
morandumę Eisenhoweriui buvo sufabrikavę sovietai

SPAUDA

ph inadhmiaia nuo 9 vai. ryto iki 6 vai vak.

AVindsorį premiją

VOKIŠKI Hl—Fl "BLAUPUNKT” aparatai- bei 
vietiniai HI-FI fonografai ir stiprintuvai.

:«

na, nesijaudinant “visuotinei

tis siūlo, kad prie mirusių 
“draugų” karsto nebūtų deda- 

“Pabrėžtinai noriu pastebė- mos gėlės; esą geriau tuos pi- 
ti tai. kad kaip Vyčių chore, nigus skirti komunistiniam 
taip Ateities šokėjų bei pana- raštam leisti.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- 
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.“Lietuvos Vyčių choras —ji 
pasakoja — gyvavęs prieš ke
letą metų, susidarė veik išim
tinai iš Amerikoje gimusio 
lietuviško jaunimo. Dalis jų

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO. 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. rvto iki 7 v.v.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml-

KALAVSK.5 asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

f’ iI

ii et Libertė”. Tai laikraštis 
sąjungos pavergtom tautom 
ginti. Eina jau ketvirti metai 
kas mėnuo- Kovo numery su 
savo žodžiais susitelkę prancū
zai, Baltijos kraštų bičiuliai. 
Jau nuo pereitų metų kovo 
jie organizuoti j “Association 
rraące - Baitiųue”. Pirminin
kauja Ernest Pezet, judrus po
litikas visokiuose sąjūdžiuose, 
zmomas visiems egzilam:
= Lietuvos ministerio dr. S. = 
A. Bačkio iniciatyva šiemet 
toji draugija surengė pusry
čius su oiskusijom *• tema “So
vietinis imperializmas ir Balti
jos valstybes”. Ką ten sakė pa- 
baltiečiai, praleidžiame- Žymi
me žodžius prancūzu.

Baltijos valstybės nebedaiy- 
vauja tarptautiniame gyveni
me, bet jos gyvos yra tarptau
tinėje teisėje —

kalbėjo pirmininkas Pezet 
ir tą mintiųrfėtojo visais ki-

Lyg jausdamas pasitenkini
mą, saa prancūzai nedalyvavo 
aname Jaltos ir Potsdamo iš
davime, Leblanc ir vėl pasako
ja, kaip susidūręs su pabaltie- 
čiais jau tremtyje. Jis 1945 
liepos mėn. lankė pabėgėlių 
stovyklą Landecke (Austrijo
je). Tarp tūkstančių buvo ke
li šimtai pabaltiečių. Tai buvo 
kultūringiausia,, grupė. Ameri-

.1 ■ • .Z
IVR8T0S ią VIRTOJE GAMINTOS

• Medžiagas vyrų ir motery «Uptėms, švarkams, suknelėms.
a SttkiiuaL rayoniniai. medvilniniai kaspinai, vF.nų audeklai. 

Vardais ir gabpMds.
(P Didelis, spalvų ir pavyzdžiu pasirinkimas. ■ -š
• ' Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai ivertintaš*)
SAMVEL IffiCKENSTEIN, INC.
TRYS DIDELĖS KRAUTUVAS

1»8 Orehard St. 125 Orchard St. 130 Orehard St
GRamercy 5-4525

G4owL-Saturday. <>pen Sunday 9 A. M. to 6 P. M.
Privažiavimas: S Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo ėia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

t

i

prie Estijos 
pusės gerus 
kultūrą, ge-

valst sekr. Dulles pareiškimą 
Vasario 16 proga, ir kai sakėsi 
pasirašąs po tais teisingais žo
džiais, ir kai vėl temperamen
tingai kartojo:

įokis tarptautinis aktas ne
ištrynė Baltijos valstybių iš 
Europos politinio žemėlapio- 
jokia sutartis nėra pripažinusi 
jų išnykimo. Jos lieka .gyvos 
teisėje ir gyvos sąžinėse laisvu 
žmonių, kurie pažįsta istorijos

Ir sąjungos tikslas esąs pro
testuoti prieš tas sąlygas, ku
rios Baltijos valstybių veiki-

mą naikina ir kurias yra prie
šingos tarptautinei teisei.

Pierre- . Leblanc žodžiai 
plaukė iš jo asmeninės patir
ties. Jis buvo keliavęs po Eu
ropos šiaurę 1936. Keliavęs 
grynai studijų tikslais. Sakėsi 
buvęs tada nustebintas Balti
jos kraštų nuostabiu pažangu- 
mii. Baltijos valstybės buvu
sios gerovės kelyje beveik to
kiame kaip Šveicarija ir Skan
dinavijos kraštai.:.

Gerovę nuoskurdo skyrė 
sien& tarp Baltijos kraštų ir 
Sovietų Sąjungos.

Stebėjau, sako, 
sienos iš vienos 
ūkius, rūpestingą
rai atrodančius gyventojus, o 
kitoj sienos pusėj tęsėsi dirb
tinė dykuma per 40 kl. Ten 
reikėjo nugabenti Prancūzų 
proletarų minias, kad palygin
tų, ką davė tos pačios gamti
nės sąlygos vienoj—ir antroj 
pusėj, laisvėje buvo gerovė, 
vergijoje buvo skurdas.

Sustoja prie Sovietų atėji
mo į Baltijos kraštus. NKVD 
pareigūnai, tyliai suiminėda- 
mi pavergtų Baltijos kraštų 
veikėjus, vykdė sovietų sugal
votą inteligentijos sunaikini
mą, tą patį, kurį vykdė Stali
nas- liepdamas sunaikinti Len
kijos karininkus Katyne. O 
paskesnis masinis išvežimas 
duoda tikrąją žodžio “genoci
das” prasmę- Karo pabaigoje 
Roosevelto ir 
kaitimu šitos trys valstybės 
buvo paliktos Stalino malonei, 
ir

nuo to laiko genocidas ei-

lagerius kaip į uostą, iš kurio 
turės netrukus pabėgėliai iš
plaukti į repatriaciją. Ir jau 
tam buvo ruošiamasi. Bet 
amerikietis komendantas buvo 
pritrenktas, kada pas jį atėjo 
pabaltiečių delegacija ir pa
reiškė :

"Iškilmingai įspėjama —jei 
norėsite mus išduoti Sovietam, 
mes pasiryžę nusižudyti iki 
paskutinio, kad netektų gy
viem pakliūti į jų rankas- Bol- 

; .l-----šėrikai pasiims tik mūsų lavo
nus.

Amerikos karininkas pasiju
to iškritęs iš aukštybių. To
kios reakcijos jis nelaukė. Ir 
suprantamas jo nustebimas. 
Argi ne prezidentas Roosevel- 
tas — tęsia Leblanc — be pa
liovos gyrė “dėdę Joe” ir So
vietų “taiką mylinčią demo
kratiją” ... Karininkas atsi
klausė savo viršininkų Ameri
kos vyriausybė nusprendė, 
kad repatriacija prievarta ne
turi.būti vykdomą. _.

Landecko pabaltiečių pasM > 
ryžimas atidarė akis amerikie- > 
šiam. O paskui — >

ir kalbėtojas minties nebai- > 
gė. >

Jo mintį tęsė George Bon- > 
net, anais laikais buvęs Pran- > 
cūzijos užsienių reikalų minis- > 
teris, o taip pat savo pergy > 
venimus dėstė gen. Billotte, > 
sėdėjęs Kauno kalėjime su ~ 
Indrišiūnu ir Voldemaru (b.d) y - - • _____ — r/

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5 x 6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol ; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI
KŲ auotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

85-27 MHt Sf.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tek VI 6-2164
po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

Churchillio nusi-

JAUNIKLIS RUONIS NfOrkhoimo zoologijoj <*od<*. Pagauti ruo
niai labai Minkiai vr«iaoi.

RAŠOMOJI MAŠINĖLE IŠDAVĖ KALTININKU
Kokiu keliu buvo susekta, kad Rockfelerio vardu me

EVėrgreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Š- m. vasario 15 rytų Vokie
tijoje “Neues Deutschland”, 
komunistų partijos, laikraštis 
paskelbė kaip didelę sensaci
ją memorandumą, kurį Nelson 
Rockefelleris parašęs Eisenho- 
weriui. Memorandumas buvęs 
parašytas 1956 sausyje. Jo au
torius minėtas Rockefelleris,

tai darbas mašinėlės, paga
mintos "Rheinmetall Volksei- 
gene Betriebe" Erfurte, rytų 
Vokietijoje.

Ir dar tai nebuvo nauja ma
šinėlė. Tai rodė raidžių ir ei
lučių netaisyklingas atstumas 
viena nuo kitos.
' Beliko nustatyti, autorių. Ti
riant memorandumo turinį

r ' -------------------------------
tuose paramos reikią duoti 
tokiom dozėm, kad jie išsiva
duotų iš savo viešpačių, bet 
kad negalėtų apsieiu be Ame
rikos kontrolės.

“Neues Deutschland” pa
skelbė šitą memorandumą kaip

“baisų liudijimą apie Ame
rikos nežmoniška kolonializ-

Amerikos milijonierius, Eisen- mą".
howerio patarėjas užsienio po- Nelson Rockefelleris tuojau tuojau krito į akį, kad memo- 
litikos reikalam. atsiliepė, kad jis tokio laiško randume minimi faktai nesu-

PER DAIN£, ŠOKĮ IR MUZIKĄ
Motery dirvoj balandžio nr. šiose organizacijose įvyksta 

Juzė Daužvardienė duoda pa- nemažas skaičius susituokimų 
vyzdžių- kaip čia gimęs jauni- — sudaromos lietuviškos šei- 
mas įėjo į lietuvių tarpą per mos- kurios kitose sąlygose priverstos šauktis 
chorus ir šokėjų grupes. tikriausiai būtų buvusios miš- pagalbos Kolonialiniuose kraš- 

rios”.
Autorė apgailestauja, kai 

tokių mėgėjų dainai ir šokiui 
dabar per maža yra ir kad 
mėgėjų susibūrimai užleidžia 

mažai arba visiškai lietuviškai vietą profesionalizmui, 
nekalbėjo. Išmokdami lietu
viškai dainuoti, kai kurie cho
ristai pramoko lietuvių kal
bos, arčiau susigyveno su sa
vaisiais ir įsijungė Į lietuvišką

Memorandume per 12 maš> n®ra rašęs: Be* paneigimo ne- tinka su memorandumo para- 
nėlės puslapių buvo dėstoma paisydamas, Indijos delegaci- $ymo data. Memorandumas
kaip Amerika savo ūkine pa- i08 prie Jungt. Tautų pirmi- 
galba ir karinėm sąjungom tu- ninkas Krishna Menon tuo do
ri padaryti nuo Amerikos pri- kumentu rėmėsi kaip auten- 
klausomas kultūroje atsiliku- tišku. Tada Washingtonąs pa
stas Azijos ir Afrikos tautas vede ištirti, iš kur tas laiškas 
Plane siūlomos trejopos prie- atsirado, 
monės. Tom tautom, kurios 
yra jau nuo Amerikos priklau
somos, reikią duoti tik tiem 
paramos, kad būtų išlaikytos 
valdžioje Amerikai priimtinos 
vyriausybės, nes “sugauta žu
vis nereikalinga meškerės slie
ko”. šalyse, kurios nori būti 
neutralios, kaip Indija, reikią 
“remti tas grupes ir asmenis, 
kurie yra dabartinėm vyriau
sybėm opozicijoje", šitas šalis 
reikią sugundyti nerealiem 
planam ir palikti juose įklim
pusias jų vyriausybes kaip 
Egiptą su Asonan užtvankos 
statyba, kad ilgainiui bū.ii mašinėlė. Lygindami su žino-

> Amerikos mų firmų mašinėlėm, rado, 
jog .

datuotas 1956 sausyje, o jame 
minimas Edeno atsilankymas 
pas Eisenhoįverį, — tas faktas 
buvo sausio 30 — vasario 2. 
Stiliaus nagrinėtojai rado, kad 
Rockefelleris rašo taisyklingu 

Specialistai pirmiausia ėmė sakiniu, rūpestingu stilium, 
tirti mašinėlės 
nustatė- kad memorandumas 
rašytas ne Rockefellerio mari
nėle. Rockefelleris ir asmeni
nius ir tarnybinius laiškus ra
šo elektrine mašinėle. Laišką • 
visada rašomi labai švariai, ir 
dvigubų mušimų juose nepasi 
taiko, o tokių dvigubų muši
mų buvo gausiai matyti, kada 
“Neues Deutschland” fotoko
pija buvo perfotografuota ir 
atitinkamai padidinta

Toliau priėjo išvadą, kad tai 
apskritai ne amerikinio darbo

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms,
parengimams, susirinki*

marus, etc
BROOKLYN 27, N. Y1883 MADISON ST.

ženklus. J; nepalieka jokių skyrybos klai
dų- o memorandumo tekste to 
yra Yra išsireiškimų, kurie 
gali būti įprasti anglui, bet 
tik ne amerikiečiui.

Tokiu būdu autorius galėjo 
būti anglas ar angliškoje kul
tūroje išaugęs kitas europietis.

Pasakyti vardu ir pavarde 
memorandumo autorių specia
listai negalėjo: Tačiau buvo 
aišku, kad tas falsifikatas bu
vo sugalvotas ir įvykdytas pa
gal Maskvos direktyvas.

Falsifikatas buvo reikalin
gas kovai prieš aktualią Eisen- 
howerio programą.

Mus nestebina, kad Maskvos 
viešpačiai griebiasi tokių falsi
fikatų. Tai jiem įprasta. Turė
jom pereitais metais progų at
kreipti dėmesį, kaip jie buvo 
falsifikavę vyskupo Maželio ar 
kan. Žitkaus pareiškimus ar 
falsifikuoja grįžusių paręiški- 
mus. Bet gali stebinti tas so
vietinis neišradingumas fabri- 

. kavimo pėdsakam paslėpti, 
šiuo atžvilgiu jie neparodė 
daugiau išradingumo už aną 
džentelmeną. kuris kitados 
skundė Freiburgo vokiečiam 
lietuvius dailininkus ir norėjo 
taip pat pasislėpti po rašomą
ja mašinėle... šiais laikais 
mokančiam pakalbinti mašinė
lė išpasakoja. tiesą. M.

