŠ VISUR
★ Darbininko šis numeris 

prieš Velytas yra paskutinis. 
Didįjį Penktadienį, nedarbo 
diena, balandžio 30, laikraštis 
neišeis. . ■ - >

ir Draugo naujos spaustuvės 
ir marijonų vienuolyno Chica- 
goje kertinis akmuo pašventin
tas kovo 17. šventinimo apei
gas atliko vysk. V. Brizgys.

★ Hartforde gegužės 5 ir 6 į 
šaukiamas Amerikos Lietuvių I 
Bendruomenės rytinio pakraš- I 
čio suvažiavimas: jis apims Bo
stone, Hartfordo. New Yorko, 
Nevvarko. Philadelphijos ir Bal- 
timorės apygardas .Suvažiavi
mu rūpinasi Hartfordo Apy
gardos Valdyba.
★ Gabrielis Rajeckas, 16 

metu. Gonzasos aukštesniosios 
mokyklos Washingtone senjo
ras, laimėjo trečiąsias iškalbos 
varžybas, kurias suruošė Ame
rikos Legionas.
★ Prof. dr. Z. Ivinskis, -Bal- ]

tų Instituto vedėjas, išgyvenęs ] 
metus Bonnoje, Vokietijoje. 
balandžio 1 d. savo pareigas ; 
baigė ir vėl grįžo į Romą toli- J 
mesniems istorinių studijų ; 
darbams. Jo adresas: Via Bres- j 
čia 16, Roma. i
★ Dr. A. Dulskas, Muenste- 

rio (Vokietijoje) universitete 
baigė medicinos mokslus ir ga
vo daktaro laipsnį. Dr. A. Dul
skas kovo mėn. pabaigoje at
vyksta į JAV.

ir Aidų premijos Įteikimas 
ir literatūros vakaras bei kon- 
certas šiemet įvyks Toronte 
balandžio 15 d.

maldauti savo koplyčioje jau- C 
niem, kurių sveikata dar silp- 
na, ir seniem, kurie jos neteko '' 
po sunkios gyvenimo naštos. '' 
Tačiau savo to švento noro ir 
savo naštos palengvėjimo Se- ' 
serys vienos negali pasiekti.

Seserim paremti yra sudary- - 
tas Koplyčiai Statyti Vajaus 
Komitetas, kuris nusistatęs su
rinkti statybai bent $200,000.

tikimės, kad Tamsta su- 
Seserų rūpesti ir ištiesi

Tad, 
prasi 
savo pagalbos ranką. Tai bus 
auka
už kurią dėkingu Seserų, jų 
auklėtinių ir globojamųjų se
nelių maldos nesiliaus prašę 
Viešpaties atlyginti dieviško
mis malonėmis.

Su didele viltimi reiškiame 
nuoširdžią pagarbą, tikėdamies 
turėti Tamstą koplyčios staty
tojų geradariu."

Kas seseris tikrai atjaučia
ir teiktųsi jom padėti, aukų ' 
laukiama adresu: *
Our Lady of Sorrows Convent, - 

Chapel Building Fund, 
Thatcher St,, Brockton, Mass.

i -k Stoughton, Mass., lietuviai 
Velykų švenčių proga prisimi
nė sergančius Gautingo ligoni
nėje (Vokietijoje) lietuvius 
džiovininkus ir jiems pasiuntė 
aukų. Aukojo kun. M. Vembrė 
5 dol.. EI. Volnat - 2. J. Rim
tis. N. Miškinis. M. Jurgutie- 
nė. EI. Januškis, A. Razmus. 
B. Motom. Al. Gili — po 1: 
viso suaukota 19 dol.

2915—15 St. 
Brooklyn, N. Y.

Famous for italian food

Since 1907 
ES 2-8785.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

linkime visiems mūsų kostumeriams ir draugams

KAUNAS BAKING CČMPANY
DUONA ir KEKSAI

VVedding and Birthday C a kės

304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.

