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RUSIJOJE i
4 BAŽNYČIOS 1

5 KUNIGAI I
Dar vienas pasakoja apie savo 1 

lankymąsi Sovietuose y j
Chicagos De Paul universite

to auklėjimo skyriaus dekanas 
Urban H. Fleege porą mėne
sių praleido Sovietuose su ki- j 
tais Amerikos mokymo specia- j 
listais. Jis pasakojo, ką patyręs 
apie bažnyčios padėtf Sovietuo- !

' se. _ (

t”?*’ ■’S*

SUJMfJLLOUGHBY AVĖ.. 
■ROOKLYN 21, k. Y. 10 CENTŲ

[tempimas dėl
Maskva demonstruoja jėgą prieš Vakarą konferencijas?

vu ir diplomatų

Vakarai vis dar nesusitarė

1917, kada bolševikai paėmė 
valdžią, — pasakojo Fleege.— 
Rusijoje katalikų buvo 8 mili
jonai. Dabar yra tik 5,000 prak
tikuojančių katalikų Sovietuo
se. Dar gali būti kiti 20,000, 
bet jie neturi arti bažnyčių ir 
negali kitais būdais parodyti 
savo tikėjimo.

Tiem penkiem tūkstančiam. 
aprūpinti yra 4 katalikų bažny- 

_ čios .— Maskvoje šv. Liudviko, 
prancūzų laikoma , mažutė, ku
rioje gali susispausti 450 žmo
nių; kita Leningrade, tokia pat 
dydžio, tik skurdesnėse sąlygo
se, be suolų; kitos dvi yra Ode
soje ir Tiflise. Keturias bažny
čias aptarnauja viso 5 kunigai. 
Vienas kunigas yra Maskvoje 
— lenkas, apie 45 metų, Le
ningrade yra du kunigai, vie
nas iš jų yra latvis, apie 49 
metų., kitas jau rengiasi trauk
tis; po vieną minėtoje Odeso
je ir Tiflise.

Tie kunigai nesako, bet ga
lim įsivaizduoti, kad jaunimas, 
kuris nori palaikyti ryšius su

HENRY SPAAKAS, gen, se
kretorius Nato, kuris susirinko 
posėdžių VVashingtone, sulau
kęs 10 metų. _ _ .

Wa$hingtonas ir Maskva vėl 
į prabilo viekas kitam protes

tais. Washingtonas protestavo 
Maskvai dėl Amerikos lėktuvo

Į terorizavimo. "
... Kovo 27, penktadienį, Ame- 
• rikos karinis transporto lėktu

vas iš Frankfurto skrido į Ber- 
| lyną, gabendamas - reikmenis 
I Amerikos įgulai Berlyne. Sovie

tų trys kovos lėktuvai pasitiko 
i Amerikos lėktuvą prie sienos 
i ir skraidė per 10 pėdų nuo jo. 
i Kai Amerikos lėktuvas grįžo, 
į sovietiniai lėktuvai vėl jį taip 

lydėjo. Amerika protestavo dėl 
tokio sovietinio elgesio, kuris 
grėsė lėktuvų susidūrimu.

Sovietai atsakė taip pat pro- 
testu—kam Amerikos lėktv-

vas skrido aukščiau nei 10,000 
<pėdu. Amerika protestą atme
tė, nes ji turi; teisę naudotis 
koridorium, o nę tuneliu, ir jos 
tos rūšies lėktuvas geriausiai 
skrenda 20,000 pėdų aukštyje.

Galima suprasti, kad sovietai 
norėjo pademonstruoti, kas Va
karų lėktuvam gali nutikti, 
jei t Vakarai nepriims Maskvos 
reikalavimų pasitraukti iš Ber
lyno. Tokia demonstracija bu
vo padaryta prieš pat Vakarų 
ministerių konferenciją Wash- 
ingtone.

Mėnulis jau žemės tarnyboje
Amerikos laivyno laboratori

jos paruošė planą jau ateinan
čiais metais radijo susisiekimą 
tarp VVashingtono ir Pearl Har- 
bor palaikyti per mėnulį. Radi
jo signalus leis kur nors iš 
Maryland ar Havajų salų rada
ro sistema, kurioje bus lėkštės 
pavidalo antenos iki 84 pėdų 
skersmens. Tokios pat antenos 
kitoje pusėje, kurios priima. 
Bangos atsimuša į mėnulį ir pe
reina kitai stočiai. Nuo žemės 
iki mėnulio rr atgal radijo ženk 
lai eis pusantros sekundės (at
stumas 460.000 mylių; tarp

Washingtono ir Pearl Harbor 
4,519 mylių.)

Tokio susiekimo neveikia at
mosferos kliūtys, jo neveikia ir 
priešo trukdymai.

Iki mėnulis pasiekė panaudo
ti radijo susisiekimui, labora
torijos dirbo 9 metus.

— Kanadoje kovo 1 gyven
tojų buvo jau 17,340.000. Per 
metus padidėjo 2.3 proc. Imi
gracija dabar stipriai suvaržyta.

— Italijoje gyventojų yra 
48.912,000. Padidėjo per metus 
tik 300,000. f

Prie» diplomatus
Maskva balandžio 1 uždrau

dė diplomatam iš Maskvos va- 
~ žinėti po Sovietų Sąjungą be 

specialaus pranešimo iš anksto.
Amerika tą pat dieną atsa

kė panašiu uždraudimu; Sovie
tų diplomatam.

Sovietuose jau ir lig šiol bu
vo uždrausta lankytis trečdaly-

je Sovietų teritorijos. Dabar jie 
išimtį padarė tik vykstantiem 
į Leningradą. Amerika tokią iš
imtį padarė vykstantiem į Ne\v 
Yorką.

Neaišku, ar tai padaryta ry
šium su pavasariniais Sovietų 
manevrais, ar tai yra Sovietų 
politinis manevras prieš Nato 
konferenciją Washingtone. •

— Gal lupo institutas atsiklau 
sė amerikiečių, ar jie ' mano, 
kad Berlyno krizė baigsis kąru. 
Ne — atsakė 59 proc.. taip — 
22 proc.. be nuomonės 19. Ry
tinėse valstybėse 
labiau orientuoti 
nei pietuose ar 
vakaruose. --

Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos, Vokieti jos-užsienių reika
lų ministeriai balandžio 1 pa
skelbė du dalyku: kad Vakarai 
Savo teisių Berlyne neatsisako 
ir kad jie “nuoširdžiai nori 
konstruktyviai derėtis su Sovie
tais pasaulio taikos labui”.

Tačiau tarp ministerių visiš
ko sutarimo nebuvo. Skirtumam 
išlyginti Londone balandžio 13 
vėl susitiks ekspertai, paskui, 
dar balandžio 29 vėl tie patys 
ministeriai. kad išsiaiškintų 
klausimus, kurie . juos skiria.