& & W& A & & & & A& & & M & & & W & M & & Jca
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Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- il
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 
mokamai.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms
nuomoja už prieinamą kainą. j®-

arba pas pavad. K. Vaitaitį

TeL: APptagate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

i BANGA TELEVISION SERVICE 

340 RidgewoGd Ave„ Broeklyn 8, N. Y.

K
5. Naujai išpuošta šokių salė.

i -

Saugumo Taryba šios savaitės 
gale.

veikią”..
“Ateities šokėjų" pradžia 

buvo Lietuvoje. Dabar nariai 
daugiausia antros ir trečios 
kartos lietuviukai. Atvirai sa
kant. kai kurie nariai įstojo 
nariais vien todėl, kad jų 
draugai ten dalyvavo, ar, gal 
būt. tik 'good time' beieškoda
mi. Ir čia Įvyksta metamorfo
zė .. įsigyvenus į lietuvišką 
šokį, muziką, susipažinus su 
šokiu bei muzikos kilme, atsi
randa susidomėjimas savo tėvų 
kraštu. Buvo net atsitikimų, 
kad iš kūdikystės dienų prisi
minta senolių išmokytų lietu
viškų dainų ir pasakų”.

PO DEŠIMT METŲ MŪSŲ 
PUSES NEBUS. J.

Laisvė balandžio 18 taip iš
reiškė lietuviškų komunistų 
susirūpinimą, kalbėdama apie 
koi iunistinę “Lietuvių darbi
ninkų literatūros draugiją”. 
Gūdi, “mūsų organizacijom 
nėra progos augti; senesniąja 
kartą mirtis skina vieną po 
kitam, o jaunoji karta išsiauk- 
lėjo šios šalies dvasioje.-. 
Reikia dabar susirūpinti Drau
gijos gyvavimu ir turėti ome
ny. kad

nž 10-ties mstų pusė Dra:i- 
gijos narių išsibrauks iš gyvų
jų tarpo”.

Tačiau trūksta ne tik narių. 
Trūksta ir pinigų. Ir laikraš-

:< :« :< :« :<

• Piety Kerėje pareiškė 
protestą Amerikai, kad ji su
tinka švelninti prekybos kont
rolę su kom. Kinija.

• Egiptas išvijo “N- Y. H. 
Tribūne” korespondentą B 
McGum.
• Amerika Sueso kanalo



DARBININKAS

IttrrtoyJ*For«lfln.

IŠ LIETUVOS

yra minėtina ir dėl įvykių sa
vų mūsų tautai. Akivaizdoje 
tų dideJų reikalų, kurie šian
dien yra mūsų tautos ir dau
gelio kitų, šią gegužio 13-ją 
kiekvienais metais atžymėki
me vis karštesne malda, kokiu 
nors ypatingu artimo meilės 
darbu, kokiu nors atgailos 
veiksmu. Aukokime tą dieną 
už visus kenčiančius neteisy
bės ir žiaurumo pilname pa
saulyje, už visus kaltuosius ar 
tunui ir Dievo teisingumui- 
Pasaulis yra reikalingas dau
giau meilės ir jautresnio bei 
realesnio ryšio su dangum. Tą 
dieną visi- taip ^ pratetskime,

čias širdis, jas pripildo džiaug- malda, geri darbai ir atgaila 
smo, vilties, drąsos, ir tai pa- tebūna ypatingesni, negu kas 
deda žmogui ir kančiose ne- dien. Pačios šv. Marijos pa- 
prarasti savo kilnumo, numir- geidavimu katalikiška visuo- 
ti su šypsena veide; kurios, menė tokia diena yra pasisky 
kai paliečia net pikčiausių rusi gegužio 13-ją.
žmonių širdis, jas ūmai pakei- - -Ta diena mums . lietuviams

PubUafMd 8eraI-W*eWy *xc*<>C h*M-

THE WORKER (Titte C^yrigM) By FRANCISCAN FATHER* 
EiMm*o 1»15 mėtoj. IBSIauJung* AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

n>»ntirrt M mom* cUm m*nr ar BrcoUyn, N. Y. May 25, U61, vadar ttw AM 
Marab S, «•> oriotaatty •atara* a* arcoad eta** MHttar M Boeton. Maa*

Gražu yra būti liudininkais Gegužes 13 proga 
to nemažėjančio lietuvių užsi- 
degimo medžiagiškai gelbėti .
bolševizmo vergijoje kenčiau- &a: 15 budeho P5**2™ nela 
čius ir skurstančius savuosius- žmonių draugą iš te!

gus mūsų brangiuosius, nors 
trumpai pradžiugina jų širdis 
ir taip mus suriša vienus su 
kitais meilės jausmu.

Tačiau visa tai yra tik silp
nų žmonių silpni darbai, silp
na paguoda. Yra kitos jėgos,

‘•UI
LatkrattJ tvarko RĖDAKC-Nfc KOMISIJA. Vyr. recL 8. 8UŽIEOBLIS 

Straipsniu* ir korespoMenciJa* redakcija tarto save nuožiOr*. Nenaudoti Mntfpo- 
aiai sauoomi Ir arenami autoriam* pratarti. Pavarde pakratyti ttraipsolai mM- 
tinai rtrertkia redakclioe nuomone. Ut *kalt>imų turtai it kalba rtdakclja neatsako,

Rašo ALMUS

JEI BLOGA, REIKIA KOLIOTIS

davo keliolika ir kelias de
šimtis metų, bet jie tęapimda- 
vo siaurą sritį. Paskutinieji du 
karai purtė visą pasaulį, ir nė 
vienas iš jų nesibaigė patva-

transportas. Telefoninis susi
siekimas taip pat turės bū 
tobulinamas. Miestai gausią tris 
tūkstančius naujų telefonų 
Tai padidins turimus telefo
nus 14%- #

Laurinaitis sako, kad bloga
J. Laurinaitis, Šumausko pa

vaduotojas Lietuvoje, pasako
jo, kad Lietuvoje gyvenimas 
pagerėjęs. Bet matyt, norėda 
mas, kad juo patikėtų, atsklei
džia ir daų tiesos apie sunkų 
gyvenimą. O bloga esą tai, 
kad Šiauliai, Panevėžys, Kau
nas neturi užtikrinto elektros 
tiekimo. “Ypač blogi reikalai 
su žemės ūkio elektrifikavi-

Kiek daug yra tokių, kurie jų 
vargui palengvinti atiduodi 
viską, ką gali, ir norėtų dar 
vis daugiau aukotis. Kai pa- 

' mąstai, kad tie meilės gestai 
gal visada yra sujungti su 
malda, tai gaunasi vaizdas, 
kurs šviesia žvaigžde spindi 
virš viso paklydusiųjų žiauru 
mo ir piktybės. Tos kilnios 
šildys savo jausmais pasiekia

čia: iš budelio padaro nelai
mingų žmonių draugą, iš tei
singųjų persekiotojo — kovo
toją prieš neteisybę-

Mūsų širdžių jausmai ir tro
škimai tampa galingesni ir pa
tvaresni, kai juos sujungime 
su ana visagale jėga. Kiekvie
nas mes mokame tai padaryti 
maldoje, bendraudami su Die
vu ir šv. Marija. Tačiau pats 
Išganytojas yra pasakęs, kad 
“Jeigu iš jūsų du susitars že
mėje kurio nors dalyko mels
ti, bus jiems padaryta mano 
Tėvo, kurs yra danguje” 
(Mat 18, 19>. Užtat nors kai 
kada visi lietuviai susijunkime 
visame pasaulyje kartu mal
dauti to paties iš Dangiškojo 
Tėvo: už savuosius, už visą 
tautą, už paklydusią žmonijos 
dali. Nors kai kada mūsų visų 
malda, geri darbai ir atgaila 
tebūna ypatingesni, negu kas 
dien. Pačios Šv. Marijos pa
geidavimu katalikiška visuo
menė tokia diena yra pasisky

kad padarytume žmoniją mie
lesne Jėzaus ir Marijos šir- žio 13-ji naujas žingsnis priar- 
dims- kad jų malonė pasiektų tinti Dievo karalystę žemėje. ' 
visų žmonių širdis. Per maldą . Vyskupas Vincentas Brizgys 
ir atgailą patys daugiau pasi- Kaimo Arkivyskupo pagelbi- 
semkime meilės iš dieviškų ninkas

damiesi, iŠ anksto, kad tos pa
vardės turinčios būti nemalo
nios Lietuvoje. Jie rodo taip

dysis karas ir dar baisesnis 
bolševizmo siautėjimas. Rusi
ja dabar jau yra Marijai paau
kota, paaukota Jos Širdžiai ir 
Lietuva. Mums telieka melstis,

Žaliakalnio klebonas Kapočius. 
o himnais apdainuoja trubadū 

........ . • . . rai Brazdžionis ir Kosu-Alek-
Neiskente nepaieskojęs kai- sandravičilis už iie kovo.

liniuku, kurie kelia nepasiten^’ TT. . j?
,. . - v- ... ja? Uz lengvesni gyvenimą,kmim. Tai "burauazmiai na- į reiktu,dirbti
eionahsta. ir jų propaganda. kek;eriais
kūną jie veda uz amerikinius __ •.. , , . . .. .. .d , Ką jie darys, kai kapitalistų

propagandai nebus naudingi?
O Tilvytis kolioja už tai lais- Jie bus išmesti už durų”.
vuosius lietuvius ir Amerikos Pacitavom tuos Tilvyčio žo- 

dolerius džius, nes jie rodo, kokiom
Laurinaitis neminėjo lietu- pavardėm nori gąsdinti Lietu

vių laisvuose kraštuose. Juos voje esančius gyventojus, tar- 
suniekinti buvo pavesta Teofi 
liui Tilvyčiui. Kovo mėn. de
putatų sesijoje Vilniuje jis
taip pasakojo apie lietuvius pat, kokiais žygiais labiausiai

čių naciai metėsi į karą ne kartote kartojo “Ramybė te-
dėl to, kad vokiečiam būtų būnie jums”, Jis ragino ramy- jo šventenybės Pijaus XII
erdvės trūkę, bet kad siekė bės ir taikos ieškoti dvasioje m. vyskupystės sukaktis. Jis
kitiem primesti savo siaurą ir tikėjime, be kurio negali konsekruotas 1917 cs-gužės 13

ri dabartinėm sąlygom sunkiai
įmanomą Kokia priežastis tam patenkinamą išeitį, kad ir kh 
labiausiai kliūva? tų tautų gyvybės ir laisvės

ŠIEMET sueina 40 metu, 
kai Dievo. Motina apsireiškė 
Portugalijoje, prie Fatimos, 
Aljustrelio kaimo 
Švenčiausioji Marija pasirodė 
šešis kartus — pirmąjį 1917 kurios, kai paliečia kenčian- 
gegužės 13 ir paskutinįjį 1917 
spalio 13. Pirmasis Didysis ka
ras dar nebuvo pasibaigęs, bet 
Rusijoje caras Mikalojus II jau 
buvo nuverstas ir prasidėjusi 
revoliuciją 1917 metę pabaigo
je (spalio mėn.} išvirto į bol
ševikinę. Dievo Motina dar 
prieš tai buvo tarusi žodį, kad 
žmonijos laukia baisūs laikai, I 
nes žmonės yra perdaug Vieš
patį įžeidę. Tik tada, kai žmo
nės ims melstis ir atgailoti* 
“Rusija atsivers ir bus taika, 
o jeigu ne, tai ji (Rusija) iš
platins savo klaidas visame pa
saulyje, prasidės karai ir Baž
nyčios persekiojimai... Paga
liau, mano Nekalčiausioj! Šir
dis triumfuos, šv- Tėvas pa
aukos man Rusiją, kuri atsi
vers ir pasaulis turės taiką“- 

Ilgai į tuos Dangaus Įspėji
mo žodžius nebuvo kreipta 
dėmesio, kol atėjo antrasis Di-

nacinę pasaulėžiūrą, egoistinį būti jokios tikros pergalės. pop. Benedikto XV. SVENC. MARIJA D»D. Ingres (17&>—užsieniuose: (Nukelta į 5 psL)

Mažai rasime istorijoje to- savo tautos garbinimą, kuris 
kių laikotarpių, kaip mūsų gy- 
venamasis, kuriame taip vi
suotinai trūktų ramybės ir tai-

vertė kitų tautų nekęsti ir jas 
žudyti. Bolševikai ėjo ir tebe- -j 
eina tuo pačiu keliu, tiktai iš
kišę į priekį klasinį žmonių 
skirtumą, tariamąjį proletaria
tą, kuriam įteigia materialisti
nę pasaulėžiūrą. Kai tautinės

je. Tebūna ir šių metų gegi-

Jei po pirmojo Didžiojo karo 
buvo bent pasirašyta taikos 
sutartis, kuri truko apie 20 
metų tai antrasis Didysis ka
ras pasibaigė tiktai karo pa
liaubom. Šiemet sueina jau

karas sustojo, bet taikos sutar
ties nesudaryta, ir jos jau ne
bebus. Visi tai jaučia, visi kal
ba apie taiką ir niekas netiki 
taika, nes nėra nei taikos 
dvasios nei nuoširdžių pastan
gų siekti ramybės tarptauti
niame gyvenime. Niekam nėra 
paslapties, kas tarptautinį gy
venimą visą laiką drumsčia, 
keldamas nerimą tai vienoje, 
tai kitoje vietoje, bet niekas iš 
didžiųjų laisvojo pasaulio ga
lybių ir nesiryžta tam nerimui 
galą padaryti. Bijomasi visuo
tinio karo, dėl to tuščiai kal-

priėjo galą, tai proletarinė 
diktatūra didžiųjų laisvojo pa
saulio valstybių buvo išsaugo
ta ir jai dar sudarytos sąlygos 
plisti toliau. Tuo pačiu buvo 
nusilenkta ir materialistinei 
pasaulėžiūrai, kuri šiandien 
sudaro visų neramumų pagrin-

Bolševizmas nesiskaito nei 
su žmogumi, nei su jo tauta, 
nei su žmogaus dvasia- Tuo 
tarpu kiti skaitosi su bolševiz
mu kaip su fizine jėga ir tegal
voją kaip ją atremti tosia 
pat karine jėga arba rasti 
bent kokį sugyvenimą- Savai
me aišku, kad toks nusistaty
mas niekada taikos negali pa
siekti, nes tikroji taika glūdi 
nebe ginklo pergalėje, o nu
ginklavime plėšrios dvasios, 
kuri gimsta iš materialistinių 
pažiūrų į pasaulį ir žmogų. 
Tokioje dvasioje ir pas kitus 
gimsta noras rasti bet kokią

“Kapitalistų prieškamba
riuose zuja ir mūsų tautos at
plaišos; buvęs dvarų . 'centrų 
kūrėjas ir puoselėtojas Krupa 
važius, fabrikantas ir dvarinin
kas Karvelis, kovotojas už 
smetoninį sostą Lozoraitis su 
ponia, fašistinio perversmo 
budelis hitlerinės kariuomenės 
kūrėjas, buvęs malūnininkas, o 
šiuo metu Chicagos saliūninin 
kas Plechavičius, jo adjutan
tai pulkininkai Grinius su Lan- 
skoronskiu. •. Visų jų veiklą 
laimina buvęs dviejų mūrinių

Nuo bolševikų revoliucijos 8^ bals,i » Pasirodo PlanM. 
pradžios, prieš 40 metų, vals- kurie neapum visų tautų iškis- 
lybių santykiam buvo duotas vmimo iš plėšraus žmogau, dienos baigtųsi ir
stiprus pasaulėžiūrinis charak- nasr4- Bet ten, kur kas nors ta tikroji taika ir laisvė,
teris. Jisai atsiliepė ir paskuti- neteisingai aukojamas, negali Gegužės 13 skelbiama visų 
niame kare, kurį galima drą- niekada būti jokios pastovės- |jetuviu maldos diena ir ta
šiai laikytis buvus pasaulėžiū- nės taikos ar ramybės. proga čia spausdinamas J. E.
riniu karu. Pavyzdžiui vokie- Kai Kristus po Prisikėlimo vysk. V. B. iJjio laiškas.