Phone: Federal 1-4455

SVEIKI SULAUK? ŠVENTŲ VELYKŲ

CHARLES MARKET
MAISTO KRAUTUVĖ

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

Charles Spirgis - Savininkas

LIBERTY HALL
MARIJONA ir PETRAS JURGAIČIAI '■ 

Savininkai

S, S., Pittsburgh, Pa-
Tel. HEmlock 1-0203

Linksmu Velykų visiems mūšy kostumeriams

ZINKHAN DISTRIBUTING CO
BEER DISTRIBUTOR

122 Chartiers Avenue McKees Rocks, Pa-
FE. 1-1183

Sveikiname visus lietuvius su 
Velykų Šventėmis

JOSEPH WENTZJr
LAIDOJIMO NAMAI

širdingiausi sveikinimai su šventomis Velykomis mūsų 
kostumeriams ir draugams

ADOLPH PALECKIS
' MAISTO KRAUTUVĖ

401 Stadium St., Pittsburg 4, Pa. FE 1-1087

Sveikiname lietuvius su Velykų šventėmis

MELLON NATIONAL BANK 
AND 

TRUST COMPANY

1401 CARSON STREET PITTSBURGH 3, PA.

Mcmber Federal Dvposit Corporation

S



CHESTER W. NEWMAN CO.

RELIABLE TAX» SERVICE

GILHULY'S

YONKERS MOTORS CORP.
CHARDAS RESTAURANT

GENOVESE REALTY CO.

CAFTAIN JOHN'S

AlLEY PONO NURSERY
You did

THE WINE GLASS Z
FRANK CHEVROLET CORP.

KRUEGER BEER & ALE
RH 4-9578

AND PATRONS JOYOUS AND BLESSED EASTER

MRS. J. BALTAITIS GREETINGS TO ALL

KINGS COUNTY TRUST COEASTER GREETINGS TO ALL

F. CALI MFG CO. INC.FROM

HfLLMANN’S RESTAURANT

MAYFAIR FARMS GATERI NG
SERVICE

BAŽNYTINE ŽVAKES
DETRO1T,10583 GRAT1OT M1CH.

Apply Frrnch Road EnteranceARTISTIC BEAUTY SALON

Tel. Illinois 8-7118
Yonkers 3-3050 SATURDAYS 8 TO 12

JOYOUS EASTER 
GREETINGS TO ALL

JOYOUS EASTER 
GREETINGS TO ALL

JOYOUS EASTER 
GREETINGS TO ALL

HAITY EASTER 
to our Friends and 
Patrons from the

EASTER GREETINGS TO ALL 
OUR DEPOSITORS & PATRONS

THE FANSHAW 

802 So Bway 
Yonkers, N. Y.

JOYOUS ĘASTER 
GREETINGTO ALL

2303 So. Grand Ava. 
Baldwin. L. L, N. Y.

New York City 
Wl 74363

Phone WH 8*0887
You’libeso glad

Ntw York City 

RH4-9382.

210 South Broadway 
Yonkęrs,N. Y. 

- YO 3-7000

ANTUM RESTAURANT
Holli*, U L, N. Y.

Playfand Rye,' N. Y. 
Rye7-M66.

Delicious food all-ways.
Spacious accomodations for 

all sodai functions. 
YO 9-9584.

A BLESSED AND 
JOYOUS EASTER TO ALI

Insurance for the family 

11 Manor House Square 

Yonkers, N. Y. 

YO 5-4600.

HiGHSCHOOL 

219SVdanifabAv 
Brome, N. Y.

.-.>>si>9539

JOYOUS EASTER 
GREETINGS TO ALL FROM

AUTOMOTIVE AUTO 
LAUNDRY

A JOYOUS AND BLESSED 
EASTER TO ALL

May The Joys of Easter be 
heaped on you and yours 

this Eastertide

G. A T. CONDRON

ALLA ORIGINALS

48 Lorraine Avė.
Mt. Varnon, N. Y. 

24 Hour - Čab Service

MO 4-3678. *
A BLESSED AND JOYOUS 

EASTER TO ALL 

MOTHER CABRINI 
HIGHSCHOOL 

701 Ft. Washington Avė. 
New York 33, N. Y. 

; WA 3-3536
For a lite in the Service 
of God write or phone 

Mother Ursula.

‘Best Food Served Well’ 
• Since 1893 

JU 2-9507.

Mr. Martin L. Horn and 
Associates.

, TO ALL r- 
BELLAIRE CASTLE

EDOUAR0Oft4URANT 

SunriseHighway 
B- ’ 8

“Food at its best aB - ways” 
( Mr. George Weggener 

Mr. Frank O’Cėtifeor 
Valley Sh**am 5-9871.