Ministerių pasitarime ^asirei-

TIBETO DALAI LAMA

amerikiečiai 
dėl Berlyno 
viduriniuose

škėti* patys du sparnai: An- / 
glifus S. Lioydas siūlė kompro- Jg 
misus susipratimam su Sovte-

Rengias rinkimam
"KALIFORNIJA UŽ 

ROKEFELLERĮ"
Kalifornijoje susidarė organi

zacija, vardu “California for 
Rockefeller”. Ji varys propa
gandą už Rockefelleri į prezi
dentus. Tai daugiausia jauni

jaunimo organizacijos jo ven
gia, draugai turi vengti, kad 
patys nebūtų įtarti. Nereikia 
nė sakyti, kad jiem yra užda
rytos durys į geresnes tarny
bas. Jokio religinio auklėjimo 
negali būti. Sakysim, asmuo, 
kuris sukviestų savo draugus 
pas save namie ir mokytų juos 
šv. Rašto, jau būtų nusikaltėlis.

Dėl katalikiškų laikraščių ai 
knygų išvadą galima pasidary
ti iš vieno kunigo pasakymo 
keliautojui Fleege: “Mes nega
lim turėti 
laikraštėlio

Sovietai

rime 
bes”. Organizacija turi surink
ti 40.000 parašų, kad galėtų ji 
išstatyti i kandidatus. Pats 
Rockefelleris ir dabar pakarto
jo tenorįs būti gubernatorium. 
Tačiau jo šalininkam jo sutiki
mas ir nėra reikalingas.

Kalifornija yra žinoma Nixo- 
no tvirtovė. Demokratai ir li
beralai patenkinti respublikonų 
pasiskakiymu.

DALAI LAMOS ROMAI
bombardavo

sostinėje Lhasa, kuriuos Kinijos komunistai

LIAUDIES TEISMAI IRAKE. Pernai tokioje užtvaroje buvo nuteistas 
Irako min. pirmininkas — kaltino, kad jis Vakarų imperialistų agentas. 
Dabar toje užtvaroje tie aukštieji karininkai, kurie buvo padėję pernai 
nuversti karalių: juos kaltina — kad jie fašisto Nasserio agentai.

nei mimeografuote 
ar biuletenio".
nesako, — tęsia 

Fleege, —kad kunigas gali
keliauti, tik gavęs kelionės lei
dimą iš pačios vyriausios įstai
gos — iš prezidiumo. Sovietai 
nesako, kad katalikų vyskupai
negali atvykti į Maskvą. Jam, 
sakysim, neleista atvykti iš Len 
kijos. Sovietai nesako taip pat, i 
kad visoje Sovietų Sąjungoje - 
nėra jokios kunigų seminarijos. 
Ir tai buvo pirmas sykis ma
no gyvenime, kada per 6 savai
tes aš niekur nemačiau jokios 
vienuolės, nes Sovietuose jų iš _ 
viso nėra. nei gruodyje. Per 10 metų at-

Prieš atlikdamas kunigo pa- lyginimas pakilo 60 proc. 1949 
reigas bet kurioje iš tų bąžny- dienai buvo 14.05 dol., pernai 
čių, jis turi gauti leidimą iš kul- buvo 22.25, nuo dabar 24.25. 
to ministerijos raštu. Ministeri- Tuo tarpu anglies kaina da- 
ja leido ir man mišias sekma
dienį 8 vai. ryto. Aš atvykau metų. Vietoje 1949 anglis atsiė- 
7 valandą, norėdamas prieš tai ' jo 4.88 dol. tonai, pernai buvo

5.10, dabar kaina sumažinta iki 
4.65. Kainas anglim stipriai u 
muša naftos importas, labiau
siai iš Venezuelos. Dėl to ang
lies mažesnis pareikalavimas. 
New Yorko vartotojai numato 
tenkintis 3 mil. tonų vietoj 5

— Respublikonu tautinio ko
miteto pirmininkas M. Alcorn 
pasitraukė.

—Ispanijos Franko sulaukė 
20 metų nuo valdžios paėmimo. 
Ją paėmė po karo su komunis
tine vyriausybe; tas karas tru
ko 3 metus.

— Kom. Kinija pažadėjusi 
Alžiro sukilėliam atsiųsti 480 
specialistų treniruoti alžiriečių 
partizaniniam karui.

Darbas ir pinigai
Angliakasiai nuo balandžio 1 

gauna 2 dol. dienai daugiau

Tuo tarpu anglies kaina da
bar veik mažesnė nei prieš 10

pasikalbėti su tais, kurie eis į 
bažnyčią. Bet niekas nėjo. Pa
sirodė, kad ji buvo jau pilna. 
Maniau, kad tik moterų. Kai 
mano akys apsiprato su bažny
čios prieblanda, pastebėjau, 
kad ten su manim buvo ir šeši 
vyrai. B jų aš buvau jauniau
sias. Trys ketvirtadaliai moterį) rašyta jos pačios ranka. Paste- 
buvo per 65 metus, daugelis jų bėjau, kad pamokslo metu kai 
labai skurdžiai apsirengę — at
rodo, tai buvo vargingiausios 
iš Maskvos vargingųjų.

Daugumas'jų neturėjo jokios 
maldaknygės. O kurios turėjo, 
tų maldaknygės buvo sutrupė- 
jusios, pageltusios nuo laiko. 
Viena pasilenkė į priekį ir pa
rodė —- maldaknygė buvo per-

mil. Karo metu anglies buvo pa 
gaminama 600 mil. tonų, da
bar tik 406 mil.

PARAMA BEDARBIAM 
PRATĘSTA

Prezidentas Eisenhoweris ko
vo 31 pasirašė įstatymą, ku
riuo pratęsiami fondai bedar
biam šelpti dar kitiem trim nė- 
nesiam. Tuo nauju pratęsiamu 
40.3000 bedarbių bus įgalinti 
gauti 78 mil. dol. Daugiausia be 
darbių yra Michigano valstybė
je.

RATAS PRASIDĖJO NUO 
BALANDŽIO 1

Nuo balandžio 1 už cigarečių 
dėžutę jau pakilo mokesčiai iš 
3 cn. iki 5. Už gazoliną mokes
čiai pakilo taip pat 2 et. Mokes- 

................................. „ „ čiai valstybei taip pat pakelti, 
kunos darėsi užrašus. Tą patį ^uo to pajęy]a kainos, padidė- 
pastebėjau paskui ir žydų bei 
baptistų pamaldose. Vė.iau su
žinojau. kad užrašai , buvo skir
ti tiem, kurie pamaldose neda
lyvavo. (Sekmadienį tėra užda-

ja vartotojam išlaidos, ir pra
sidės vėl reikalavimas kelti at
lyginimus.

New Yorko susisiekimo val- 
rytos tik mokyklos, visos kitos dyba” paskelbė, kad šiemet mo> 
įstaigos ir prekybos įmonės vei- kestis už vietos traukinius pa- 

kia). siliks tas pats 15 et.

tais; Vokietijos Brentano siūlė 
nesiskubinti su tais kompromi
sais. Jį perėmė Amerikos Her- 
teris ir Prancūzijos Couvo de 
Murville.

Kokios rūšies tie kompromi
sai. šiek tiek informuoja spau
da.