Gegužės 13 sueina taip pat
40

M JOKAJUS

nuoti kažkokią begėdišką dai
nelę, priklausančią prie tos 
rūšies kūrinių, kuriais žemiau-

TURTINGI
SKURDŽIAI

sios rūšies smuklių mergšės 
paprastai linksmina savo gar
bintojus.

kyti, nes esama juk dalykų, 
kurių neįmanoma ištarti.

Pasakodama ji skubiai supo-
si skepeta ir ėmė skrybėlę.

— Ką tamsta nori daryti?— 
paklausė nustebusi skalbėja.

— Einu pas miesto prezi
dentą ir pranešiu jam apie to-

Panelė Lidija pastiro, tary
tum jai visi pojūčiai staiga bū
tų apmirę. Tiesa, dar niekada kius negirdėtus darbus, 
ko nors panašaus nebuvo gir- 
dėjusios jos ausys.

29. plieninius ir nieku būdu nega- Padainavus vieną dainelę,
— O tamstai kas darbo? — lint iš jų išsivaduoti; todėl raĮana tu°jau u^rau^

sučypė senė. — Samtis atsira- ėmė aimanuoti: Niekingos begėdiškos
do. Dabok savo pačios vaikus. — Tai žiaurybė! Tai niekšy- 
Jeigu iki šiol jų dar neturi, bė! Užpulti vargšę ligotą mo
tai pasirūpink susižvejoti. Ga- teriškę, luošą, beginklę! Ir
Įima jų veltui prisigaudyti. dar tokia tvirta merga!

— Draudžiu tamstai kankin- — O dabar pasakyki man,
ti vaiką. jei tiki Viešpačiu Dievu, kaip šuko:

galėjai būti tokia žiauri, kaip 
rėkite, kokia gudruolė atsira- išdrįsai dilgėmis šveisti vagšės 

merginos kūną, kuo nusikalto 
tamstos dukraitė.

biausiai, kada jam tatai į gal
vą ateina, ir tegu nepaiso, kuo 
visa ta byla jam pačiam pasi-
baigs.

— Tai vėl žodžiai, kuriuos 
tik tamsta gali pasakyti. Mes 
skurdžiai žmonelės. į tai nesa
me įpratę, čia tos merginos 
reikalas: kam iš mūsų beatei

pati išmoks užsidirbti duonos 
kąsnį? Ar nori dalytis su jąja 
paskutiniu kavos puodžiuku?

— Ne, turiu rimtą viltį ne
trukus gauti didžiojoje madų 
krautuvėje tokią vietą, jog ga
lėsiu pati turėti patogų butelį

— Tad ar žinai, panele, kur 
yra miesto prezidento įstaiga?

— Netinau, bet aš pasiklau
siu.

— Tai nebūtų gerai. Aš 
tamstai parodysiu kelią. Pono 
prezidento raštinė yra Hatva- 
nos ir Grenadierių gatvių ker
tėje, sename pajuodusiame 

Ponia Zuzana pliaukštelėjo tų į galvą jąja rūpintis? Jos džiąją krautuvę, būti nuolatinė name, kurio vartus laiko pa
rankomis- motina buvo “gėlininkė”, tai krautuvės tarnautoja? Panele rėmę du didžiuliai iš akmens
_Tamsta nori eiti pas po- duktė irgi tokia pati bus. Ano- Lidija! Ar tamsta nusimanai 

ną prezidentą! ar tamsta, pa- ji nežinojo, kas buvo jos tė- ką daranti? Juk tenai kasdien
nele, pagalvoji, į kolų pavojų vas» ir M to nežino- Visa tai gausi, progų susitikti ką nors

eina paeiliui, istorija po isto- iš diduomenės sferų, pasitai-
rijos, kiekviena kitokia ir kie- kys ir tokių, kurie bus tave

kada nors matę. Tuojau pažins 
tamstą. —

čičytė verkamingu balsu su- ^us- Nėra abejojimo, kad na- — Be to, ką tamsta nori Panelė Lidija aukštai pakėlė 
- mie turėjo tavo atvaizdą, ku- tiems ponams pranešti? įr atkirto: _ ,

— Ji mane už tai taip mu- ris šiandien bus jau pono pre- 
ša, kad aš nenoriu drauge su ridento rankose, 
ja šitų dainų dainuoti.

dainos, kurių klausytis yra gali patekti? — Ar jau užmir- 
šlykščiau, negu gauti smūgį šai, kad tau kita pavardė? Juk 
į veidą, senei žadino begėdiš- tavo turtingoji šeima, gal jau krieną vienoda,
ką juoką ir pasigėrėjimą. išsiuntinėjo ieškomuosius laiš- — O gal ir ne.

— Kad ta moteris yra be
protė. Tegu atsiunčia gydytoją 

, __ 2. — Niekada nesu turėjusi jos ištirti. Ji turi būti pamišu-
Bet ta moteris yra be- fotografijos; namie buvo tik- sL Aš tai mačiau iš jos akių.

— Tuo nusikalto, kad neiš- protė, aiškių aiškiausia pami- tai vandeniniais dažais tapytas
Sakydama šiuos žodžius, ji ravėjo šių dilgių iš lysvelių. f ‘ . ...

— Tai netiesa! — sušnibž- ir kuo greičiausiai išbėgo iš nau. nešimą, jeigu ji ir nepasityčios
trobos. — Kad ir kaip ten būtų, vis tamsta dėl šio tamstos žygio,

— Ką čia ji man šneka? žiū-

do! O kaip man užginsi 
kankinti?

— Štai šitaip!

— Tamsta nori patekti į di-

— Dabar aš jau atsiminiau 
tuos namus. Priešais vartus 
paprastai stovi du sargybiniai.

— Tai atsimeni- tur būti, 
kad beveik lygiai prieš tuos

Hatvanos gatvėje šiuo metu

Sis žvilgis, šie žodžiai išmo
kė motiną Zuzaną, jog netur- 

_ _________________ __________ tas pasaulyje tam reikalingas, 
— O jeigu net policija "ir kad tie, kuriem Dievas jį lė- 

šėlė! — sukiko panelė Ūdija atvaizdas, kurį aš pati sunaiki- rimtai pažiūrės į tamstos pra- mė, didžiuotųsi įuoju.
puolė į seną burtininkę, iš
traukė iš jos rankų dilgėles, dėjo čičytė. ... ...., _ _ _ , , _____ ____________ _____
sudraskė jas, nežiūrėdama, — Tylėk! Nemurmėk! Gvergždžiąi senės nedorėlės dėlto tamstai pavojinga eiti į kas bus paskui? Atvyks čionai, Kas atsidėjęs dairėsi po^Ve-

— Tai užtai dar negalima balsas dar maginė paskui ją. teismą arba į policiją liudinin- ištirs senę, išklausinės kaimy- ^riją, tas turėjo pastebėti,
— O ką? Ar nesakiau, kad ke, o visų blogiausia rodytis nūs, ką jie fino apie ją, ir ga- Patyri mergina nei dieną,

— Medžioklės? Kokius žvė
ris tenai gaudo?

— Tokius, kurie ant galvos 
turi plunksnų kuodus.

— Tamsta bijai, kad mane 
gali kas nors patinti?

— Dar laidau bijau to, kad
kad jos dilgino jai rankas

-Ką? Tu drįsti svetimuose vaiko kankinti. _ _ ___  , ____ __ „ _t
namuose toki smurtą daryti? — 0 kas čia man teikiasi mokėsią tave iš Čia išvaryti? tenai skundėjos rolėje. Tams- liausiai supras, kad senė Ribi- n®*4! niekalą neina švento tokioms grąžtams merginoms

~ ...................................... ta pati susipainiosi, kai ims čienė yra pamišusi, išveš ją Morkaus aikštės .viduriu, bet vienoms negaUma vaikščioti,
kvosti. iš fia į Leopddifeldą —- kur M vieno aikštės šono | antrą n» gatt a|de jas prastai pama-

— Klausyk, brangioji tetule tada bedings mergina? Išmes pereina visada paskliaustėmis- nyti. AŠ labai mielai eičiau su
kad pasimokytume!! ką tamsta dirbi dieną ir naktį, nuo ko musės gaišta. Tik pato-

| tai panelė Lidija neatsakė Tuojau drožk man iŠ mano dyk man savo nosį dar kartą,
nė vieno Žodžio, tik sučiupo kambario! tai aš tave išmokysiu dar ge-
nfekšę už abiejų rankų ir iš vot negalvoju. Kas nori pada-

ją į šiukšlyną. Atimsi iš jos

čiau jėgų sukryžiavo jas ant nepaleisi vaiko!! Grįžusi namo, panelė Lidija ryti ką nors niekšiško, tas te- — i
krūtinės. ) — Tamsta neišeisi? Na. tai virpėjo S pykčio. Drebėjo, gu figtf pagalvoja, kokie to save.

surengusi moteris, tai tas chr



įvairi.
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DR. VLADUI VILIAMU!

Liūdinčiam Lietuvoje mirusios Mainytės, 
Agotos Viliamienės,

k vartė tas (ketvirtatoniais 
(1931, 5- Nonetas 1931—32, 
6. Trio (ketvirtatoniais) 19»»

Maironio Šeštadieninės Mokyklos Mokytojui, 
' reiškia gilią užuojautą

snį. Nemėgsta jis (ir labai pa- 
grįstai) triukšmingo puotų dai
navimo. Anot jo, dainuoti rei
kia, kol neįgėrus: O įgėrus nu* 
stoti Taip pat nerėkti per je-

LIETUVIŲ DĖMESIUI'
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI Į SSSR 
I UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS,
Stenėtame matote pradnirtua, amjns ta- dėvėtas drabuiius.

Kučingis operoje
Po buvusių simpatijas reiš

kiančių demonstracijų Kučin- 
giui, sugrąžintam iš Sibiro, dai
nininkui pirmu kartu buvo lei
sta pasirodyti Mozarto opero
je “Pagrobimas iš Seralio”. 
Režisavo J: Gustaitis, dirigavo 
J. Alterman, dekoravo J. Sur- 
kevičius, chormeisteris J. Dau
tartas. Svarbiausius vaidmenis 
atliko E. Čiudakova, I. Ylienė, 
V. česas, A. Kučingis, A- Ka
daitis

o Adomas Galdikas* nese
niai turėjęs savo kūrinių paro
dą Feigl galerijoje New Yor- 
ke, tos pačios galerijos pakvie
stas dalyvauti kolektyvinėje 
parodoje, kur bus išstatyta jo 
4 paveikslai.

ir pajėgiais muzikais. Daug 
čia reiškia ir bizni? Čia taip 
pat kūrinr?. išleidimo galimy
bių jokių

Pats J. Kačinskas palyginti 
su kitais muzikais turi paken
čiamas kūrybinio darbo sąly
gas, nes, atlikęs kasdieni ne 
lengvą parapinį darbą, gali 
rašyti k mpozici-as, nors ir 
nežinodamas, kas jas dainuos, 
gjaasarišleis.Didelė parama 
yra žmonos Elenos asmenyje, 
nes ji —gera muziko pašau
kimo palydovė: domisi muzika 
taip pat m dainuoja J. Kačins
ko vedamajame bažnytiniame 
chore.

Buvusių Lietuvos Policijos 
Tarnautojų “Krivūlės” Klubas 
Chicagoje yra pasiryžęs su* 
rinkti medžiagą, liečiančią Lie
tuvos policijos istoriją Nepri
klausomos Lietuvos ir okupa
cijų metais. Galvojama ją iš
leisti atskiru leidiniu, kurį pa
ruošti ’ pakviestas žurnalistas 
Bronius Kviklys. Šia proga 
kreipiamasi į visus buv. Lie
tuvos policijos tarnautojus 
tremtyje, prašant juos bendra
darbiauti medžiagos rinkimo 
darbe. Sėkmingesniam paruo
šimo darbui, rūpėtų gauti:

1. Buv. policijos pareigūnų 
atsiminimų tiek apie pačios 
policijos organizavimą, darbus, 
veiklą, tiek apie su polic- dar
bu surijusius Lietuvos gyveni
mo įvykius;

ta pati buvo persiritusi per 80 
metų ir, kaip pikti liežuviai 
plaka, jau seniai buvo prara
dusi atmintį. Kitų 13 našlių 
šoko ieškoti krašto policija, 
bet jos dingo kaip į vandenį. 
Matyt, buvo alergiškos ožio 
kraujui.

Nuopelnai sau pačiam
Garsų anglų dramaturgą 

Bernardą Shaw, kartą aplankė 
karaliaus pasiuntinys paskelb
damas, kad jam jau ruošiama
si suteikti garbingas titulas.

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Musę visuomenės muzikinę 
kultūrą laiko dar neišsivysčiu
sią, bet rodančią gerėjimo ten- 
denciją. Reikią domėtis ne 
vi^n liaudies daina ar šokiais, 
bet ir aukštesnio lygio muzika- 
Mūšy gyvenamąją aplinką jis 
laiko, deja, ne ugdančia muzi
kinę kultūrą, o atvirkščiai.