JOYOUS AND BLESSED 
EASTER GREĖTBJGS TO ALL

FLEETWOOD RADIO 
SERVICE •

36 West Broad St.
Mt. Varnon, N. Y. 

MO 8-7829
The Capaecio bjothers.

97 Manrtaroneck, Ava. 
White PĮains, N. Y.

The best in bridal wear. 
all w2ys. '

New York City

Roller Skating Nightly

FO 4-9390.

Happy Easter Happy Days 
Happy Years

THELMA'S BEAUTY SALON

3972 Amboy Road

ROOLO’S POST HOUSE
For Prime Beef, CharcoaL Broiled Steaks 

and Hamburgers.

KEYPORT, N. J.
Route 35 Keport 7-1900

Banquet Facalities Closed Mondays.

. sTomes «
Portchester, Sfeąrsįafe, BronxviHe. 

•> r Old Greemviėh, tarčharnont, ‘ 
- ' AndGree*iwJeh. 
i-' •• Ali in Westchester Codnty.

JOYOUS AND BLESSED 
EASTER GREETINGS 

TO ALL

FIORIBROSINC.

40 La SaNe Street.
. Staten Hland, W. Y.

Your HeaHng Dealer.
' GI 2-5900.

3720 Astoria Blvd.,L. I. 
Gty/N-Y. 
RA8-1120.

Mr. Gerard Genovese and Ass.

2307—31 Street 
Artęria> L. I. '.

- Dieliciaus Binrierš, ; ? 
Entertairiment on Friday 

and Saturday nights, 
Hali available for all 

ocassions.

AS 4^791.

BALDWIN FEDERAL 
SAVINGS AND LOA^i 

ASSOCIATION

317 Bay Street 
Stapelton, S. I. 

Lester Brownlee and Assoc. 
GI 7-9103

A JOYOUS EASTER
. -TO ALL

FORDHAM SKATING PLACE
190th St. & Jerome Avė.

SteaTs, (lieps, co^tafl Loūnge

and those you leve 
forevermore"

WILKES - BARRE 
Deposit & Savings Bank 

WILKES - BARRE, PA.

EASTER GREETINGS TO ALL
FROM

- ; SNUFFY'S STEAK HOUSE
SPECIALIZING IN STEAKS, SEA FOOD AND LOBSTERS

Family Trade
Park & Mountain Avė., Scotch Plains

New Jersey • FAn 2-7726

JOYOUS JSASTER 
rRĖETINGS TO ALL

Great Kilis - Staten Island N.Y. 
HO 6-1937

4238 Bronx Blvd.
Bronx,N. Y.-FA 4-0010 
We can and do undersell 

the others on the 
56 Chevrolet 

Let us prove it to you.

Fletbush A Nostrand Avės.
Bręęklyn, N. Y.

FLATBUSH FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION

!52West44St.
Now York City 

The best chinese food
• all ways

Mrs. Gertrūda Chm and Assoc.
JU 2-3358 -

FASIOUS FOR FINE FOOD
FOrdbam 4-9330 

Brcįmą New York

EASTER GREETINGS TO ALL 
FROM THE

V CHINA BOWL

PROF. GONIPPO 
RAGGI A SONS

^iliium*®*®*!^*:*.*:**:*:!'^:*!*'^*-*“*:*1*

STARK'S VIENNESE 

RESTAURANT

ACETYLENE & WELDING 
EQUIPMENT CO.

Fulton Street at comor of Court Square.
Brooklyn, N. Y.

EOUITABLE SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION.

. 15 W5Rpu^iby Street

Funds o£ CharcheS Cosporate 
Organ ratkrto, Assoęiations 

. and mdiyiduais are mest 
welcofne. ■

For further Information 
Phone David J. Askin; Jr. 

UL 2-8000

JOYOUS EASTER 
GREETINGS TO ALL

1065 AtlanticĄye.
BROOKLYN, N. Y.

F.MPI.OYMENT OFFICE OPEN 
MONDAY TURU FRIDAY 8 TO 5

FORDHAM ROAD 
A JEROME AVĖ.

JOYOUS EASTER 
GREETINGS TO ALL

WHITESTONE SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

—"Where Thousands save-----
Millions"

lį. 45—150 St.
Whitestone, L. L, N. Y.