ANGLIJOS KOMPROMISAI 
TOLIAUSI

Anglijos min. pirm. Macmil- 
lanas pasikalbėjime su Kongre
so lyderiais gynėsi, kad jis ne
sąs Chamberlainas ir appease- 
mento šalininkas, bet susitarti 
su Sovietais reikią, nes jis ne
galįs eiti pas karalienę ir prašy
ti, kad leistų evakuoti iš Angli
jos pirmiausia vaikus ir mote
ris. Tačiau MacmiRano visus 
siūlymus vokiškasis Staatszei- 
tung. .. apibūdina kaip Angli
jos pasiryžimą pripažinti rytu . 
Europos status quo, pripažinti 
rytų Vokietiją, kad gautu Mask 
vos pritarimą išsilaikyti V.'ca
ram Berlyne.
AMERIKOS NUOCąSTAVIMAI

Eisenhovveris. kaip rašo Nęws 
vveek, sutiko su viršūnių kon
ferencija dviem sąlygom: kad , - 
ministerių konferencijoje būtu 
sutarta viršūnių konferencijai 
darbų tvarka; kad Sovietai pasi
žadėtų negilinti Vokietijos by
los prieš viršūnių konferenciją.

Iš kitos pusės prezidentas 
nuogąstaująs, kad Maskva ne
palaikytų Amerikos silpnumo 
ženklu jos sutikimo dalyvauti 
viršūnių konferencijoje. Tam 
išsklaidyti apsaugos sekr. Mc- 
Elroy kalbose Michiganė ir 
Minnesotoj kalbėjo apie Ame
rikos karinę jėgą, kurios pa- 
kanakamai neįvertinęs priešas 
gali padaryti baisių “apsiškai- 
tymų”.
PLANAS PENKERIEM METAM

Eisenhowerio ir Macmillano 
susitikime esą buvęs sutartas 

Tčias reikalavimas derybom:'
— Vokietija turi būti sujung

ta per 5 metus, pradedant nuo 
laisvos konfederacijos ir bai
giant pagaliau rinkimais. Kon-

- federacijos sostinė būtų Berly
nas, laikinai esąs Jungtinių Tau 
tų priežiūroje. (Tuo reikalu e- 
sąs važinėjęs Sovietuose ir 
Hammarskjoldas, ieškodamas 
Chruščiovo pritarimo).

—- Taip sutvarkius Vokieti
jos reikalą keturiem didiesiem 
būtų atviras kelias derėtis dėl 
kariuomenės sumažinimo Euro
poj®-

—Paskui jau taikos sutartis 
su Vokietija ir rytų — vakarų 
saugumo sutartis.

TIBETU TEBESIDOMI
da leidžia išsinerti tibetiečiui iš 
kailinių. Sako, kad daugelis taip 
ir negauna išsimaudyti nuo gi
mimo iki mirimo.

Tibetiečio didžiausias gera
darys — jakas, tokia jaučių, 
karvių rūšis, kuri duoda mėsą, 
drabužį. ypatingo kvapo sviestą 
kurį tibetietis sutirpina savo 
juodoje arbatoje. Jako plaukus 
atgabena ir į Ameriką, kad Ka
lėdų senis turėtų gražią barzdą. 

Mirusius nelaidoja įšalusioje 
žemėje. Sukapoja gabalais ir 
palieka sudoroti vanagam.

Kas ketvirtas vyras esąs vie
nuolis. Jie gyvena vienuolynuo
se. Didžiausias jų yra sostinėje 
Lhasa —10.000 vienuolių, iš
tikimų Dalai Lamos gynėjų.

Jų išpažįstama budizmo šaka 
leidžia Tibete poligamiją ir po- laiku pasirašė ir sutartį dėl Ar 
liandriją. daugiapatystę ir dau- rnerikos raketų bazės Italijoje.

Tik tuo pačiu metu italus at
šaldė Amerikos atsisakymas pa 
remti Italijos dalyvavimą užsie
nių ministerių konferencijoje. 
Amerika nenorėjo duoti pa
grindo Maskvai palaikyti reika
lavimą. kad konferencijoje da
lyvautų Lenkija ir Čekoslova
kija. Nenorėjo taip pat sukel
ti nepasitenkinimą Anglijos, ku 
ri galėtų įtarti susidarius Euro
pos kontinente Vokietijos — 
Prancūzijos — Italijos ašį.

—Chruščiovas esą pakvietęs 
į Maskvą iš Mongolijos Moloto
vą pasitarimam dėl Berlyno ir 
dėl konferencijų.

Tibete kas ketvirtas vyras yra 
vienuolis

Tibetas dar tebeminimas pa
saulio spaudoje, nors Kinijos 
komunistai kraujais užliejo Da
lai Lamos pasiskelbimą. kad 
Tibetas yra Tepriklausomas. 
Kai kas seka Tibeto kovą, o kai 
kas domisi ir. 
betiečiai.

kas yra tie ti-

Tibetas tai 
sako, pasaulio 
aukštuma perskiria du Azijos 
didžiuosius — Kiniją ir Indiją. 
Ta aukštuma yra dukart tokio 
ploto kaip Texas. bet skurdes
nė ir žiauresnė už Islandiją. 
Aukštumos iki penkių mylių. 
Žiaurūs vėjai ir šalčiai retai ka-

Azijos viršūnė, 
stogas. Tibeto

Wagnerio vargai dėl biudžeto
New Yorko majoras \Vagne- 

ris pasiskelbė, kad biudžetas 
1959-60 metam bus poros mili
jardų dydžio. Bet jis sutaupys 
miestui 17.5 milijono dol., ypa
čiai*; panaikindamas apie 4.000 
apmokamų vietų.

Miesto tarnautojų ^Vagnerio 
biudžetas renudžingino, nes 
jame buvo nubrauktos sumos, 
reikalingos algom pakelti. Kovo 
31 tarnautojai surengė prie 
City Hali protesto demonstra
ciją. Plakatai ir šūkiai labiau
siai kaltino Wagneri, kuris ką 
tik prieš didhą buvo grįžęs iš 
atostogų Bermudose. Kai kurie 
demonstrantai tyčiom buvo ap
simovę Bermudo kelnaitėm, 
kad įgeltų Wagneriui, kuris to
kiu metu po kurortus važinė
ja

Unijų atstovas pareiškė, kad 
Wagneris sutikęs su urijom 
tartis dėl atlyginimo. ^Vagneris 
užsigynė, kad jis nežadėjo ir 
nesitars. Populiarumą tarp tar
nautojų prarado. Mokytojai dar

MAYORAS VVAGNERIS su 
budžeto. kurio popieriai sve
ria 33 svarus.

giavyrystę.
Viso tibetiečių 3 milijonai. 

Tik jų geografinė padėtis pa
deda jiem palaikyti rezistenci-

Tibeto delegacija kreipė-
Indijos min. pirmininką

skyrium rengiasi .demonstruo
ti

si Į
Nehru. kad jis tarpininkautų 
tarp Tibeto ir kom. Kinijos Ti
beto autonomijai atstatyti. 
Kom. Kinija skelbia, kad Dalai 
Lama sugautas. Indija gi svar
sto duoti jam azylio teisę.

—Demokratai paskelbė bro
šiūrą. kurioje aštriai kaltina 
Eisenhowerio vyriausybės už
sienių politiką — kaip jis pra
rado draugus ir davėsi aplen
kiamas .Sovietų. Autorius tos 
brošiūros — bu v. valst. sekr. 
Achesonas. Ką demokratai da
bartinėm aplinkybėm darytų— 
brošiūra neaiškina

—Meksika išvarė du Sovietų 
atstovybės pareigūnus. Jie or
ganizavo streiką suvalstybintu^ 
m geležinkeliuose.