Mūsų muzikai, jo manymu, 
Amerikoje vos ne vos vegetuo
ja. Progų su savo muzika išei
ti viešumon nėra, nes vietos 
muzikai nedraugiški, izoliavę- 
si, neprieinami; labai jautrūs 
konkurencijai ir neleidžia pa
sireikšti; visai nesidomi Ame-

SUKURTI VEIKALAI
Lietuvoje sukurta: 1. varia

cijos fortepijonui 1928, 2. 
pirmasis styginis kvartetas 
1930, 3. koncertas triūbai su 
orkestru 1931, 4. antrasis

7. muzika Vydūno dramai 
Angai (orkestras su choru) 
1937, 8. Simfoninė fantazija 
1942, 10. daug choro dainų 
Vokietijoje: 1. Simfoninė po
ema “Giesmė į šviesą”. 2. 
dainų ir giesmių chorui. Ame
rikoje: 1. Dainos ir giesmės; 
kėlios solo dainos, 2. Missa in 
Honorem Immaculati Cordis 
Beatae Mariae Virginis oca- 
sione 700 anniversarii Baptis- 
mi Mindaugi Regis Lituaniae) 
išL prel. P: Juras, 3. religinė 
simfonija, 6 dalys 1956, 4 
Lenta, simfoniniam orkestrui 
1956, 5. “Atspindžiai” forte
pijonui 1957-

1938—40 tavo Kauno radio
fono muzikos meno vadovas ir 
orkestro dirigentas. Orkestre 
tavo 45 asmens. Orkestro pa
jėgumas vidutinis. Atlikdavo 
plačią programą: klasinius da
lykus, moderniąją muziką ir 
beveik visą to laiko mūsų sim
foninę muziką. Pora-kartų gas
troliavo Palangoj, Birštone, 
Klaipėdoj. Koncertavo karinin
kų Ramovėj, Valstybės teatre 
iškilmių metu. Šis orkestras 
daug prisidėjo iškelti lietuviš
kai kūrybai ir ugdė muzikinę 
lietuvių kultūrą (pastebėtina, 
kad klausytojai reikalaudavę 
daugiau dainų, o įvestas^dža- 
zas sukėlė nepasitenkinimą).

Tris kartus dirigavo Vals
tybės teatre jungtiniam Vals
tybės teatro simf. ir radiofono 
orkestrui 1 koncertas buvo 
1931 rudenį. Atlikta: a. Liszto 
simfoninė poema Hamletas, b. 
Wagnerio Tristano ir Izoldės 
Įžanga, c. Su orkestru akom
panavo vokiečių pianistui

Kardelienė, St. Sodeika, 
niauskaitė ir kt.

moderniąją muziką.
Dirigentas J. Kačinskas yra 

didžiai reiklus,
tad atsidėjusių dainininkų 

ar orkestrantų labai vertina
mas, kaip sugebąs kolektyvą

TramHuoja » stiprios radijo stoties WLOA, 1559 kylocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

orkestro, kamerinės muzikos 
ir dirigavimą klasėms ir dėsty
damas fortepijoną.

iš viso Lietuvoj yra diriga
vę* per 600 simfoninių ir radi
jo kancertę.

Sutikus Tarptautinei naujo
sios muzikos draugijai, įsteigė 
lietuvių sekciją ir, kaip jos de
legatas (pirmininkas buvo 
Bacevičius) važinėjo su Bace
vičium ir Jokubėnu Paryžiun 
1937, Londonan 1938, Varšu
von bei Krokuvon 1939 į festi- 
vahus.Londono festivalyje če
kų nonetas atliko jo Ndnetą, 
plačiai tų pačių, čekų grotą 
Pabaltijy ir V. Europoje. Deja, 
Nonetas Lietuvoje yra žuvęs, 
likusios tik atskiros jo parti
jos Čekoslovakijoj.

| VOKIETIJĄ
1944. X 7. pasitraukė į 

Vokietiją. Augsburge, 1945 m. 
Hochfeldo lietuvių stovykloje 
vargoninkavo lietuvių pamal
doms šv. Kanizijaus bažnyčio-

2 koncerte 1933: a. Čaikovs
kio 5 simfonija, b. smuiko kon
certas (grojo Gražina Bacevi
čiūtė), c. Vytautas Bacevičius 
dirigavo kelis savo kūrinius. 
3 koncerte, tarp kitų veikalų 
atliko efektingąjį Dukasse 
“Burtininko mokinį.”

VILNIUJE
Atgavus Vilnių, su Kauno 

radiofono simfoniniu orkestru 
nusikėlė į Vilnių. Į orkestrą 
buvo priimta keletą vilniečių. 
Programa būdavttpanaši kaip 
ir Kaune, dalyvių skaičius 45-; 
atlikdavo viešų koncertų. 
1941, vokiečių laikais, įsistei
gęs prie bolševikų miesto sim
foninis orkestras (jam vadova
vo Dvarionas), buvo sujungtas 
su radiofono orkestru ir pava
dintas Filharmonijos orkestru, 
išaugusiu iki 86 asmenų. Va
dovaujamas J. Kačinsko, kas 
savaitė koncertuodavo Filhar
monijos (buv. Mildos) salėje.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, {VAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pa n.) 
NUOTRAUKŲ ; norite atnaujinti seną fotografiją?

MUZIKOS STILIUS
J. Kačinsko muzika moder

ninė, parinkusi į atonaiumą, 
beveik visa ateinatiiiė; ekspre
syvios nuotaikos, dažniausiai 
plačių* ^įiaetingu formų. Rėti- ... ......................
gine jo muzika yra mistinio ,
charakterio. Ritmika 
Nėra sekimo ar naudojimo 
liaudies muzikos motyvų, bet 
lietuviškas priėjimas, išeinąs iš 
savo tautos. Muzika rašyta į- 
vairiomis formomis ir įvairiem 
instrumentam: vokalinė, in- 
strumentalinė ir simfoninė, 
solo dainų.

Be kita ko- jis rašo ir “Liet. 
Enciklopedijai” straipsnių apie

Tenka ir kitam
Viešbuty gyvenąs ponas kas 

rytą užsako į jo kambarį at
nešti du stiklu konjako. Po 
kiek laiko patarnautojas išdrį
so paklausti, kas yra tas an
trasis su juo geriąs?

— Matai, — aiškino ponas. 
— Kai vieną paimu, jaučiuosi 
visai kitas žmogus. Būčiau tik
ras begėdis, jei tam kitam ne- 
užfundyčiau.

rą,-su juo koncertuose- atlik
davo liaudies ir originalias 
lietuvių dainas, operų ištrau
kas- Koncertuodavo minėji
muose, važinėdavo su choru į 
Muencheną, Ingolstadtą ir kt. 
Darbas sekėsi gerai, pasiekta 
gana aukšto lygio ir pajėgta 
atlikti sunkiausius lietuviškus 
dalykus. Kartais choras reng
davo koncertus kartu su Aug
sburgo simf. orkestru (taip at
liko iš St. Šimkaus Pagirėnų 
operos “Saulė motina pakilo” 
ir “Pokylio dainą.”) Turėjo 
tris koncertus tik su tuo orkes
tru ir solistais. Tarp kitų, at
liko ir savo “Giesmę į šviesą”. 
Publika būdavo lietuviai ir ki
ti tremtiniai bei amerikiečiai 
(vokiečių publikos okupacinė 
valdžia neleisdavo). Akompa
nuodavo mūsų solistams ir su 
jais gastroliuodavo: St. Bara
nauskui, Krištolaitytei, Paukš- 

Kristolaityte, St. Lie- £juį (mjrė prieš trejis metus), 
pas, Baltrušaitis. Gastroliuoda- šeštakauskienei.
vo K- Petrauskas, Kučingis,

2. Bet kurių metų “Polici
jos” žurnalo komplektų ar 
paskirų numerių;

3. Policijai skirtų leidinių, 
ypač “Lietuvos Policija 1918 
—1928 m. (red. Ig. Tomašaus- 
ko), Policijos Kalendorių 1934, 
1936, 1938 m.. “Policijos De
partamento Aplinkraščių Sąva
dą” ir pan.

4. Fotografijų iš Lietuvos 
policijos gyvenimo-

Jeigu kas galėtų šių dalykų 
suteikti bei paskolinti, o taip 
pat nurodyti, kur jų būtų ga
lima gauti, maloniai prašoma 
pranešti Br. Kvikliui, adresas: 
631 W. 54th Place, Chicago 9,

atsakymui, kaip nėr, taip nėr.
— Taip, taip. — pritarė 

Twain- — Kaip tik dėl tos 
priežasties aš ir susilaikiau. 
Ištikrųjų nedrįsau tamstos 
kaštu siųsti blogą žinią.

Apsirikimas
Vos tik atsiplėšus laivui 

nuo kranto vienas jūrininkas 
sušuko: “Žmogus vandeny”! 
Kapitonas davė įsakymą ko 
greičiausiai jį gelbėti. Jūri
ninkams nespėjus gelbėjimo 
darbą nė pradėti, šaukusysis 
prisiartino prie kapitono ir sa
ko: “Turiu atsiprašyti, apsi- 

Kiek patylėjęs Shaw tarė: rikau. Ne žmogus buvo vande-
— Kunigaikščio titulo aš ny ” — “Kitą kartą būk atsar- 

pats nedrįstu prašyti, o užkiš- gesnis ir be reikalo nekelk 
ti mažesniu karaliui būt gėda, panikas,” — perspėjo kapito-

Tada pasiuntinys pasiūlė, ar nas. ~— “Taip, ne žmogus van- 
jis nesutiktų priimti medalį deny, o moteris, — aiškino 
“už nuopelnus”. toliau jūrininkas.

— Ne, — atsakė Bernard 
Shaw. — Nuopelnų aš pats 
prisidirbau ir turiu, o kara
liaus medalio man nereikia.

Rašytojo nedrąsumas
Mark Twain, kol dar buvo 

neprasimušęs į garsius rašyto
jus, garsėjo savo skolom, ku
rių niekam nemokėdavo. Vie
nas skolintojas jį pačiupęs iš
metinėjo:

— Tokio begėdžio dar ne
mačiau! Rašau vieną laišką, 
nė pinigų nė atsakymo. Rašau 
kitą, įdėdamas pašto ženklą

Neperseniausiai pačiam Af
rikos užkampy mirė vienos 
giminės karaliukas. Čia dar 
nieko nuostabaus, juk miršta 
visi, tuo labiau, kad tavo pa
siekęs 94 metus. Pagonių tikė
jimui leidžiant, jis turėjo 14 
žmonų ir atitinkamą bunčių 
sūnų bei dukrų. Viskas būtų 
baigęsis didelėm laidotuvėm, 
jei ne tos giminės nelemtas 
paprotys, reikalaująs, kad ka
ralius būtų palaidojamas su 
vienu savo mylimiausių žirgų 
ir Šimų. Tačiau prieš prade
dant gedulingas apeigas, ri
tualas reikalauja permaldauti 
piktąsias dvasias, , o tai tegali 
atlikti tik visos teisėtos kara
liaus našlės, sustojusios prie 
kapo ir išgerdamos po kaušą 
čia pat paplauto ožio kraujo-

Civilizacijos skanėstų neiš
lepintam karalienių gomuriui 
ežio kraujo taurelė būtų tik 
juokai, bet baisu, kas laukia 
po to. Prietaringas visos tau
tos įsitikinimas našleles giliai 
sukrėtė, nes tikrai tikima, kad 
karalienė, jei savo velioniui 
vynu ir valdovui nebuvo visiš
kai ištikima, išgėrusi kraujo, 
tuoj pat krisianti negyva.

— Atsarga gėdos nedaro— 
byloja lietuvių sakmė. Turbūt 
šią patarlę karalienės žinojo, 
jei iš 14 našlių tepribuvo tik 
viena paragauti ožio kraujo ir

Mzazeko ir Schweitzerio mi
šias, daug giesmių ir dainų. 
Koncertų ir kitokių pasirody
mų būta apie 80. Gastroliuo
ta: Cambridge. Lawrence, 
Brocktone, Worcestery, Hart
forde, New Britairie, Kenne- 
bunkporte. Paskutiniais me
tais kova dėl choro išsilaiky
mo vis sunkėja. Daug vilčių 
betgi duoda per Lituanistikos 
mokyklą perėjęs jaunimas.

Amerikoje dirigavo 2 simfo
niniams koncertams: 1952 
New Yorke pabaltieČių simfo
ninės muzikos koncerte ir 
1953 Washingtone Tautininkų 
Sąjungos suvažiavime. New 
Yorke dirigavo V. Bacevičiaus 
simfoniją, savo “Velykų ap
mąstymų” 1 dalį — “Paskuti
nę Vakarienę”, Jakubėno Le
gendą ir Lietuvišką rapsodiją 
ir J. Gruodžio “Lietuvoje”. 72 
asmenų orkestras buvo jungti
nis: NBC orkestras — 20 as
menų National Simphony or
kestrui. Atliko Gruodžio “Lie
tuvoje" ir Jakubėno “Legen-

med{iag«s. vaistus Ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BEGYJE.

- Siuntėjui Įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą, - 
—- Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaHHij bėgyje. -- 

Siuntiniai, siunčiam! oro pašto, pristatomi 7.10 dienu bkgj-j 
Sluntvjns gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 
MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS OIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 \al. ryto iki * vai,) vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vaL ryto ir 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai Arba angliškai.
Netoli Ptnnsylvanljos gettkelio stoties Newarke..

PACKAGE EXPRESS C0.

vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Littuanian Radio Hour. *• Cet- 
tage St, Norcrood. Masa. Skyriai: Litiraanian Fnrniture Co. —A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadvvay. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 Webster Avė., Cam
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOuth Boston 8-4*18 ar 
8-184*; KIrkland 7-8533.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskiteATVYKSTA Į AMERIKĄ

1949 Bostono lietuvių šv. 
Petro parapijos klebonas kun. 
P. Virmauskio atkviestas su 
žmona ir broliu Henriku atvy
ko į JAV. Gero, taikaus būdo 
atkvietėjas pasirodė mokąs 
meno pastangas vertinti ir 
idealus choro talkininkas. Vie
tinį chorą rado apie 40 asme
nų; toliau jis padidėjo iki 60; 
šiuo metu yra apie 50- Choras 
gieda Žilevičiaus, Marsho,

LAISVES VARPAS į
Naujosios Anglijos Lietuvių į 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycles
BOSTON 15, MASS. |

Sekmadieniais $
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu | 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė. į

BROCKTON 4, MASS. į

pianistas špinalskis. 1943 or
kestras buvo vokiečių reikala
vimu likviduotas, pervestas į 
operą ir tuo vardu vėl koncer
tuodavo. J. Kačinskas jam va
dovavo ligi pasitraukdamas 
Vokietijon.