4 Great Neck Road
Great Neck, N. Y.

JOYOUS EASTER 
GREETOIGS TO ALL

^33Sh AHerace 
Harding Blvd.

Bayside, L. I., N. Y.

8A5470O

Automatic knoeling benches, 
pews, knoeling cushions,

35 Eest Merrick Road 
Valloy Stream, L. L, K Y.

VA 5-6624

JOYOUS EASTER 
grEe^gs TO ALL 
t A1RMP iAliDDUV LAVKAIrfE WtwKt*HT 

RESTAURANT 
1445 Northern Blvd. 

' Menhsrret, L. I. 
MA 7-3020

CUSHMANS SONS INC 
Best Bakery Products for all ocassions

518 Grand St. 

brooklyn; n. y.

May the glory of Easter be 
showered on you and yours 

forevermore

EĄSTER GREETINGS 
CONSTANTINOPLE

ORIENTĄL PASTRY SHpP

HO 88221 — H08-4400 
“Food at itsvery best 

all - ways”

STATEN ISLAND 
NEWSCO.INC.

T95 Broadway
West Brighton.

Staten Mand, N. Y.
Mr. B McAIlom and Assoc.

;::;GĮ:2i043’\.;



VIEŠPATIES ANGELAS NEW YORKAS

CHESSREVIEW, kovo nr. 
paskelbė Š. m. pirmo pusmečio 
“Postai Chess Ratings”, kuria-

spausdinta tą|p i- gerame ir 
ploname popieriuje, kad

UATJEST 
INTEREST 
RATE

WA#WVWWVW\R*VVWWWVWWVWW» 

i J. B. SHALINS- į

me įvardina apie 3000 Ameri
kos “Postai” žaidėjų. Aukščiau
siai įvertinti: 1. Russell H. 
Olin, Erįe,Penn. 2660; 2. Le- 
on Stolzenberg Detroit, Mich. 
1938. 3. Kazys Merkis, Boston, 
Mass. 1902. Visi trys turi Pos
tai Master titulą, 6 vietoj L 
Žalys, Montreal, Quebec 1840 
su Postai Master Cąndidate 
vardu. Garbės sąrašą užbaigia 
Kazys Škėma su 1700 taškų, 
(jis 26-tas). Kiti lietuviai įver
tinti šiaip: J. Stonkus 1668 
(jam betrūksta 32 tš. iki gar
bės sąrašo), Petras Kontautas 
1480, S. Ramanauskas 1300, 
J. P. Karalaitis 1162, A. Ged- 
raitis 1158, V. Žukaitis 1138, 
G. Namikas 1090, S. Kripaitis 
1088, R. E. Blasius 998 ir R. 
Racaitis 982.

Ten pat paskelbtos tokios 
lietuvių pasekmės: K Škėma Į 
ėjo Į 1954 G. Knight baigmę, 
Žalys įveikė Schroeder (52- 
Nf), Namikas lygiom su Mur- 
ray ,54Ns), Karalaitis sudorojo

P. VVEBSTEK ir S. FATN buvotapdovanoti Oscaro premija už ge-

Thing/

Tuchman, o Namikas — Grub- 
lę (abu 55N).

Povilas Vaitonis eina pir
muoju Hamiltono miesto p-bė- 
se su 6:0. P. Van de Wel turi 
5’2. Viso 12 dalyvių.

Edvardas Staknys, laimėda
mas N. Yorko lietuvių p-bes

ŪMERE ELSE BŪT ON FIRE ISLAND
Are there the kind of people you want to meet in the kind .of 
surreundings YOU vitII enjoy? And nowhere else on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
ment for as little as $250 per couple for thę season — with overy- 
thing you want for your vacation — swimming, fishing, surf, sun 
and fun. No children permitted. For further Information and 
our unbelievable low vveekly and monthly rates call UL 5-6436 
— nite NE 9-8591.

The Lionei, Kismet Beach — Fire Island

su 8:0, įrodė gerą lošimo klasę 
ir augančią jo asmeny vietos 
lietuvių šachmatų pajėgą. Stak
nys visai nesenai laimėjo ant
rą Highland Park Yiricos tur
nyre su 14:1, pralenkęs žinomą 
latvi Pamiljens ir kitus ameri
konus.