ITALIJA IR AMERIKA
Italijos užsienių reikalų minis- 
teris Pella taip pat atvyksta į 
Washingtoną. Jis nori būti bent 
gerai informuotas dėl ministe
rių konferencijos.

Santykiai tarp Italijos ir A- 
merikos buvo geri. Paskutiniu

Prancūzija vis dėlto 
padarė savaip

Prancūzijos atstovas Maskvo
je Maurice Dejean prie Pran
cūzijos notos pridėjęs žodini i- 
spėjimą. kad Maskvos noras 
kištis į Vakari) teises Berlyne 
gali turėti pavojingų padarinių. 
Amerika ir Anglija atkalbėju
sios de Gaulle to įspėjimo ne
rašyti notoje.



DARBININKAS

PatrteHUbfaLNusikaltėliam Peik 
liaus ochranes harj& pasakojo 
senato komisijoje toliau apie 

savo darbus ir patirtis
2 Maskvoje.
; Dr. Linses pagrobimas iš 

Berlyno buvo tik vienas iš jo 
suplanuotų žygių.

išsikalbet (2)

BRIUSELIO parodoje lankytojai žiūri JAV katalogus. Dešinysis vyras 
yra sovietų šnipas.

rwj«, turėjo uždavinį verbuoti 
naujus agentus, skirtus Valca- 
mm saldi.

Pasakojo, kaip Vokietijai ir 
Austrijai agentai buvo labiau
siai verbuojami tarp belaisvų

agentas
stebėjo’ belaisvius, kalinius ir 
rinkosi sau kandidatus. Geriau
si kandidatai buvo tie, kurie 
nelaisvėje būdami savo drau
gus skundžia; kurie yra buvę 
nacių žvalgybos agentai ar
ba kurie yra pasmerkti ilgiem 
.metam kalėjimuose Tinkamą

stengėsi santykius atnaujinti.
Savo kaltinimus Amerikos at
stovui atšaukė, kad nebūtų for- ’kandidatą nužvelgęs, agentas 
malinių kliūčių. jo lengvai nepaleidžia. Deria-

- Santykių klausimas su kitais bino draugas majoras Litorinas 
satelitais yra atviras. Amerika 
neturi santykių su kom. Alba-

Amerika atnaujina diplomati
nius santykius su Bulgarija 
America sutarė su kom. Bul

garija atnaujinti diplomatinius 
santykius. Jie buvo nutrūkę 
nuo 1950. Tada Bulgarijos vy
riausybė apkaltino Amerikos
atstovą šnipinėjus ir kitais bū- nija, komunistine Mongolija 
dais nelegaliai veikus. Protesto kom. Kinija, kom. Vietnamu, 
ženklui Amerika savo atstovą 
atšaukė ir Bulgarijos atstovą iš 
Amerikos išprašė. Per paskuti
nius dvejus metus Bulgarija

Riebalai ir politika
Amerikos gydytojai daug kal

ba apie maitinimo dietos pa
keitimą — siūlo mažiau valgy
ti gyvulinių riebalų ir juos pa
keisti augaliniais riebalais.

Fiziologas Ancel Keys ir 
biochemike jo žmona M angare t 
Keys knygoje Eat Well and 
Stay Well įtikinėja, kad dauge
lis širdies sutrikimų kyla kaip 
tik nuo riebalų, nuo riebalų ga
minamo cholesterol pertekliaus 
kraujyje.

. Keys sako, kad amerikiečiai 
maisto reikalingas kalorijas 
dažnai priima per dideliu kie
kiu jiebalų formą. Riebalai su
daro 40 proc., o reiktų riebalų 
kiekį numušti iki 25-30 proc., 
kitaip jų dalis lieka nesuvarto
ta. Reikią sumažinti taip pat ir 
krakmolus, o padidinti vitami
nus. Tam reikalui jie nustato 
ir naują—maitinimosi dietą, ku
rioje vaikam leidžia vartot pie
ną, bet įspėja, kad sviestas ir 
grietinėlė jiem nenaudingi daik 
tai. O suaugusiom ir vietoj pie
no siūlo nugriebtą (liesą) pie
ną, varškę.

Tokia tendencija prieš gyvu
linius riebalus eina Amerikoje. 
Tuo tarpu sovietai kitaip šitą 
reiškinį aiškina. Sovietų profe
sores I. Gurevič paskelbė, kad 
kampanija už dietą su riebalų 
mažinimu esąs kapitalistų są
mokslas, “naudingas valdančiai 
klasei, siekiančiai sumažint 
liaudie gyvenimo standartą, su
mažinti atlyginimus ir pakelti 
kainas, ypačiai riebalam. Kapi
talistiniuose kraštuose masės 
kenčia ne nuo riebalų pertek
liaus, bet nuo trūkumo”.

žinoma, sovietinis profeso
rius ir negali kitaip aiškinti, 
nes sovietinio piliečio galvoje 
negal sutilpti mintis, kad yra 
kraštų, kuriuose riebalų yra 
perdaug.

kom. Korėja, rytų Vokietija. 
Tarp tų, kurių okupavimo A- 
merika nepripažino ir santykių 
dėl to neturi, N.Y.H.T. vedama
jame mini ir Estiją, Latviją, 
Lietuvą.

Kom. Vengrijos ypatinga pa
dėtis. Amerikos naujai paskir
tas atstovai jau nebespėjo įteik
ti kredencialų Nagi vyriausy
bei. Valstybės departamentas 
įsakė jų neįduoti naujai Kada
ro vyriausybei! Taip dabar A- 
merikos atstovybei Vengrijoje 
vadovauja tik chargė d’affaire }

pusę metų apdirbinėjo Schmid- 
tą, buvusį vokiečių saugumo ka 
rininką, kuris laisvai kalbėjo 
rusiškai ir lenkiškai, iki tas su
tiko būti agentu. Tada jį išėmė 
iš nelaisvės, atgabeno į Maskvą, 
davė gerą kambarį viešbutyje, 
davė pinigų, leido vaikščioti po 
miestą. Kai jis buvo pakanka
mai apmokytas, įspraudė į be
laisvių ešaloną ir paleido į Vo
kietiją. Taip Schmidtas buvo 
infiltruotas į Vokietiją kaip 
naujas soviet. žvalgybos agen
tas. x

Ne taip gerai sekėsi su žmo
na pulkininko Hans Piecken- 
brock, buv. karinės žvalgybos 
viršininko pavaduotojo. Ji gy-

, M nuo tada negarsėjo iki 1958 
Briuselio parodos, kurioje pa
garsėjo apsivogdama.

Ochranoje Deriabinas išbuvo 
5 metus, paskdi užsienio kon- 
tražvagybos skyriuje 10 metų. 
Per 15 metų pakankamai pa
žino naujosios klasės gyvenimą, t 
Jam ėmė aiškėti, kad ir jis būs i 
sunaikintas, naikindamas kitus, j 

Deriabino viršininkas pulk. 
Kovalev buvo perkeltas į Vie
ną. Jis pageidavo pasiimti ir 
majorą Deriabiną. Taip 1953 
Deriabinas atsirado Vienoje ir 
turėjo vadovauti kontržvalgy
bai, ar tarp sovietinių pareigū
nų nekyla noro perbėgti pas 
vakariečius, ar sovietiniai pa
reigūnai neturi slaptų ryšių su 
vakariečiais. Jis turėjo sekti 
taip pat Amerikos Balso ir Lais 
vosios Europos radijo praneši
mus.