įsikūrusioj Vilniaus operoj 
dirigavo 1942—44 šias ope
ras: Faustą, Traviatą, Sevili
jos Kirpėją ir Madam Butėr- 
flay. Operą ■ mielai lankė ir 

lenkai ir ypač vokiečių kariai 
(šie taip pat mielai lankydavo 
ir simfoninius koncertus). E 
Kauno diriguoti operų atva
žiuodavo taip pat Mykolas 
Bukša (jo pastatytą Ėaustą vė
liau parėmė diriguoti J. Ka
činskas, Vytautas Marijošius 
(Rigoleto, Romeo ir Julija). 
Dalyvaudavo daugiausia šie 
dainininkai: Jasaitytė, Augai- 
tytė, Gutauskas, Nauragis, 
Sauka, Mažrimaitė, Kudabaitė, 
Indra-



OAaBĮNIHKAS

nius butus ir tokiuose vadina-

1915 debiutavo Maskvos

perėjo Į pedagogini darbą.BALTIMORES ŽINIOS
Dubininku Vaikų šventė

paveikslų buvo parduota-

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS PRIE ATLANTO

MIADACHI?KENNEBUNKPORT, MAINE

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu

Registruotis iš anksto.

v 1912 įstoja į SLA ir TMD; 
nuo 1920—1922 dirbo Lietu
vos Misijoje. Saulių S-gos įga
liotiniams J. Žiliui ir A. žmui-

Čirokas, kilęs

drabužius sunešti į lietuvių

Rinkliava prasidėjo

nją.
didžiajame teatre, kur dirbo

tuviam 1944 m. įtiek tik pa
jėgdami ir turėdamas, 
rėmė Europoj* gyvenančius 
lietuviu drabužiu bei maisto

dalyvauti šven
Vengrijos pamoka pavergtie- tėję Chicagoje. Paskutinėse 
siems į šv. Andriejaus parapi- dvejose repeticijose dalyvavo 
jos salę sutraukė didelį klau- tautinių šokių instruktorė įra
šytųjų būrį. Vengrijos sukili- na Šilingienė- pasiųsta šventei 
mo metu dr. K. Pakštas vie- rengti komiteto. Akordeonis- 
šėjo Europoje ir būdamas j- tui Algiui Dantai besiruošiant 
vairių kraštų sostinėse, turėjo iš šokių grupės pasitraukti, jį

rengę parodą, kuri turėjo pa
sisekimą. trečdalis išstatytų

* Brocktone, Mass; Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyno ūkiui reikalingas darbi

niuose “klioštoriuose” arba

balandžio 24 dalyvavo mišiose- 
prašydami Dievo, kad laimin
tų visus klebono darbus Pu 
mišių mokyklos kambariuose 
jo garbei išpildė linksmą pro
gramėle. kurią baigė linkėda- 

balandžio 15 ir tęsis iki gegu- mį ilgiausių metų.
žės 15. Balfo valdyba prašo Jonas Obelinis

miesto jų apžiūrėti- Vieni tai
so, sugrėbia seną žolę, lapus, 
nudžiūvusias šakas, kiti dažo, 
remontuoja laivelius. Jau da
bar pasiruošia vasaros karš
čiams, kad galėtų išvažiuoti 
prie gražių Chesapeake Bay 
vandenų.

Baltimorėą arkivyskupas F. 
Keough skelbia devintą labda-

* J. Babravičius, solistas, 
mirė Lietuvoje balandžio 3-

savaičhi užguls mūsų miestą. 
Jau dabar tie, kurie turi savo 
vasarvietes, šeštadieniais ir 
sekmadieniais išvažiuoja už

Velionis gimė 1882 m. kovo 21 
Vilkaviškyje, 1908 buvo pri- 
Jmtas Į Petrapilio konservato-

iki 1917 m. Vėliau ilgus metus 
buvo Kauno operoje, paskui

ninkas. Gali būti ir su šeima. 
Gyvenimui duodami gražus ap
statyti kambariai, Šviežias ūkio 
maistas ir geras atlyginimas 
Kreiptis šiuo adresu: Mother 
M. Annunciata. 261 Thacher 
St. Brockton. Mass.

svetainę.
Vasarvietės

Vasaros karščiai už kelių

• Clevelande trys dailinin
kai: V. K. Jonynas. A. Galdi
kas ir J. Pautienius buvo su-

Stovykla prasideda birželio 29 d. ir baigiasi liepos 27 d. 
Vadovauja prityrę stovyklavimo žinovai ir kultūrininkai.

Stovyklautojai iš New Yorko apylinkės atvežami mūsų 
'parūpintomis priemonėmis, jei to pageidaujama.

Pranas —Narvydas' 1911 nr Z. teisiai .dalyvąyo įi; jpavergtųju Jaas_.4irektyvas -Maskva- -yra -

PLB krašto

dalyvavo ir 
ministerijos

Studijų dienos, kurias ren
gia L. Studentų Sąjungos Plii- 
ladelphijos skyrius, tikimasi, 
sutrauks nemaža studentų, 
ypač iš rytinio JAV pakraščio 
Studijų dienų atidarymas i- 
vyks L. Banko patalpose šešta 
dienį, balandžio 27 d- 10 vai. 
ryto. Vakare 7 vai. šv. An
driejaus parapijos salėje Įvyks 
koncertas, kurio programą iš
pildys patys studentai. Prog
ramoje išgirsime poetus, so
listus, pianistus. matysime 
energingus tautinių šokių šo
kėjus. Programai vadovaus 
Antanas Gedvilą. Į koncertą 
kviečiami visi.

Sekmadieni, balandžio 28 d.

Narvydas, kuns savo veikla 
yra daug prisidėjęs prie lietu
viškojo darbo, uoliai rėmęs į- 
vairias organizacijas Lietuvoje, 
nevienam tremtiniui ištiesęs 
pagalbos ranką. Dabar Pranas 
Narvydas švenčia 70 metų su
kaktį.

Gimė jis 1887 liepos 14 
' Trumpaičių km-, Joniškio vaE- 

čiuje, Šiaulių apskr. Lietuviš
kai skaityti pramoko E moti
nos prie verpimo ratelio, o 
rašyti E kaimo “daraktoriaus”.

Baigė Žagarės dviklasę mo
kyklą. . Tautinį Prano susipra-

IIAZEf<WOOT>, PA.. mergaite ■! mdistorknM drtėjr. Tėvai 
auniriipinc, kad mergaite kas pav<*xė, e Si miegojo dėžėje 

kol Ja surado policija.

kė pirmieji piligrimai iš Piy. 
moutho (Anglijoje) i Amerika. 
Laivas ir rūbai tokie pafys, 
bet dabar laive yra., .radijas.

(Atkelta E 3 psl.)

gąsdina — kad tie užsienio 
lietuviai dirbą už amerikiečių 
pinigus. PastarasE kaltinimas 
tai ne Tilvyčio Eradimas. To

tas leEti ir ispanų kalba. Lei
džiamas bus Kolumbijoje; tuo 
leikalu susitarta su L K. Ko
mitetu, atsakomuoju redakto
riumi bus kun. M. Tamošiū
nas. Biuletenis aptarnaus visą 
Pietų Ameriką. Iki šiol be lie
tuvių kalbos Eita yra leidžia
ma vokiečių ir italų kalbomE, 
vienas numeris pasirodė ii* 
anglų kalba. šiaE biuleteniaE 
pasinaudoja įvairi spauda, su
sipažįsta su padėtimi okupuo
toje Lietuvoje. •

• Prancūzijoje šiemet suei
na 10 metų, kaip buvo įkurta 
Lietuvių'"Kataliką—Misija. Tos 
misijos direktoriais buvo T. J. 
Kubilius, SJ. T. J- Pečkys. SJ, 
kun. F. Jucevičius ir dabar 
kun. J. Petrošius. Tai sukak
čiai atžymėti jėzuitų koplyčio
je, £ur vyksta pamaldos lietu
viams, įmūrys marmurinę len
tą su įrašu-

e Studentę ateitininkę ideo-

na Šilingiene- pasiųsta šventei 
rengti komiteto. Akordeonis
tui Algiui Dantai besiruošiant 
iš šokių grupės pasitraukti, jį 
pavaduoja Adolfas Gaigalas 
Jr

Šeštadieninė mokykla moks
lo metams baigiantis kasmet 
daro Evyką į gamtą. Šiais me 
taE tokia Evyka bus gegužės 
4 d. Vykstama į Etorinę Val- 
ley Forge vietovę-

M-no ansamblio dramos bū 
relis balandžio 28 vyksta i 
Tamaųua, Pa., kur vaidins Vy
tauto Alanto komediją, Buhal-

sausio 11 d. vedė Oną Norvai- ~ tautų atstovai.' 
šaitę E Skilvonių km., JonE- 
kio vi. Užaugino ir išmokslino 
du sūnus Algirdą ir Vytautą, 
kurie abu yra II-jo pasaulinio 
karo veteranai; gyvena ir dar
buojasi taip pat Brooklyne.

Balandžio 27 d. Am. Pilie
čių Klube Pranui Narvydui 
daugelio organizacijų komite
tas rengia 70 metų amžiaus 
minėjimo ir pagerbimo sukak
ties akademiją ir vaišes. VEi 
jo draugai- bičiuliai ir liėtu- 
vEkų organizacijų nariai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

K- Kruiikas

Gimtadienis
Balandžio 18 buvo šv. Al

fonso parapijos klebono prel. 
L. Mendelio gimtadienis. Jis 
ilgus metus darbuojasi mūsų 
tarpe, nesigailėdamas nei lai
ko. nei aukų kilniems tikslam.

progos stebėti gyvą europie
čių reagavimą į jvykius Veng
rijoje! Jo patirti įspūdžiai įdo
mūs, o įvykiams praėjus pada
rytos Evados — realios.

Sekančią dieną įvykusiame 
pasikalbėjime politinėmE ir 
laEvinimo temomis dr. K. 
Pakštas pažymėjo, kad būsi
moje laEvoje Europoje teks 
gyventi -.įsijungus į valstybių 
susigrupavimą. Tokiam gyve
nimui reikia ruoštis. Jau da
bar dalyvavimas T’ sąjūdžiuose,~ lefijosTdaida”. 
turinčiuose tarptautinį pobūdi 
yra svarbus ir reikalingas. JE 
suminėjo keturE tarptautinius 
sąjūdžius, jų tarpe ir krikščio
nių demokratų uniją, kurios 
kongrese jam teko būti Lietu
vos krikščionių demokratų at
stovu šiame kongrese- šalia 
laisvųjų kraštų atstovų, lygia-

tė.
Vyčiai parapijos salėje ren

gia Šokius gegužės 4, šeštadie
nį, vakare. Paremkime vyčių 
veiklą- jie visada nuoširdžiai 
remia parapiją.

siuntimas, kuriv iki iš
siuntė pu* 500; o dar tiek pat 
ryšdiu (kaip pats Pranas vadi
na) padėjo sudaryti ir pats iš
siuntė, kitiems lietuviams ir 
organizacijoms pagelbėdamas.

Kiekvienais metais švenčių 
progomis, siųsdamas daug 
sveikinimų Vokietijoje liku
siems lietuviams, vis įdeda po 
2, 3, ar po 5 dol. dovanų. Gi

DARBININKAS — visų lietu
vių bičiulis. Jis du kartus per 
savaitę neša naujienas H viso 
pasaulio ir lietuviško gyveni
mo!

savaitgalyje Putname, Conn. 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyne. Studentų dalyvavo 
E Chicagos, Clevelando, Balti- 
morės- Philadelphijos, New 
Yorko, Bostono, Hartfordo ir 
kitų vietų. Kursai praėjo itin 
darbingoje nuotaikoje.

* Vasario 16 gimnazijoje 
penki abiturientai baigė moks
lus ir Elaikė nustatytus egza
minus, kuriuose 
vokiečių švietimo 
komisija.

e Vokietijos
taryba balandžio 6—7 d.d. po
sėdžiavo Vasario 16 gimnazijos 
patalpose ir nutarė kreiptis i 
viso pasaulio lietuvius, kad 
padėtų Elaikyti Vasario 16 
gimnaziją savo aukomis.

ros vajų ir kviečia vEus i ši 
Per Atvelyki, balandžio 28, meilės bei gailestingumo žygį.

3 v. p. p. lietuvių svetainės Vajus prasidės gegužės 5 ir 
baigsis 19. Vajus skiriamas ar
kivyskupijos senelių prieglau
doms, našlaitynams išlaikyti.

Šv. Alfonso parapijoje šiam 
vajui vadovauti arkivyskupo 
paskirtas naujasE vikaras kun 
A. Dranginis. Jis kreipiasi į 
visus, prašydamas nuoširdžios 
aukos ir primindamas, kad už 
tokią meilės auką Dievas atly
gins šimteriopai.

trečiam aukšte bus graži po
pietė vaikams su žaidimais, ra
teliais. dainomis, šokiais ir, 
svarbiausia, margučių parodė
le. Atsineškite savo margu
čius- nes už gražiausius bus 
skiriamos dovanos. šventės 
rengėjos kviečia vEus Balti- 
morės lietuvių vaikus dalyvau
ti pasipuošus kaukėmis.

Balfo vakaras
Baltimorės Balfo skyrius ba- 

landio 27 didžiojoje lietuvių 
salėje rengia šokių vakrą su 
įdomia programa. Visas pel
nas skiriamas kilniems labda
ros tikslams- Vakare dalyvaus 
ir Balfo pirmininkas kan. J. _ _ ________ _____ ___  _______
Končius ir padarys pranešima Parapijos mokyklos vaikučiai 
apie dabartinę Balfo padėti. 
VEi kviečiami dalyvauti vaka
re. kuris prasidės 7 vai.