Studentę pasaulio p-bės bus 
Švedijoje balandžio 5—15 dd. 
Jei latvis E. Mėdnis negalės 
vykti, tai JAV komandą suda
rys: Lombardy, A.Saidy, Šelby 
Lyman ir C. Witte. Lyman iš 
Bostono, o kiti — N. Yorko 
studentai.

M. Taimanov—Sovietų čem
pionas. Jis, lošdamas spren
džiamą turnyrą tarp trijų dėl 
čempiono vardo, dukart įveikė 
Spassky ir dukart sulošė ly
giom šu Averbachu. Averba- 
chas laimėjo iš Spasskio 1% tš.

Maldaknygė iųūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant į naujaūšį'; liturginį | 
sąjūdį ir mišių Rėdomosios I 
dalys. bei kitas svarbesnės . 
maldos buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir‘lotyniškai. Oi- į 
džiosioms švemtėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų i 
kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai

— $4.50

Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

Gaunama “Darbininke”.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 2J, N. Y.

COMPOMNDEO SEMI-AliNUALLY ^AN- *. JUUY..
Interest begins the day of th$ montb ęn depoaits . 

dūrinė žhe first 10 husinM* days oi January and
J<Uy. the žfeatbusineas days of AinrU and ėėtobeč aūd :. ™ 
the first S hĮisJiisy days dlaU other months. vhen left 
uštii the en^ ot the interešt peiiod. . ■ jPI

(prie Forest Parkway Station* \

Mfoodhavesi, N> Y. i 
Suteikiam garbingas laidotuves. J' 
Koplyčios nenM>kamai yisę>ee^ 
miestu dalyse; veikia ventiliacija.''

TeLVIrgtaia 7-4499 g

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva |
G R AB ORIUS > 
BALSAMUOTOJAS į

231 Bedford A%<

| Stephen Bredes Jr«
ADVbkATAŠ

i 37 Sheridan Avė.
BrooMyn 8, N.

j TeL APplegate 7-7083

DIR. OF. CATHOLIC SCHOOLS

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas ;

532 Grand St, BrooUyn. N. Y.
TeL EVergreen 4-8802

- Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir 4>yragaifiius pagal visu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmiDgoms. progoms. Už-1 
sakymai išpildomi kogeriausiai.

Išvežiojome i krautuves 
privačius musas.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
(BIELIAUSKAS)

M. P. BAIĄAS—Direktoriui J 
| ALB. BALTRŪNAS-BALTON { 

Reikalu Vedėjas *

5. 660 Grand Street
į Brooklyn, N. Y. . į 
į \ NOTARY PUBLICT

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE, 700 Prospeckt Street, New Ha- 
ven, Conn. .STate 7-1196;. Dominičan Sisters; Sister M. Liicia, O. 
P., President; Sister Francis de Sales, O. P., Dean; 250 Šfudėnts; 
B. A. Degręe; Day; Sumimer Sessiori; Tuition $400; Board $800; 
Fees for all Students $100 plūs.

SIUNTINIAI LIETUVON

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone, Anglijoje) at
stovybė priima užsakymus siuntiniams į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai ar skambinkite EV 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA” Ltd., London 
c/o LAIMA
335 Union Av., B’klyn 11, N. Y.

Jei noriką paskelbti i»-
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

TO PLACE, 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
C AL L LO 3-7291

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku ■ telefonuoti: 
HYacinth 7-5274

JUOZAS GRABAU
REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir Lt.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

SALAMANDER
PASAULINIO GARSO BATAI 

Importuoti iš Vokietijos

54 WE8T 57-TH STREET, NEW YORK 19, N. Y.

L E N T E N S P E C I A L .
DIFFERENT — A PLANTATION EXCLUSIVE

. - ----- CLAM BAKE PLATTĘR
Enjoy the deBcious fascinating taste of Clamš — Scallops — 

Shrimp —- Cooked and served in Aluminum Foil.
.. . - O P Ę N. S U N D A-Y S

SOUTHERN PLĄNTATION RESTAURANT
588 Franklin Avė., Hartford Ask for Mr. "L” . ,. CH 6-9169

LONDON — NEW YORK — MUENCHEN•” - ................... - - .• ■ -

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS)

GraboHus-Baisamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br< oklyn, N. Y.

Ramunes
BOSTON, MASS.