Tas Vakarų pasaulis jam ro
dės visai naujas po to, kurį 
matė ir pergyveno Kremliuje. 
Ir sekdamas, kad sovietiniai pa- jUBRtNBMM 
reigūnai neperbėgtų į Vakarus, 
Vienos sovietinės kontržvalgy
bos viršininkas

majoras Deriabinas atvyko į 
Amerikos komendantūrą Vieno
je ir paprašė azylio. Tai bu-r 
vo 1954 vasario 15._

Deriabinas ^slaptai išgyveno 
penkeris metus. Senato, tardy
me išėjo pirmu sykiu viešumon. 
Dabar jisai rengiasi būti Ame
rikos piliečiu. Jis prisimena, 
kaip kilęs iš Sibiro, išėjo visus 
komunistinio auklėjimo laips
nius 
sės 
kaip 
terš,
sios klasės narys gavo atskirą 
kambarį su virtuve, kuria nau
dojosi trys šeimos; bet prisi
mena taip pat, kaip jis divor- 
savo, divorsavo nuo šeimos, di- 
vorsavo nuo partijos, divor
savo nuo komunistinės valsty
bės. Jis tariasi tapęs nauju 
žmogum. Ar gal savo išsipa

METROPOLITAS MIKALOJUS AMBASAD. PANIUSKINAS

veno vakarų Vokietijoje. Sovie
tiniai agentai priėjo prie jos 
su pasiūlymu: ji gailuti savo vy 
ro padėtį palengVmti, jei duos 
reikalingų Žinių; jai parodė Ir 
jos vyro ranka rašytą laišką, 
kad ji prisiimtų jai siūlomą 
darbą. Ji sutiko ir tą pat die
ną nuėjo į Vakarų saugumo į- 
staigą. Taip Maskvos žvalgybos 
agentai šiuo tarpu apsiskanda- 
fiho/ " — ----- - -•<-

1952 sovietų žvalgyba gavo 
žinią, kad amerikiečiai stengia
si savo agentus infiltruoti į Si
birą. Maskva norėjo tuos agen
tus sučiupti. Numatė infiltruo
ti savo agentą į Amerikos agen
tų eiles. Vieną tokį savo įgudu
si agentą iš Vladivostoko at
šaukė į Maskvą. Ten per porą 
mėnesių Deriabinas jį instruk
tavo, paskui atgabeno į Vokie
tiją į Rostocką. čia po devy
nių mėnesių jis turėjo perbėg
ti pas vakariečius ir virsti jų 
agentu, kuris kaip specialistas 
Sibiro reikalam bus pasiųstas 
į ten. Jis perbėgti perbėgo, bet 
amerikiečiai greitai jį “perkan
do”, ir sovietam čia taip pat 
neišdegė.

Derįabinas negalėjo neišsipa
sakoti ir iš to laiko, kai jis 
dar buvo Kremliaus bosų “och
ranos” narys. Ochranoje buvo 
2,400 uniformuotų vyrų, kurie 
saugojo bosus. Saugojo ne po 
vieną. Stalino asmeninėje sar
gyboje buvo 406 vyrai. Chruš
čiovas tokių saugotoju laikas 
60.

Sekiodami bosų kiekvieną 
žingsnį, ochranos nariai turėjo 
progą pažinti bosų intymųjį gy
venimą. Ir Deriabinas pasakojo 
senato komisijai, kaip jam la
biausiai kritęs į akis

tos naujosios klasės viršūriig 
buvimas virSum visokių įstaty
mų.

Stalinas 1932 nužudė savo pir 
mą žmoną, kuri nepritarė jo 
sprendimam; Berija savo sąra-

200 merginų savo.. 
orgijom; išnaudojo savo kai ku 
rių saugumo karininkų žmonas, 
grasindamas jom. kad jei ne, 
ta jų vyrai bus issiųsti; Benja ^1^^ kovai povande. 
buvo pasigrobęs ir išlaikė tris 
dienas savo namuose 11 metų 
mokinę. Viktor Abakumov bu
vo žinomas kaip “privačių pros-

NORI PIRKTI AR PARDUOTI
■ NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS |

I ANBKAN HOME REALTY
Jamalca A ve.. Woodhaven 21,

N.Y. Tel.: HIckory 1-5220
\ (Foreat Parkway Stotis)

■ UTLLIAM J. DRAKE ■
\ ĮpĮfe* Licensed Re>al Estate Brokeris

Pagalvok apie savo ateit}, iežkok tin- 
karną namą savo šeimai ir sau. Ne- 
atidėliok, bet ieškok, tad kreipkis į 
AMERTCAN HOME REALTY 

firmai vadovauja biznyje patyręs
K WILLIAM J. DRAKE

H Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia 
buvo kandidatu į Congresą.

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

per vie^ kftį greičiau nuosavybę neparduosi. 
Niekas kitas grėičlaa nesuras Tau tinkamesnių namų

AMĖftTCAN HOME REALTY 
baigoje ritsi cač^au^S našUilą namų VVoodhaven, Richmond Hill,

Meš surandame jums paskolą- namams

Telefonas HIckory 1-5220

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

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

- . ' Jums geromis sąlygomis padarys

I
gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

ir pakilo Į naujosios kla- 
išrinktuosius; prisimena, 
jis vedė, susilaukė duk- 
Maskvoje kaip išrinkto-

kojimais nori tuo bent įtikin
ti kitus ir save.

Helikopteris 

kovai su laivais
Amerika pasigamino naują

niniais laivais. Helikop. tini du 
motoru, gali veikti dieną ir nak
tį bet kokiame ore. Helikopte-

L _ rio svarba aiškėja prisiminus,
nafnų laikytojas Tarp po^enjnju

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 
Resid. ILlinois 8-7118

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UęUOR STORE

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

Petr Deriabin liudijo, kad so- matęs ir pažinojęs kaip saugu- 
vietiniai agentai atvyksta Į Va- mo agentą, kurį jis buvo suti- 
karus su įvairiom ekskursijom, kęs Vienoje.
Nurodė keletą atsitikimų. Kai 
New Yorke lankėsi Moisejevo 
šokikų trupė, tarp jų Deriabin 
as sutiko savo kelegą saugumie
tį pulk. Kudriavcevą, o taip pat 
kitą saugumietį majorą Zagors- 
kį.

Kai 1956 į Ameriką buvo at
siųsta rusų ortodoksų Maskvos 
patriarcho delegacija, tai dele
gacijos vadovas buvo metropo
litas Nikolai JaruševiČ. antrasis 
žmogus bažnyčios Hierarchijos 
viršūnėje. Deriabinas liudija jį

Pereitais metais Deriabinas 
pamatė Briuselio parodos nuo
trauką laikraštyje. Toje nuo
traukoje sovietinė delegacija 
apžiūrinėjo Amerikos paviljo
ną. Nuotraukos grupėje Deria
binas pažino savo draugą sau
gumietį.