šiomE dienomis Balfas ren
ka dar tinkamus naudoti dra
bužius.

davus savo ruporam vEuose 
kraštuose — baidyti ameriko
nų pinigaE ir amerikonų ren- 
giamais sukilimais. TilvytE 
pagal Maskvos įsaky mą taip ir 
pasakoja Pasakoja klusniai, 
nes bijo, kad nebūtų Ernestas 
ne tik už durų, bet ir į “plė
šinius” nugrūstas, nors jE tik
riausiai labiau norėtų būti ka- 
pitalEtiniuose kraštuose drau
ge su savo draugaE, butelio 
broliaE... O tas Maskvos pa
sakojimas, kad tie ir kiti vE 
dirba už amerikonų dolerius- 
tarp vietos žmonių turi daryti 
priešingą Įspūdį, nei Maskva 
norėtų, nes jie prikEamai sa
ko Lietuvoje gyvenantiem, 
kad Amerika domisi paverg- 

10:30 vai. ryto, studentai da- taE kraštaE, jeigu net pini- 
“komūnose” gyvendavo. Lovų Metinė Brocktono moksle:- aptvarkytas jo savininkų Alek- kaimo, Marcinkonių parapijos. Įyva^s lietuviškose pamaldose gus tam reikalui skiria.
pakankamai neužtenkant, o ir vių ateitininkų šventė bus ba- sandro ir Onos Gureckų. Čia Amerikoje pragyveno apie 40 sv. Andriejaus parapijos az- • Tiesa skelbia netru-
vietos joms trūkstant, miego- landžio 28, Atvelykyje, šventė bus labai smagu sutikti "pava- metų. Prieš tai tarnavo rusų nycl0Je P° kūnų ten pat sale- kus busianti išleista propa-
davo vienoje po du, vieni die- pradedama pamaldomE ŠV. san, daug pažįstamų, pasikal- ir Lietuvos kariuomenėje, kai > s,udi« dienu- progra- ?and±.f“ma P“8’1 »ovy<iai'. 
na (kurie dirbo naktį), kiti Kazimiero bažnyčioje. MEios bėti ir pasidžiaugti Brocktono buvo grįžęs trumpam į Lietu- mos ^sa ir uzbaiSa- n® » baigiama taip pat
naktį. ir bendra komunija bus 10 v. sąjungietės visus kviečia ir va Nuliūdime paliko žmoną *■' tautinių šokiu Auksines bu^es ;

New Yorke buvo garsi “re- Po pietų parapijos salėje 2:30 pasiruošusios laukia pavaEinti. Rozaliją ir sūnų Edwiną, kuris 9ruP®> vadovaujama Irenos sukama filmą Griciaus Kaa-
voliucionierių respublika” ar- vai. meninė programa: kome- Gražiame Romuvos parke jum šiuo metu tarnauja JAV ka- Karalienės, stropiai ruošiasi kutai ir J. Pažėros Aistros .
ba “Jukelio komuna”, kur gy- dija “Pagal naujausią madą”, nieko netruks. riuomenėje. Velionis palaido-
veno JukelE, V. K. Račkaus- tautiniai šokiai ir dainos. Po /‘/.irė. Velykų rytą Brockto- tas E šv. Kazimiero bažnyčios, 
kas, J. M. Danielius, Pr. Nar- programos bus vaišės, šokiai no ligoninėje mirė Simonas šeimai reiškiama gili užuojau-
vydas ir kiti. Tuo laiku mado- ir žaidimai. Visi maloniai kvie-
je buvo sociahstų sąjūdE, su čiami
kuriuo lietuviai palaikė ryšius- Misijos parapijoje anglEk u 
kadangi ir jų programa buvo bus gegužės 6—12. Klebonas 
gana viliojanti. Laikui bėgant, prel. Pr. Strakauskas nųošir-
daugumas lietuvių, jų tarpe ir džiai kviečia misijose gausiai
Pranas, įsitikinę žalinga jų dalyvauti.
veikla Lietuvai, ryšius nutrau- Pirmoji vaikų komunija šv 
kė Taip Pranas pradėjo lie- Kazimiero parapijoje bus ge-
tuvEkai tautinį — kūrybinį gūžės 12 per 8:30 vai. mišias, 
veiklos darbą, kuriam Etiki- Pirmoji vaikų komunija visu
mas paliko iki šiai dienai, da yra didelė parapijos šven-
1908 m. “Vienybei Lietuvnin
kų” atsikėlus į Brooklyną, su
sipažino su nuoširdžiu jos re
daktoriumi patriotu J. O Sir
vydu ir nuolat nuoširdžiai 
bendradarbiavo.

Gi kompozitoriui M. Petrau- Moterų Sąjungos 15 kuopos 
skui atvykus į New Yorką ir gegužinė bus gegužės 12 Ro

muvos parke, kuris po žiemos 
vėl gražiai sužaliavo ir dailiai

čia 1910—11 m. suorganiza
vus scenos mylėtojų chorą, 
dalyvauja tame chore ir jo 
statomose operetėse: “Velnias 
išradėjas”, “Šienapiūtė”, “Bi
rutė” ir kit. Buvo vaidintojas 
— mėgėjas S. Daukanto d-joje 
(1908—1914.1.

• Tėvai saleziečiai, kurie tu
ri savo įstaigą Crown Point 
Ind.. išleido savo laikraštuką, 
pavadinę Šiluvos Balsas. Laik
raštėlis spausdinamas ofsetu, 
sudėta daug iliustracijų iš į- 
vairių jaunimo stovyklų, ku
rios vyko saleziečių įstaigoje.

e Worcestery gegužės 4, 7 
vai. Maironio parke skautės 
rengia šokių vakarą. Veiks 
bufetas, gros muzika, bus įdo
mi programa. Laukiama apy
linkės jaunimo.

sios jų veiklos, išstojo ir su a. 
a. J. Sagevičiumi ir J. And
riumi suorganizavo ir įsteigė 
Amer. Liet Taut Klubą. Nuo 
tada, visą savo energiją ir dar
bą sukaupęs į šį klubą- iki šio 
laiko yra jo v-bų pareigūnas 
ir klubo veiklos gaivintojas- 
Taip pat kitų patriotinių orga-

- nizacijų SLA,- TMD,
Girėno Veteranų Posto, 
sios Lietuvos Bičiulių, 
Liet. Bendruomenės, 
gos uolus ir veiklus
Maironio šeštad. mokyklos 
Vasario 16 d. gimnazijos uo
lus rėmėjas. 1912 — 1914 ju
moro laikraščio “Tarka” admi-

' nEtratorius.

dzinavičiui padėjo rinkti au
kas ir platino S-gos organą 
“Trimitą”. Buvo šaulių S-gos 
narys rėmėjas ir apdovanotas 
“Šaulių žvaigžde”- 1924 m. 
buvo Korp. Neo-Lithuania na
mams statyti aukų rinkimo 
komiteto sekretorius- Už pasi
darbavimą jam suteiktas kor
poracijos mecenato vardas. 
1926 m. būdamas ALT Sanda-

- ros pirmos kuopos sekr., ta- , , . ... . . .
__tLnĮą sužadte^-^etiketai pas nepakęsdamas pasikeis -£ 

tetėną Stasiui^ keletas rastų 
“Aušros” numerių ir 1884 m. 
“Aušros” kalendorius. Vėliau 
iš kaimyno gautoji pasiskaity
ti S. Daukanto “Lietuvos Isto
rija” galutinai paskatino lietu
viškai veiklai darbuotis. Dar 
kaime, būdamas jaunuoliu, 
rinko mįsles, patarles, dainas, 
pasakas ir dirvose surastus

T pinigėlius. Visa tai" siuntė dr.
J. Basanavičiui į Bulgariją. Ke- 
liolika jo užrašytų senų ir į- 
domių pasakų yra atspausdin
ta dr- J. Basanavičiaus “Lietu- 
vEkose pasakose”. Pats didžiai 
lietuvEkus raštus skaityti pa
mėgęs 1903—1904 m. suorga
nizavo ir vietinio jaunimo bū
relį lietuvEkas knygas skaity
ti kartu.

1905—1907 m gyveno Pet
rapilyje- o 1907 m. pradžioje 
atvyko į JAV-bes ir apsigyve
no Brooklyne, N. Y. Nesant 
pakankamai daug laEvų kam
barių, o ir uždarbiams ma
žiems taE laikaE esant, pavie
niai vyrai, keli ar keliolika su
sidėję, nusEamdydavo dides-

pažįstamiems okupuotoje Lie
tuvoje jau kuris laikas ryše
lius tebesiunčia ir jiems.

Ypatingai didžiulis Prano 
Narvydo nuopelnas, o nuoširdi 
padėka ir pagarba to gausaus 
30 lietuvių būrio (tarp jų ir 
mano šeima), kuriems sudarė 
dokumentus atvykti į JAV, su
rado butus, parūpino reikalin
giausius baldus ir gyvenimo 
reikmenis, o dažnai ir darbus- 
Atrodo, kad mažai tokių lietu
vių yra New Yorke ir apylin
kėse, kurie dar nepažįsta Pra
no Narvydo. Jei nepažįsta, tai 
bent yra daug girdėję apie jo 
patriotinę ir pašalpinę veiklą, 
apie jo pagalbą visiems lietu
viams ir visoms patriotinėms 
bei religinėms organizacijoms- 
JE visados ir visiems yra pa
slaugus, nuoširdus ir pagalbos 
niekam dar nėra atsakęs.

Baigęs stiklo dirbėjų — gra
viruotojų kursus Chicagoje, 
iki šiai dienai pastoviai dar
buojasi savo specialybėje.

Dariaus-
Mažo- 

Amer. 
ALTS- 
narys;

ir

Nuolat rašo Brooklyno lietu
vių gyvenimo ir veiklos dien
raštį, patriotinius eilėraščius 
ir atsiminimus. E rusų kalbos 
išvertė “Kaip Rusijos kaimie
čiai kovojo už žemę ir laisvę” 
40 pusi. 1908 m. ir “MEkas
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balti pasiduoda.DISPLAY
BROOKHAVEN

Immaculate 5 room ranche.GIVE YOUR CAR A
SPRING REFRESHER COURSE

RESORTSMAID-LIVE IN.
unattached

$12,500

IDEAL FOR REATREAT

BAYVILLE

CAMPPANNO
(padėtis po 27. Rb4 ėjimo)

Skaitykite "Aidus" 680 Bush» 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

PHILLIPS FUNERAL HOME 
79-02 Metropolitan Avė. 

MidcLe Viliage 
Air Conditioned 

Chapels in afi localities 
John J. Phillips 

Licensed Manager 
TW-4-8389

EXCITING OPPORTUNITY 
for right Client, distinctive 

colonial 7 rms- in main house, 
separate 3 room wing, 2Į£ 
bath, escellent condition, 

beautifully ląndscaped, super- 
ior location within walking 
distance of ParochiaI school 
and St. Joseph’s Academy.

BRentwood _3-7344

WAD1NG RIVER SHORES.
Bungalow for sale- with beach 

rights. Also waterfront and 
inside iots. 800’ beach. Res-

laikomas durininkas prie“Gar- 
den Apartment”

Išnuomojamas
4 kambarių butas su moderniš

kais įrengimais. Vieta gera 
visam susisiekimui. $73.76.

Kreiptis pas superintendentą 
1017 Hoe Avė. Bronx 59, N.Y.

arba DA 9-7672

$50 Per Week
City telephone: Hlckory 6-8860- TeL: Chestertown 2357

Mtsre

Balandžio 28 LSK pirmoji 
futbolo vienuolikė žaidžia pir
menybių sezone paskutines 
rungtynes prieš Elizabeth S ■■ 
Mūsiškiai bandys apginti turi

pasitvirtins, paaiškė
Atletas

Sea Isle 3-6161 and 
Sea Isle 3-3165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M Maple Arena*,

REDWOOD KOMES 
-East 2ndrŠt. Bet. AvesrJC 
Agent on premises Šat. '& Sun. 

Week days cal S. J. Grieco 
DE 9-8851

40,000 MODEL HOME
PIX’S A 1957 BUICK

This completely furnished colonial style home šita 
on an oversized 50 z T46 lot. Every feature Is thc 
uit imate in luxurious living. 3 bedrooms, living 
room. dining room. modern kitchen. Jaknisie

■ ėnclosed family room, 2 baihs, 2 powder rooms, 
Hnished basement and a 2 car garage.

Ali shingle, hrick chimney.
I Free Inspecilon. Open Dnfly A Sunday
L 2 P. M. to 10 P. M.
L * 196th St. & Hillsidc Avė.. HolHs J

Preaented as feature of the 1957 J

Ryty Apygardos pirmenybė
sestipriai pasireiškė Bostono 
jaunieji šachmatininkai B kla
sėje pirmą vietą laimėjo 12- 
metis Gediminas Kuodis, turė
jęs vienodai taškų su Šauliu 
Vaičaičiu (17 m.), bet papildo
mose rungtynėse jis dukart į- 
veikė Vaičaitį- Vaičaitis liko 
antruoju: Toliau eina Alg. 
Ivaška. Almantas Meižys (18 
m.) ir 17-metis Edmundas 
Spirauskas. Žaibo turnyre pir
mą vietą laimėjo 17-metis Ge
diminas Šveikauskas, sukoręs 
5:0, antrą vietą pasidalino Leo
poldas Šveikauskas (17 m.) ir 
Audri us_ Keturakis _sų 3:2. 
Alb. Karosas turėjo 2 tš. ’Alm. 
Meizys ir Vyt- Viiutis po 1 tš.

Vladas K&rpuška deda pa
stangų išjudinti Chicagos jau
nius (iki 18 m.). Ruošia jiems 
turnyrą.

New Yorko Baltijos šach
matų klubo antroje komando
je lošia Edvardas Staknys, Šu
kys, Vilpišauskas, Trojanas ir 
Slapšys.

“Chess Nėw$Ietterw,TilSCA 
balandžio biuletenis, skelbia 
Massachusetts šachmatininkų 
klasifikaciją. Paliečia 194 žai
dėjus, jų tarpe 17 lietuvių. 1. 
Curdo, Naujos Anglijos ir 
Mass- meisteris su 2220, penk
tas — Kazys Merkis su 2089, 
29. G: Šveikauskas 1934, 30. 
Kazlauskas 1931, toliau randa
me: Keturakis 1911, R. Karo
sas 1901. Starinskas 1860, L. 
Šveikauskas 1802, Kontautas 
1796, Naginionis 1760, Ged- 
raitis 1734, A. Karosas 1672,

-25,500.
Twin Harbors 5-5248

FLUSHING
NEW 2 FAMILY HOUSES
Detached solid brick. Two 

large 6 room apts. 2-car gar
age, extra lavatoiy in level 
basement -5 minutes to IRT 
and BMT. Murray St., near 
156th St. DI 64271, after 

5 P. M

SEA—ISLE CITY
Waterfront, lots with bulk- 

head, nice nighborhood _ 
$5,000.

Large 5 bedroom house, open 
porches, living room, dining 
room, kitchen and bath on 

main inland waterway, bulk- 
head, dočk and 50 foot front- 

age on waterway 
$18000

Improved lots on Landis Avė. 
One block from beach, 

residential neighborhood 
$3,000

Good 4 apt. building for sum- 
mer rentals, one block from 

beach, fully furnished 
$20,000

VIKCENT L. LAMANKA, 
RĖALTOR

133 44th St., Sea Isle City

Pęnktadienin vakare išvyks
ta mūsų sportininkai į Toron
tą, kur bus VU Žaidynės- šeš
tadienio rytą 9 v. vyrų krep
šinio grupėje Brooklyno Atle
tų Klubas turi susitikti su To
ronto Aušra. Rungtynės vyks
ta šeimininkų salėje, tai atle
tams reiks pasispausti, kad ne
patirtų nemalonumų: Atrodo, 
kad brooklyniečiai prašys run
gtynes nukelti vėlesniam lai
kui, nes praktiškai tuo laiku 
Torontan atvykti veik neįma
noma. Sekančiose rungtynėse 
turėtų susitikti Chicagos Litu- 
anica su Waterburio Gintaru, 
bet atrodo, kad Gintaras nėat- 
vyks. Tai tuo laiku greičiau
siai ir bus paskirtos pirmos 
rungtynės. Laimėję (?) prieš 
Aušrą, atletai pusiaubaigmėje 
turėtų susitikti su Chicagos 
Lituanica. Kitoje pusėje var
žosi praeitų metų meisteris 
Chicagos Neris su Montrealio 
Tauru, bei Toronto Vytis su 
Clevelando Žaibu dėl pateki-

TOPLACE, 
YtMMtAD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

JOHN KELLY, 25, matytojas 
iš Groton, Mass, Bostone lai
mėjo maratono bėgfjmes (26 
mylias p'j- 2:20:05). Per 12 
metu tai pirmas amerikiečio 
laimėjimas. Antruoju atbėgo 
suomis Veikko Korvonen.