ARNĖE
IFURNITURE CO.

i Savings up to 60% 
on Name Brand

- Modem and' Tradi- 
tional Bedroom, 
Living Room, Din- 
ing Rooms.

a DrfrrrH F», ■»■(« Arraa*a< 

AL.4-28U) .155 Ė. 23

REALESTATE •

ON LAKE BORNOSEEN 
■ Approximate SM aeres % milęa 

Miore front. Modern 8 room resid- 
ence aind other bofldingš. Soitable 
fon retreat house, iatholic youth 

- amp, resort, sab. division palee 
tepns. See or wrfte Dep*. D 

Wrn h. Hart— (Howard S-5M1) 
Country Estete, Ctetlefon, - 

Vermont
N. Y. Representetfve v 

Jos. P. Hafelton
S1M Rochambeau Are. Bront 

OL. 6-8541 - ■ .

' —'-^\i Transglobus
Vaistų siuntinėlius pristato- Robuden 18 amp. 

me į ųisūs Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:

A C. T. H. 12 amp. 
Cedilanid 80 tabl V 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabl. 
Hydergin 120 tabl. 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabL 
Irgapyrin 1x5 amp.

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67 
8.70 
3.75 
4.25 
3.18

Robuden 60 tabl.
Serpasil 120 tabL 
Streptomycin 10 gram. 
Tėrramycm 16 caps.
Vitamin B-l 100 tabl.
Vitamin B-Į2 100 tabL 
Vitamin C 100 tabl. 
Multivitamin 500 tabL

Siunčiant į Rusiją ir jos 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi-

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53
3.04
3.20

Ramunių arbatą vi- 
M, ( sada yra gera gerti.

Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 

V ^“nu°ia $1-25-
A Liepos žiedų arba-

ta geriama prakai- 
tavimui sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre- 
janka — 750.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER S CO.

F D N E R A L HOME
251W. Broadway 

South Boston, Mass. , 
JOSEPH BARACEVIČHJS ■

Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

WAITKUS
197 Webster Avenue 

Cambridge, Mass.
PRANAS VVAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir BalSamuotGjas 
NOTARY PUBUC

PntnmavfmM diena ir mirti
Nauja moderniška koplyčia fer-1 
menims dykai Aptarnauja Cam-1 
bridge ir Bostono kolonijas fe-;

Kombetin 25 amp. 
Largactil 100 tabL 
Largactil 10x2 cc 
P. A. S. 500 tabl.

4.80
3.68
4.35

$4.00

Prašoma rašyti angliškai

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė.

P. A. S. 1000 tabL 7.20 New York 28, N. Y.
8.40 (REgent 7-7008)

414 Broadway 
South Boston 27 Mass.

pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaddte: TeL TR 6-64*4

Rimifon 1000 tabL
I TeL APplegate 7-0349

iH(itauii<i:i»<aiian*miiai!airsnin(Han«ė

Paulius Gaubys

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS Į
BANGA |

BROOKLYN, N. Y. j

SIUNTINIAI {- LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd.,- Londone, siunčia į l 
LIETUVĄ ir kitus kraštus į 
siuntinius su vilnonėmis me- j 
džiagomis, .-maistu, avalyne, Į 
vaistais ir kit. 100% garant. — 
pilna* draudimą*. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne
randa. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos tad labai 
greitas pristatymas.
, Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų: 

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. RockweU. St., 

Chicago 32, IH.
Tel.: YArd* 74337 |

Į Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir | 
l 1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- | 
f kos, taip gi aliejiniai portretai |
| P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- Z
| lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai i

ir pigiau nei kas kitas. |
t 85—27 88th St. Woodhavm 21, N. Y. |

(BMT Jamaikos Unija; Forest Parkway stotis.)

340 BIDGETOOOD AVĖ.
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto ra^to į 

stiprintuvą] (amplifiers), plokštelių automatai i 
- (record changers).
| Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, | 
i Richmond HiH, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

BOA tatttab, Neu York*.

T«L: VI 6-2164
po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

W1\TER gArDĖN TAVĖRN Ine,

VYT. BELECKAS savininkas

TALARSKI
. FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M Mapie Avenne, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Iruoftooe patalpose.

Baras.. Sale vestuvėms, 
pa rengimams, susirinki* 

manis, etc.