Kai Aleksandras Paniuškinas 
1947-52 buvo Arterikbjė Sovie
tų atstovas, tuo pačiu meto jis 
buvo ir generolas aktyviose pa
reigose valstybės saugume.

siunčiančios siuntimus į SSSR ir Uet&vą, patarnavimu.

PACKACE EXPRESS & Trarel Agency, Ine.
LICENSED BY U.S.S.R.

į BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
; NEWARK, N. I. — 312-314 Markei St. Tel. MI 2-2452 ir M! 2-1681. BOuftag Green 9-6992

v tokių orgijų dalyvių Deriabinas 
minėjo ir maršalus Rokossov- 
skį bei Žukovą, ypačiai Stalino 
sūnų Vasilijų.

Koki bosai, toki turėjo būti 
ir jų saugotojai. Švęsdavo bo
sai vienas kitą, tada turi kris
ti ir suėstųjų saugotojai.

Intrygos, teroras ir baimė 
viešpatavo tarp ochranos na
rių r_.s___ ____n_______

^noma balerina Olga Lepe- federalinis ir vietinis valstybės t 
šinskaja ištekėjo už saugumo teismas. Teismas rado 6:3 bal- f 
generolo Reichmano. Kai Beri- 
jos šalininkai valomi 1951, 
Reichmanas buvo įkištas į ka
lėjimą, kaip jo šalininkas. Le
pešinskaja skubiai persiskyrė: 
“Jis nėra mano vyras, jei jis 
liaudies priešas ’. Reichmanas 
buvo paleistas ir grąžintas į 
valdžią. Lepešinskaja tuojau 
ištekėjo už jo antru kartu, nes Lietuvoje aptemdyti Velykom 
jis jau nebuvo liaudies priešas, buvo suruošta Pavasario šven- 
Bet Reichmanas vėl buvo su- tė Verbų sekmadienį; taigi, ga- 
imtas ir išsiųstas į koncentra- vėnioje. Ritinėti kiaušiniai, šok- 
cijos lagerį- Lepešinskaja iš nau ta. dainuota. Jaunimas buvo 
jo persiskyrė ir grįžo į teatrą, prievarta suvarytas.

laivų 450, arba keturis kartus i 
daugiau nei Amerika. Amerikos i r 
ir sąjunginiT'kų galybė yra lai- 
vai viršum vandens — jų ran--t^ 
koše yra 90 proc. viso pasaulio I 
laivyno.
Ar gali bausti du teismai už I

tą patį nusikaltimą?
1 Vyr. teismas kovo 30 aiški

no, ar gali žmogų teisti už tą 
pati nusikaltimą du teismai —

sų dauguma, kad konstitucija | 
tam neprieštarauja. g

Mat Chicagoje 1953 buvo su- X 
imtas Alfonsas Bartkus už plė- j 
Šimą, bet federalinis teismas | 
jį išteisino. Paskui įsikišo rieti- | 
nis Cook apskrities teismas f 
nubaudė iki gyvos galvos.

vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. T.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Labai svarbus pranešimas visiems tau* |

tiečiams, kurie siunčia siuntinius į

Lietuvą arba į kitus kraštus.

Prašome įsitikrinti, kad mūsų standartiniai medžiagų 
siuntiniai yra pati geriausia ir praktiškiausia dovana, kokią a 
galite padaryti savo artimiesiems. Mūsų pastangų dėka gau- I 
nate aukščiausios kokybės medžiagas už iki šiol negirdėtą £

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

2. 3 vietinės gamybos vilnonės medžiagos taip pat prie- ] 
dais ...........................    ,........    $50.00 į

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

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. | 
Visi užsakymai išpildomi tiksliai ir greitai. Už pačius vaistus 1 
mokate urmo kainą. |

u

• Siųsti galima tik naujus daiktus • Per mūsų firmą siunčiami stuntiilM paskyrimo vietą pasiekta trnrn- 1 
pjausiu laiku, • Visi muitai apmokami vietoje, mūsų Įstaigose, gavėju nieko nemoki. o Prie fttatos < 

ištaigų yra krautuvės, kariese galite gauti įvairiausių medžiagų, odų sta$-nei h* kita ką žemiausiomis į 
kainomis. • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. • NeatidŠkftinai mes painformuojame savo < 

' klfentus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. • Klientų patogumui patarnaujama Jų gimta kalba 4 
Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., ScStad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak. 1

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

ORegon 4-1540
832 North 7th Street"" 

PBlLADEtPIIIA 23, PA.

M C S Ų SKYRIAI 
107 So. Vermont Avė., 

LOS ANGELES 4, CAUF. 
DUnkfrfc 5-6550

11601 Jos. Csunpau Ave^ 
DETROIT 12, BUČU.

TChvnsend 8-0298

W Atarai $>1747

651 Albany Aevnue, 
HARTFORD, CONN. 

CHapei 7-5164

1241 N. Ashland Ave^ 
CHICAGO 22, ILL. 

HUmboldt 6-2818 
Norėdami daugiau informacijų reikalaukite mwy firmos katalogų

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

Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas yra pilnai f 
garantuotas.

Prašome reikalauti pavyzdžių ir katalogų, kuriuos tuo-
jaus išsiųsime.

Rašykite lietuviškai ir gausite nuoširdų lietuvišką atsa
kymą.

22 Chapin frace, Hartford, Conn. 
Totef. CHapei 6-4773.

Antano* Ustjanautka* 
Vodėja*.
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Kalnuose gyvena laisvė
Kalnus primena sukilimas 

prieš komunistus ant “pasaulio 
stogo”. Taip yra vadinamas Ti
betas, apkėtęs papėdes Himala
jų, pačių aukščiausių kalnų že
mėje. Kinijos komunistai ten 
palaužė pasipriešinimą kalnie
čių, kuriem niekas nesuteikė pa 
galbos, kaip savo metu ven
gram. Laikraščiai dėl to greti
na Tibetą su Vengrija, nurody
dami laisvųjų kraštų nepaslan
kumą padėti kovoj antiena už 
laisvę.

Tasai neryžtingumas yra ne
malonus ir pavojingas patiem 
laisviesiem, nes prievartininkai 
vis labiau įsistiprina, pasiekda
mi net ir pačius aukščiausius 
kalnus. Galima būtų visai nusi
minti, jeigu praeitis neguostų 
liudijimu: visokia prievartą 
prieina galą.

Tibetas šiuo atžvilgiu prime
na kalnuotąjį Tirolį, Europos 
“pastogę” prie Alpių, kur suki
limas prieš 150 metų skelbė per 
galės aušrą.

Tirolis, įsiterpęs tarp Austri
jos, Italijos ir Vokietijos, prieš 
150 metų siekė būti viena lais
va “brolių tauta varge, ir pavo
juje, pasiryžusi geriau mirt ne
gu vergaut—nesilenkt jokiai 
žmogiškai galybei”. Tie kalnų 
žmonės sukilo prieš Napoleono 
galybę, kada jai visi lenkėsi. 
Kovom vadovavo Andreas Ho- 
feris, Tirolio karžygis, gretina
mas su kaimyninės Šveicarijos 
Vilhelmu Telliu. Padedant 
Austrijos hercogui Karlui, tiro
liečiai 1809 pavasarį prie As- 
perno sumušė “neįveikiamąją” 
Napoleono armiją.