BABYLON AREA
NEAR ST. JOSEPH PARISH 
“EXCLUSIVE WITH ARCH” 

$50 DOWN TO ALL
3 bedroom ranch, 14 foot country 
kitchen. 80x100 plot, Ceramic Tile 
Bath, $53 month pays alL Conve- 
nient to shopping, school, trans
portątion.

ARCH ASSOCIATES
1241 Sųnrise H’way, West Islip, L.I. 
M O 1-5650 — Southgate Shopping

JUNE V to AUGUST 21 
RAUS: $30 Pto Wedc 

16 Mto froM

VILLAGE PRIVATE 
Taxie Service 

24 Hour Service 
Door to Door

Diktafe 1649, Kuodis 1645,1 
Suskas 164% VaMajtis 
1615, Grinkus 1542 fr Pėtro- 
Hbf'* 1450. Biuletenis ragina 
Massachusetto kitų miestų 
šachmatininkus patraukti jau
nuosius^ pasiėmus pavyzdžiu 
G. Nute, R. Tirrell ir K. Mer
kio darbą, atliktą organizuo
jant jaunuosius Bostone-

Povilas Tautvaiša, iškiliau
sias mūsų meisteris JAV, tu
rėjo sunkią akies operaciją. 
Jis tebėra Chicagos ligoninėje. 
Linkime Tautvaišai greito pa
sveikimo. Nesenai jis žaidė 
simultaną prieš Karbor. Ind., 
lietuvius. Nunešė sausai 8:0.

Smyslovas prieš Botvinniką, 
pasaulio meisterį, veda matčą 
Maskvoje santykiu 1014:8^. 
Beliko 5 partijos-

Okup. Lietuvos p-bėse po 12 
ratų pirmavo Cholmov su 11 
tš-, Vistaneckis 9%. Dalyvauja 
Vladas Mikėnas, Leonas Abro
mavičius ir kt.

Moterų p-bėse M. Kartonai- 
tė (Vilnius) veda su 6:0, L 
Rudenko iš Leningrado 5:1, 
Kaušylaitė (Vilnius) 4%.

Estas Paul Keres laimėjo 
Mar dėl Plata turnyrą, nepra- 
lošęs nėMenos partijos (15:2) 
sekė Najdorf, Kotov, Panno ir 
amerikietis W. Lombardy 
(19 m.) Įdedame Kereso lai
mėtą partiją prieš Argentinos 
meisterį Panno. Balti: Panno, 
juodi — Keresas. Angliška.

1. c4 CŽf6 2. Žc3 e5 3. g3 
c6 4. Žf3 e4 5. Žd4 d5 6- c:d5 
c:d5 7. Rg2,Žc6 8. Ž:c6 b:c6 
9- d3 e:d3 10. V:d3 Re7 11. 
0-0 0-0 12. Re3 Be8 13. Bfdl 
Re6 14. Bacl Žg4 15. Rd2 Vb6 
16. Rel V:b2 17. e4 Že5 18. 
Vd4 Rf6 lft^a4 Rg4 20. Rcbl 
R:dl 21- Vfcl Va3 22. e:d5 
Bad8 23. Ifc2 Vc5 24. Vb3 
c:d5 25. Ž:d5 Žd4 26. Ž:f6+ 
Ž:f6 27. Rb4 Vf5 28. Bacl Be2 
29- Rf3 B2^8 30. Bc5 Be5 31.

RADIJO VAIANDA JAUZd^USMB 
1US SKRIEJA PAS KIEKVIENA, 
LIETUVĮ DIDŽIOM) NEU?YORKO 
N. J. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR. A

TALARSKI
FDNIBAL HOME

19* SUSON

ly family- Private room and 
bath, all appliance. Some out- 
side help, assist cooking. Gen
eral housework. European pre- 
fered. PE 8-1551.

dėl savaitea ar totetote atostogų, o 
taip pat ir žemas kainas, teirauki
tės dienos metu UL 5-6436, vaka
rais NEwtown B-8S91.

THE LIONEL, 
Kfsmet Beach, Fire island

“Good food allways 
is our only concern’

LAKE M0HAWKr L. I-
Charming 3 bedrooms year 

round home; near beach; liv
ing room with fireplace roised 

dining area, kitchen, bath, 
automatic heat; garage.

doublę garage, jalousied 
breazeway 5 yers old, 3/4 
acre, extras, convenient.

Florai Park 4-1402

Duodamas butas, darbas pa
stovus, geras atlyginimas. 

Amžius nesvarbu. 
Tel. Pioneer 6-5995 

Pioneer 6-9394

Atletų Klubo jauniams šį 
kartą kiek lengviau, jie pirmą
sias rungtynes prieš Chicagos 
skautų vienetą Baltijos Jūrą 
žaidžia vėliau- Nugalėję skau
tukus, atletai patektų baig- 
mėn, kur laukia kietas riešu
tas Toronto Aušra. Kitoj pu
sėj VVaterburio Gintaras susi
tiktų su Montrealio Tauru, 
laimėtojas gi susitinka su De
troito Kovu dėl patekimo i 
baigmę.

New Yorko LSK moterų 
ekipa žaidžia tik po piet, nes 
turi laukti laimėtojo iš rung
tynių Hamiltono Kovas — To
ronto Vytis. Neatrodo, kad jas 
patektų baigmėn. Kitoje pusė
je kovoja Montrealio • Tauras mą penktą vietą. Laikas 3 v. p.

p. Vieta — Farchers Grove, 
šeštadienį numatoma atlikti ^ew Jersey.

visas rungtynes iki baigmės, 
sekmadieniui liks svarbiausios

OUR TENTH SEASOiN
Beautiful scenary, private lake, exceUent tahle, 

free boats, ,all sports
OPEN JUNE 15 TO SEPT. 15

Write for Booklct

25-YEAR MORTGAGES 
20% DOWN

Near public and parochial achools, 
shopping center and excellent trans- 
portation.

LINCOLN HOMES
N. Magnolia SL, Off Washington 

Avė., Pearl River. N. Y.
Pearl River 5-8232 or 
Gregory (N. J.) 2-0351 

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Kolite 4 to Kinderkamąck Road, 
North on Kinderkamack Rd., which 
becomes N. Pearl SL, Pearl River, 
to dead end. Turn left to Magnolia 
SL and right to Model Home.

Another Project of ?
Lincoln. Home gonst. I?o. _-----

Builders for Over 25 Tears.

Stalo teniso komandinėse 
vyrų grupės varžybose baig
mėje lauktini: Rochesterio Sa- 
kalo lr Chicagos Neries viene
tai, vyrų vienete Gvildys (To
ronto Vytis) turės padirbėti, 
kol įveiks Avižienį (Chicagos 
Neris). Moterų grupėje, jeigu 
atvyktų Rutelioniehė, jai daug 
vargo ir vėl nebūtų; priešingu 
atveju Kasperavičiūtė' (Toron 
to Vytis) 
mėjimą.

Ar tai 
vėliau.

WILLIAMS3URG _
~~7 or 10 rooms. No. 3rd St— 
and Bedford Avė., Brooklyn.
Cold no steam, Reasonable 

rent. Apply: H. Kaplan, 
403 Broadway, B’klyn, N. Y.

EV 7-2474

* OCEAN VIEW
. NŲRSiNG HOME

AGE-r- CHRONK: — 
<X>NVAL®SCENT

F. A. FROMM R. N- DIRECTOR 
301 ATLANTIC AVĖ.

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY 
Atlantic City 5-5853

Whit excellent Workman Ship 
on Additions. Alterations. 

Atties. 
Call the 

FAIRWAY BUILDERS 
SU 5-6311 AM 4-5387

Balsam House on Friends Lake
Fle • •

New 8 rm- split, 26 ft living 
nn. fireplace, country dining 
rm. with barbecue- pine kit

chen. G. E. dishwasher, 
wall oven. 4 bedrms, den, 2 

car garage, roofed terr.
Kentile basement, 1’4 baths. 
Wooded plot 100x150. Swim- 
ming. boating and cet. Owner 

transferred- Price eut to

ras; jaunių grupėje: Brookly 
Detroito Kovas;

vyrų tinklinio: Chicagos Neris
— Clevelando žaibas.

BAILEY’S RESTAURANT
Famous for Seampi—Lobster 

and Steaks. Reasonable prices, 
Gracious and considerate

Service. Specials consideration 
given to church groups.

316 Sunrise Highway 
Rockville Center, L. 1., N. Y.

R0 6-1260

Good Salary 
woman seeking permanent po- 
sition. Beautiful suburban home 

hour Grand Central. Friend

GRADUATION AND THEN?
Are you among those who 

been aware of Christ’s gently 
promptings to follow Him? 
Has the invitation to do so 
increascd in intensity and 

freųuency? Then respond gen- 
erously and promptly. Become 
a Sister Nurse and serve HIM 

in the person of His little 
ones, become a registercd 

nurse then perhaps practical 
nursing or a nurses aide is 

more for you. Every degree 
of talent and ability can be 

uscd in this section of Chist’s 
Vineyard where "the harvest 
is indeed very great būt the 
laborers are far too few”.

WRITE TODAY, N0W
Mother Provindal, O»* 

291 W. North SL 
Buffalo 1, N. Y.

HOUSE
Three rm. modern furnished 

cotage, water, electricity- 
gas, on 3/4 acre.

Oak Hill between Greenville 
and Durham, N. Y. 

Leonard 2318 Enright Rd.
Far Rockaway, L. I;

FA 7-1524 after 5 P. M.

For Patrons of Santa Maria Paristi 
Straight Special

• 5 Quarts of Ton Gradc Oil
• Major Tune-Up Experts
• Cooling System Surveyed
• Lubritorium Shakedown
• Erake System & Front End
• TOTAL ........  $19.95

WESTMONT MOTORS, INC.
Phone 15
Only 5 minutes to lake and 
catholic church, daily Mass. 
Bathing, boating, hot and cold 
water in rooms, home cook
ing. Rates $36-$41. All sports. 

Eunice Billard Prop.

New Yorke miesto pirmeny
bėse Baltijos klubo antroji 
komanda nugalėjo Westchest- 
er - Bronx žaidėjus. Buvo lo
šiama ant dešimties lentų lai
mint pasekme 6-4. Du taškus 
komandai pelnė Trojanas ir 
Vilpišauskas.

Sekančiame susitikime abid
vi Baltijos komandos žais prieš 
Brooklyno Civic Center-

SUMMER RESORTS

HORTON HOUSE 
GREENVILLE, N. Y.

Phone Greenville 5-4648 
Modern bedrooms, Sports, 
Best meals, ’Gorgeous view, 

Near catholic church, 
Walk to Viliage 

Write for Booklet “L” 
Mrs. John J. Sullivan, Prop.

kai vyks sportininkų pasilink 
sminimas, dalyvaus varžybose. 
Brooklyno LAK iš karto tenka 
sunkus priešas — praeitų me
tų meisteris Chicagos Neris. 
Šių rungtynių laimėtojas įei
na į baigmę- kur susitiks su 
Detroito Kovo, Toronto Vyties 
ir Clevelando žaibo ekipa

Limousine available for 
Weddings and all Sodai Affairs 

Reasonable prices 
TA 2-9611 — TY 2-9025

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, , 

skambink telefonu: 
GLemnora 26916

Linkime mūsiškiams kuo ge
riau pasirodyti.

Baigiant noris paspėliok, 
kas laimės varžybas. Dalykas 
kiek neatsargus, bet savotiškai 
įdomus: Baigmės komandos 
turėtų būti: vyrų krepšinio 
grupėje: Chicagos Lituanica— 
Chicagos Neris; moterų: To
ronto Vytis — Montrealio Tau-

B:e5 V-e5 32. Kg2 h5 33. Rc3 
Vf5 34_^Ah4 35. g:h4 Bd3! 
36. Re2^|>\37. Kgl B:c3

Sūmmer rentals available.
Harrfette Luster, ReaHor 

Sparte Theatre Centre, Rt. 15 
Sparta- N. J. Next Mullers

Delicatessen. Phone:
Lake Mohawk 8405-3481

TWIN WILLOWS 
BEACH LAKE. PA.

i DONG ISLAND HOME SHOWH1 Conduded by Uie _ jJHL
mD Que*-nn Country Catholic

VVnr Veteran*



GRABOR1US
nūs.Bostono oro skautai

į Waterbury,

kambariai
Kun. J. Parancevičius,

Kan- J. Končius,

HY 7-3664

mirus jo brangiai motinai,

nuoširdžiai užjaučiame William J. Drake-

SO. BOSTONO LIETUVIS ADVOKATAS

HIGHSCHOOL
AUDITORIJOJ

BUS PIRMAS
ĮDOMUS

ĮVAIRIŲ
TAUTŲProgramoje: J. ADOMĖNO 3 veiksmų komedija

SVETIMOS PLUNKSNOS
Vaidina Bostono skautai-skauUs

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Br. oklyn, N. Y.

Anka parapijai
Julius Vyšniauskas, kuris 

paskutiniu laiku gyveno Maine 
valstybėje, šv. Petro parapijai 
testamentu paliko 500 doL Te- 
stamentovykdytoja Petronėlė. 
Kibildienė šį palikimą įteikė 
parapijos klebonui

Darius Lapinskas,
jaunas kompozitorius, iš 

Bostono, skambins savo-kūri 
nius Ateities koncerte gegu
žės 11 d., Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyn, N. Y., o 
taip pat akomponuos sol. Pra
nui Zarankai.

{šventins dijakonu
So. Bostonietis Jonas Pau

lauskas, kuris mokosi Bostono 
kunigų seminarijoje, gegužės 
3 bus įšventinamas subdijako- 
nu, o gegužės 5 dijakonu- Iš 
šv. Petro parapijos tai 40-sis 
jaunuolis* kuris pasišvenčia 
Dievo tarnybai

Pasukamas laikrodis
Balandžio 28 d- pradedamas 

vasaros laikas. Laikrodis pasu
kamas vieną valandą pirmyn. 
Tokiu būdu pamaldos šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje vyks 
jau pagal pasuktą laikrodį.

Nauja moderniška koplyčia ter 
mesimą dykat Aptarnauja Can>- 
bridge ir Bostono kolonijas fe-

87—09 Jamaica Avė. Woodbaven, 21, N. Y
VIrgtaU 7-4477

VAITKUS 
r u n eb a L n o m r.

197 Webster Avenne 
Cambridge, Mssa.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBUC

Pagerbs kankinius
Bostono lietuviai skautai-ės 

balandžio 28 paminės šv. Jur
gio šventę ir prisimins skau
tus, žuvusius dėl Lietuvos- 10 
vai. visi organizuotai dalyvaus 
pamaldose šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, o gegužės 4, 4 v. 
p. p. turės bendrą sueigą pa
rapijos salėje po bažnyčia.

Pakrikštyta
Šv. Petro parapijos bažny

čioje pakrikštyti šie asmens. 
Balandžio 14:

- - ■ ■■■

Bracktono ateMninkai' 
maloniai kvieSa Bostono ir jo 
apylinkių ateitininkus, jų bi
rulius ir jaunimą atvykti į 
metinę šventę, kuri įvyks 
Brocktone haianrižin 28, sek
madienį, Atvelykyje. Iš ryto 
10 vai. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje bus pa
maldos ir bendra komunija, o 
po pietų 2:30 valandą parapi
jos salėje — meninė progra
ma- vaišės ir šokiai- Patys 
moksleiviai ateitininkai suvai
dins linksmą komediją “Pagal 
naujausią madą”, pašoks tau
tinius šokins ir padainuos- 
Ateitininkų mamytes ' paruoš 
skanius užkandžius. Bus tik
rai linksma ir smagu. Visi mie
lai laukiami.

KURĮ RENGIA BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, 
VADOVAUJAMA ONOS TVAMOENES.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
Lh ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorių*
TeL ANdrew 82590

įėjimas $1.50, moksleiviams $1.00,
uniformuotiems skautams, skautėms — nemokamai

Lojalumo paradas 
vyksta šį šeštadienį, balandžio 
27, 2 v- p. p.‘ Visi lietuviai 
renkasi: East 92 St. tarp Park 
Avė. ir Lexington Avė.

Paradui yra padarytas ir 
specialus tankas, bus pavaiz
duotas Bulganinas ir Chruš- 

~' čiovas. Be- to, yra pagaminta 
visa eilė plakatų ir eksponatų. 
Organizacijos, draugijos kvie
čiamos eiti atskirai, organizuo
tai su savo vėliavomis ir pla
katais. Pavieniai žmonės kvie
čiami jungtis į lietuvių masę, 
kuri seks organizacijas. Mote
rys ir mergaitės prašomos vi
sos dalyvauti tautiniuose dra
bužiuose.

New Yorko skautai ir skau
tės yra svarbiausi šio lojalu
mo parado organizatoriai-

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- 
SU {TuTUS CKmUUtflIlBl.

Įvairiose draudimo įstatyme apdraudUmnu autanobtoal, 
namai, baldai, Maniai Ir aamenlnb turtas nuo usnies ar ĮvaUte 
rūšių atsakomybės bei pavogimą. Save gante apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei itym, kartu apmokant ir Hgoataty

Dramos Sąmbūris, 
su pasisekimu keliose vietose 
vaidinęs “Vincą Kudirką”, 
ruošiasi gastrolėm į Chicagą, 
kur ketina dar suvaidinti 
“Raudonąjį vyną” ir “Tuščias 
pastangas”

TeL EVergreen 7-4335 "

StephenAromiski
(ARMAKAUSKAS) z

Bagdžiūną,
Kaina $20 į abi puses. Auto- Povilas Serafinas (balandžio 
busai išvyksta penktadienį, ba- 19) 45 m. amžiaus. Velionis 
landžio 26, 8 vai vak. nuo Vyt- gyveno 159 West 6-ta gatvė. 
Belecko Winter Garden Ta- Nuliūdime paliko brolį. Palai

dotas Naujos Kalvarijos kapi
nėse .

L. K. Moterų S-gos 
Aušros Vartų 

skyriaus susirinkimas — ka
vutė įvyks balandžio 28 tuoj 
po sumos Aušros Vartų par. 
salėje. Prašom atsinešti mar
gučių, bus skiriamos premijos. 
Nares ir svečius prašome da
lyvautu

šokiams gros R. Butrimo orkestras. Bus laimėjimų; veiks 
turtingas valgių ir gėrimų bufetas.

sekcijoje ant Ten Eyck St. 
Kreiptis Mr. John Hanagan, 
72—44 66th
(rašyti galima ir lietuviškai) 
telefonuoti angliškai

Išnuomojami 2 kambariai ir 
virtuvė su šaueriu. 339 Wilson 
Avė. (tarp Linden ir Grove 
St.). Spausti Frankovich skam
butį.

kiAhrma-s kun. Pr. Virmangkig, 
parapijos choras ir parapijos 
veikėjai.

Pavasario šventę Bostonu 
ruošia studentai ir mokslei- 

sekmadienį*

Suzana - Karen, Curtis 
Woodward ir Sofijos Korytės- 
Woodward duktė. Tėvai gyve
na 44 Sheppherd Avė- E. 
Braintree, Mass.

Povilas - Juozapas, Jono 
Kondras ir Paulinos Hagwood 
-Kondrienės sūnus. Tėvai gy
vena 187 Orton Marotta Way, 
So. Boston.

Balandžio 21:
Marija - Nijolė, Antano Gir

niaus ir Valerijos Girniūtės - 
Girnienės duktė. Tėvai gyvena 
152 Williams gatvė, Jamaica 
Plain, Mass.

ir jų bičiuliai gegužės 4 at- ! Waterbury, kambarys tik vyrams- Galima
vyksta į New Yorką ir skautų kur gegužės 5 bus Aidų kon- naudotis ir virtuve. Kreiptis:
tėvu rėmėjų komiteto rengia- certas ir premijos įteikimas, Tel. VI 9-3967.
mame vakarę suvaidins J. iš New Yorko rengiasi vykti
Adomo 3 veiksmų komediją nemažas būrys žmonių.
“Svetimas plunksnas’

Aušros Vartų parapijos vika- 
Balfo pirmininkas, gegužės 7 ras, Didžiąją savaitę ir Vely- 
išskrenda į Europą, kur išbus kas praleido Toronte, lankyda- 
iki rudens. mas savo gimines.

Kanados VH-sias sporto žaidy-
Išnuomojamas 1 asmeniui nes Toronte, Kanadoj Sporto

bičiuliai bei svečiai, norintieji

Vakseų, tel. y 6-3246 R, J. Palaidotas
Kepeni, tel- VA 1-3247 ir A. • Juoza^ . Išnuomojami du po 3 kam

7-U9oO.

Ieškoma virėja — šeiminin
kė klebonijoje, kuri dar tebe
turi lietuvišką aplinką. Pagei
daujama lietuvė. Rašyti: Fa- 
ther C. A. Patrick, 777 Biruta 
St., Akron, Ohio-

Anšros Varių parapijoje 
40 valandų atlaidai įv^ks ba
landžio 28, 29 ir 30 d. d. Miš
parai ir pamokslas 8 v.v. Ves 
T. T. prandškonaL

Liet. Atsiminimo radijo 
mėtinis koncertas įvyks gegu
žės 19* 5 v- p. p. Apreiškimo 

Brooklyne. 
skiriama

Aleksandro

CAMBRIDGE, MASS*
Velykos mūsų parapijoj pra

ėjo pakilioj nuotaikoj. Jom ‘ 
buvo pasiruošta pasisekusiom 
misijom- Kleb. kun. Pr. Juš- 
kaitis parapiečiam dėkingas 
už gausų lankymą misijų ir 
dalyvavimą Velykų pamaldose.

Liet. Kat. Klubo metinis 
banketas bus balandžio 28- Vt-- 
si nariai ryte dalyvauja mišio
se, o 3 vai. popiet auditorijoj 
banketo ir programos pradžia 
Vyriausias šeimininkas A 
Daukantas, padėjėjas J. Gu
das; šeimininkės — Miškinie- 
nė, Janiūnienė, Šapamienė, 
Praspeliauskaitė ir kit. ■■ -

Ona Survilienė patiekė pra
nešimą apie “whist” parengi
mus, duodančius pelno. Susi
rinkime išreikšta padėka dar
buotojom: Survilienei, Janiū- 
nienęi Migauskienei, J. Survi
lai, J. Tamošiūnui.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
seime Bostone mūsiškius at
stovavo kun. S. Saulėnas, į-

viai .. .
gegužės 12, Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje, 368 W. Bro- 
adway- Iškilmingame posėdy, 
kuns prasidės 4KM) vai., kal
bės rašytojas laureatas Pau
lius Jurkus. Meninę dalį išpil
dys solistai: Auronė Gaigalai
te iš Philadelphijos ir Pranas 
Zaranka iš Detroito, pianistas 
Darius Lapinskas ir baletinin- 
kė Delila Mockapetrytė. Ro 
meninės programos bus užkan
džiai ir linksmi šokiai. Visi 
kviečiami atsilankyti .

j Tel. STagg 2-5043 J

I Matthew P. BallasS 
(BIELIAUSKAS) į

Į F U N E R A L HOME 4 
t M. P. BALLAS—Dtrektorim į 
į ALB. BALTRCNAS-BALTON S

ReHcahi Vedėjas B
J 660 Grand Street | 

• BrooityĖ* N. Y.
5 NOTARY PUBLIC į

Laidotuvių Direktorius j 
84-62 JAMAICA AVĖ. J 

(prie Forest Parkway Statkm) J

Išnuomojami
pavieniams vyrams prie BMT
Jamaica linijos ir prie parko.
Durys atskiros. Galima naudo
tis vonia ir virtuve. 112 Jero-
me St. Brooklyn 7, N. Y. Tel- vern, Ine., 1883 Madison St.
MIdway 7-2658. Brooklyn 27, N. Y.

teikęs parapijos auką koply- 
Mirusimi &08 statybos fondui.

Autobusai j Toronf, gedulinę Jamaldų šv. p- serga ir gydo-
I^K organuuoja autobusais Petro lapijos b^nySoji pa- si namie^

ekskursiją j S. Amerikos ir laWoU‘' įrudįns- ***** p Ambrazaitiene, gyv.
kas (balandžio 17) 64 m. am- Bedforde, J. SantacHenė, Jo-
šiauš. Velionis per 30 metų nas Sarauskas, gyv Arlingto-
išbuvo zakristijonu šv. Petro ne ir Adomas Len.

parapijos salėje 
Koncertinė dalis 
kompozitoriaus
Kačanausktr 75 - metų -sukak
čiai atžymėti. Jo kūrinius iš
pildys visa eilė žymių solistų 
ir solisčių: Suzana Griškaitė, 
Felicija Pupėnaitė - Vasiliaus
kienė, Aleksas Vasiliauskas, 
Arnoldas Voketaitis. Dalyvau
ja ir “Rūtos” ansamblis, vad. 
Alg. Kačanausko, bei šokėjai, 
kuriems vadovauja J. Matulai
tienė. Dainininkams akompo
nuos Aleksas Mrozinskas- Po 
programos šokiai.

Dail. V. K. Jonynas 
štemet dėstė meną Fordhamo 
universitete. Balandžio 27 jo 
mokiniai universiteto bibliote
kos salėje atidaro savo kūri
nių parodą, kuri tęsis iki ge
gužės 28 d.

Gi N. Anglijos Brandeis 
universitete, Waldham, Mass., 
vyksta H. S. Slosberg meno 
galerijos kolekcijos paroda, 
skirta dabarties dailininkams. 
Tarp 34 dailininkų yra išstaty
ta ir V. K- Jonyno akvarelė.

Reginai ir Broniui Liogiams 
balandžio 24 gimė duktė, ku
riai parinktas vardas Zita-Dan- 
guolė.

Prel. M. Krupavičius,

nudyne. Dalyvavo: preL Pr. 
Juras, kam J. Končius, T. V. 
Gidžiūnas ir dr. A- Kučas. Su
rinktoji medžiaga jau tvarko
ma. Istorijos bus'du dideli to
mai (po 600 psL tomas).

Liudos MBcuhkyiės 
byla dėl sumušimo iš balan
džio 23 ųųkelta į gegužės 2. 
L. Mikulskytė komunistų buvo 
sumušta per piketą, jai suža
lotas nosies kaulas.

kuri paskirs premiją už moks
lo veikalą* posėdis bus sekma
dienį, balandžio 28, Washing- 
tone. IšxNew Yorko ten vyks
ta T. L Andriekus ir P. Jur
kus- Be to, juiy komisijoje 
yra: A- Vaičiulaitis — Ardų 
redaktorius, prof. K. Pakštas, 
abu gyvena Washingtone. Pro
fesorius J. Puzinas atvažiuosi 
iš Philadelphijos. Paskirtos 
premijos įteikimas įvyks Wa- 
terbury gegužės 5 Aidų vaka
re — koncerte.

Kun. J. Psfrėnas, 
Ateities redaktorius, Kunigų 
Vienybės kviečiamas redaguo
ti “Lux Christi” žurnalo, ku
ris pasirodo keturis kartus per 
metus.

Naujas Lituanus numeris 
jau atspausdintas ir tuoj bus 
išsiuntinėjamas universiteto 
bibliotekoms, studentų organi
zacijoms, informacinėms tar
nyboms. Numeryje rašo: V. 
Rastenis, dr. J. Puzinas, prof. 
J. Žilevičius, dr. K. Pakštas, 
dr. A- Trimakas, P- Jurkus* A. 
Klimas, surinkta įvairios infor
macinės medžiagos, supažindi
nama su naujomis knygomis, 

buvęs ilgametis Vliko pirmi- LitUanus redakciją sudaro: p. 
ninkas, balandžio 19 atskrido į y. Vygantas, A. Landsbergis, 
New Yorką. Velykų šventes R. Šilbajoris, K. Skrupskelis. 
praleidęs pas prel. J. Balkūną, Technikinius reikalus tvarko 
išvyko į savo apsigyvenimo G. Penikas Ekspedijuoti pa
vietą* Ansonia, Conn. deda New Yorko studentų sky-

Kathieen - Ona, ^qxmo Con- 
tons ir Sienos Gaztor - Con- 
tans duktė. Tėvai gyvena Wa- 
kefięjd, Mass. \

Lituanistinėjo mokykloje 
baigiamieji ir stojamieji egza
minai iš visų 8 -gimnazijos 
klasių bus birželio 1. Mokyk
los vedėju yra J. Vaičaitis. *

Apreiškimo parapijoje
40 valandų atlaidai prasidės 
gegužės 5 d. ir baigsis gegužės 
7 d. Sekmadienį pamokslą sa
ko T. Modestas Stepaitis, 0FM 
kitom dienom — T. Leonar
das Andriekus, OFM.