Napoleonui, ano meto Euro
pos vergėjui ir karo dievaičiui, 
buvo didžiai nemalonus tas ne
lauktas smūgis. Jo laimei, nie
kas sukilėlių iš šalies neparė
mė. Rusija baiminosi Prancūzi
jos, sudariusi su ja “koegzisten
cijos” sutartį lietuviškoje Til
žėje (1807). Prūsija laikėsi neu
tralumo, bijodama Napoleono 
grasinimų. Napoleonas atsigrie
bė: Austrija turėjo nusilenkti. 
Tirolis išdalintas, Hoferis pa

Pubfished seml-we«kly except holidaf 
week» and July and First week in 

August when published weekly.

at Brooklyn Port Office

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metama________ $6.00
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gautas ir sušaudytas. Vis dėl
to tasai tiroliečių sukilimas ne
buvo veltui.

Pavergtoje Europoje iš Tiro
lio kalnų padvelkė laisvės vė
jas. Tiroliečių narsios kovos 
nuėjo per žmonių lūpas pagy
rimu ir nuostaba: “O tiroliečiai, 
jūs žavite Europą ir visas tau
tas; visas pasaulis, net ir išdi
dieji prancūzai, stebisi jūsų 
karžygiškumu”.

Visoje Europoje sustiprėjo 
laisvinimosi bruzdėjimas. Suki
lo ispanai. Pačioje Prancūzijo
je reikėjo kraujo aukomis ram
styti imperatorišką Napoleono 
sostą. Napoleonas jame išsilai
kė tik trejus metus po Tirolio barduoti mano katedrą, o Dan- 
sukilimo. Rusijos lygumose jis 
pats priėjo galą.

Sovietų Rusija šiandien eina 
likiminiu Napoleono keliu. Pra
dėjo taip pat nuo laisvės šūkių 
kaip ir Napoleonas, bet perėjo 
i grubųjį imperializmą. Vienas 
kraštas glemžiamas po kito, bet 
ir vienas po kito kyla sukili
mai. Jie tik dėlto užlūžta, kad 
iš laisvųjų kraštų nesusilaukia 
realios paramos. Sukilėliam tai 
skaudu, kadangi po savo vėlia
va, kaip buvo kalbama apie Ti
rolį, “neša kitiem laisvę, patys 
žūdami’’. Bet tos aukos nepra
eina veltui.

Tibeto sukilimą reikia laiky
ti tokia iškelta vėliava ant pa
ties “pasaulio stogo”. Ji plevė
suoja visiem, nes iš aukštųjų 
kalnų toli matoma. Neilgai 
truks, kai laisvės vėliava pa
traukęs kovon visus.

Tirolio sukilimas kitados pra 
dėjo Europos laisvinimą. Tibe
to sukilimas šiandien yra ženk- 
lingu reiškiniu, kad pasaulio 
išsilaisvinimas nuo 
nės vergijos nėra 
“Kalnuose gyvena 
kalbėjo vokiečių
Friedrichas von Schilleris, gy
venęs Napoleono laikais.

komunisti- 
už kalnų, 
laisvė” — 

rašytojas

' — Nepriklausomybės metais 
padaryta žymi pažanga visose 
srityse. Nors ir dažnokai tek
davo su valdžių potvarkiais su
sikibti, bet galėjai tada bent ko 
voti. Šiuo metų svarbiausias už 
davinys —gelbėti jaunimą. Dėl 
to priimame kiek tik galėdami 
daugiau jaunimo į kunigų se
minarijas. Iš visų neišeis kuni
gai, bet seminarija taip pat jų 
ir nepagadins. Bent nežus, taps 
geresniais katalikais.... Savo už 
duotimi laikau kiek galėdamas 
ilgiau išlaikyti bažnytinę san
tvarką mūsų krašte. Tenka da
bar lyg šachmatais žaisti: nu
matyti iš anksto priešo ėjimus, 
kad savo ėjimais tinkamai už
bėgtum už akių.

Sustojo valandėlę vyskupas 
ir karčiai nusišypsojo:

— Sunku lošti, kai žinai, jog 
oponentas keikvienu metu ga
li nutraukti partiją ir tave su
naikint.... O laisvės valanda dar 
tolima.... Nežinia dar kiek vi
sokių persitvarkymų 
bus. Labai nesmagu, 
palūžusių, pakrikusių 
minis apgaudinėti 
laisve, kad jie įstengtų bent ku
rį laiką grįžti į savo pareigas ir 
nepasiduoti nevilčiai. Anot, 
Maironio, “patsai ramybės ne
radęs, kitiems išganymą nešu” 
Žinoma, Dievo planai mums ne
žinomi. Viešpats dažnai pasi
juokia iš žemės gyvūnėlių už
mačių. štai, 1944 metų rudenį 
ruseliai lakūnai norėjo subom- 

pasaulyje 
kai reikia 
nervų as- 
artėjančia

gaus Viešpats tik nusikvatojo: 
ruseliai taikė bombomis į baž
nyčią. o jų bombos sukrito į 
parapijos “tupinyčią” (išvietes)

— Tačiau ateičiai privalome 
ruoštis, nors ji dar labai neaiš
ki. Reikia versti iš kitų kalbų 
vertingas religines knygas. Ku 
nigams dabar užtenka laiko ge
rai paruošti pamokslus. Neati
dėliokime tai dienai, kai gal ne
bus kam klausytis. Gaila, kad 
mūsų dvasiškiai, ypatingai vie
nuoliai. perdaug pasitiki Dievo 
malone, o permažai įdeda dar
bo. Užmiršta liaudies sveiką pa 
tarimą: “Dirbk, tai ir Dievas 
tau padės”. Bet dirbk!

— Gal kada nors tarp ato
minio karo griuvėsių surasite 
ir mano naujausius rankraš
čius. šiuo metu baigiu rašyti 
visų Panevėžio vyskupijos baž
nyčių istoriją. Taip pat esu pa
rengęs Lietuvos turistinių vie
tovių elenchą — lotyniškai. Ti
kimės. kad kada nors ir turis
tų daugiau Lietuvoje atsiras,...

Laikas greit bėgo. Nejučio
mis ir pietų metas atėjo. Vys
kupas pakvietė pietų. Pradėjau 
išsisukinėti, jog nepatogu taip 
ilgai trukdyti. Jis trumpai at- 
kirtęs. jog pietūs esą paruoš
ti, o po jų dar ųiorįs pasišne
kėti mano šventimų reikalu. 
Sėdom valgyti keturiese— su 
generalvikaru bei kancleriu.

Bevalgant vyskupas pasiteira 
vo apie seminarijos chorą, ku-

Lyg akmuo nuslinko nuo krutinės
Valandėlė pas didįjį ganytoją (2)

riam tada man teko vadovau
ti: kiek narių, kokias mišias ba
zilikoje gieda, ar tebeišpildome 
gražiąsias J. Naujalio respon- 
sorijas Didžiajai savaitei ....Jau 
įsidrąsinęs trumpai nupasako 
jau apie muzikinę veiklą semi
narijoje. Mėgo vyskupas dar
nią giesmę, bažnytinės muzikos 
koncertus. Gerai pažino lietu
vių kompozitorių kūrinius. Pri
vačiuose pobūviuose džiaugda
vosi gražiu liaudies dainų skam 
bėjimu Pagaliau paminėjo, kad 
normaliais laikais būtų ir ma
ne pasiuntęs toje srityje pasi
gilinti.

Pietūs pasibaigė — Grįžome 
vėl į senąsias vietas salione. At
sinaujina pasikalbėjimas kuni
gų reikalu. Ekscelencija dėsto:

— Kunigų Lietuvai niekad 
neužteko. Būtų, gražu pasvajo
ti, jog kai dabar einą mokslus 
gausūs seminaristai pasieks ku
nigystę, dar grįš ir iš užsie
nio pasitraukę. Tada gal jau ir 
užteks. Bet tai tik graži svajo
nė. Vienas dalykas tačiau tik
ras. — grįžtančius kunigus su
tikčiau su aštriu klausimu: 
“Kur jūs buvote, kai mes die
nos kaitrą nešėme?”

— Tiesa, vienas dalykas lie
ka man neaiškus: sunku man 
suprasti naujųjų kunigų .kartą. 
Senesnioji buvo man artimesnė.

ŽEMAITIJOS PAKELĖJE. Dail. P. Augiaus me džio raižinys.

KUN. KĘSTUTIS BALČYS

Jaunesniųjų kunigų elgesį daž
nai sunku suprasti. Galvoju, 
kad iš dabartinėje seminarijo
je .vartojamų metodų išeis ar
ba labai geri arba labai pras
ti kunigai. Vidutinių nesitikiu. 
Bijausi, kad nebūtų labai pras
ti....

—Gal tai yra pažanga, ku
rią man sunku suprasti. Prieš 
daugelį metų, būdamas semina
rijoje inspektoriumi, liepiau už 
kalti klierikų kambarių duryse 
esančius langelius. Kiti tada 
manęs nesuprato, perdaug “pa
žangiu” vadino. Tačiau, kai aš 
pats dabar pasižiūriu Į semin
ariją, rodos, kad tenai klierikų 
neberandu. Visi tapę studen
tais tiek išore, tiek dvasia.

— Kaip buvęs seminarijos 
vadovas, galvoju, jog šiuo me
tu tenai per daug dėstoma spe- 
ku’iatyvirės dogmatinės teolo
gijos bei įvairių filosofijos dis
ciplinų. Praktiškai kunigui nau
dingiausia yra pastoralinė teo
logija ir geras kanonų pažini
mas. Net ir kai kurie duodami 
mąstymai perdaug abstraktūs.

—Kunigų man reikia išmin
tingų ir šventų. Ne užsidarėlių, 
bet veiklių. Praktiškame apaš
talavimo darbe tarp inteligen
tų labai padeda geras lietuvių 

literatūros, o taip pat ir lietu
vių muzikos bei meno pažini
mas. Su žmonėmis apie įvairias 
teologijas opinijas negi kalbė
si.

Bekalbant apie kunigus, pa
jutau, jog dabar geriausia pro
ga pasiteirauti ir mano paties 
šventimų reikalais. Apie tai už
siminus, vyksupas lyg ir susi
mąstė, patylėjo, pagaliau labai 
nuoširdžiai prabilo:

— Tikiesi už kelių savaičių 
vykti Amerikon. Patariu tau lik 
ti laisvam. Tenai turėsi progos 
apsispręsti. Ten kitas kraštas, 
kitos gyvenimo sąlygos. Todėl 
nė pats už save iš anksto nega
li atsakyti.

Įtikinėju Ekscelenciją, kad 
aš jau galutinai apsisprendęs 
ir tiek. O jis vėl:

— Esi muzikas, taigi, jaut
rios sielos žmogus. Net ir ne
labai jautriam žmogui kunigys
tės pareigos yra sunkios. Gi jau 
trios prigimties asmeniui kuni
gystė tampa beveik nepakelia
ma. Čia reikia daug pergyventi. 
0 žmonės niekada nesupras, ne. 
užjaus tavęs.

Vėl Įtikinėju vyskupą, jog 
nesu jau toks jausmų žmogus. 
Neapvilsiu. O - Ekscelencija ta
da kerta stipriausi, smūgį:

— Atvirai sakau: tavo vieto
je būdamas, dabar subdiakona-

to neimčiau. *
Tyla. Mano akys pilnos aša

rų. Nejaugi?......
Pagaliau vyskupas nutraukia 

nejaukią tylą:
— Na, jei su ašaromis pra

šai, tai gerai, sutinku. Tąčiau 
žinok: “Kaip pasiklose — taip 
išmiegosi”. Rytoj pradėki reko
lekcijas, kad gruodžio 29 dieną 
galėčiau suteikti subdiakonatą.

Lyg akjnuo nuslinko nuo 
krūtinės. Atsisveikinu su ange
lišku džiaugsmu skubu namo.

Tai toks buvo mano pasikal
bėjimas su Didžiuoju Ganyto
ju. Rodos, lyg vakar, o jau 
virš 12 metų prabėgo. Nuosta
bi tai asmenybė. Myli jį visa 
Lietuva. Myliu jį ir aš. Tikiuos, 
jog jis nepyks, kad norėjau pla
čiau pasidalinti ano mūsų pasi
kalbėjimo mintimis, dar valan
dėlę pabūti su Juo.

Knyga apie 
Torino drobulę

Tėvas Edward A. Wuenschel, 
redemptoristas dirbo 25 metus 
iki parašė knygą “Kristaus dro
bulę”, kuri yra saugoma Turino 
katedroje Italijoje.

Drobulė yra 13 pėdų ilgio 
ir puspenktos pločio. Padavi
mas skelbia, kad joje buvęs į- 
vyniotas Kristaus kūnas Didžio
jo Penktadienio vakara. Drobu
lėje yra ženklai kūno, kuris bu
vo nukryžiuotas, erškėčius ka
rūnuotas,. kurio—šonas- buvo 
perdurtas.

Tėvas VVuenschel Įrodinėja 
savo knygoje, kad Turine turi
moje drobulė ir yra tikroji, kū
moje drobulėje ir yra tikroji, 
kurioje Kristus buvo suvynio
tas. Tain galvoja jis. Kiri 
jo kitaip. Katalikų enciklopedi
joje buvo abejojama drobulės 
tikrumu. Enciklopedijoje Tėvas 
Herbert Thurston buvo rašęs, 
kad tai 14 amžiaus piešinys.

Tėvas Wuenschel atsi'iepė, 
kad anas enciklopedijos straips 
nis buvo rašytas prieš 47 me
tus, kada nebuvo pati drobulė 
gerai ištirta.

Pirmu kartu drobulė buvo 
fotografuota 1898. Antru ir tre
čiu jau 1931 ir 33, kada foto
grafių gali daug tiksli') narody 
ti detales. Fotografija įtikinusi 
Tėvą Wuenschel, kad tai nėra 
piešinys.

Tėvas Wuensehel yra kilęs 
iš Erie, Pa.

LENKŲ REPATRIACIJA IŠ 
SOVIETŲ BAIGĖSI

Kovo 31 paskutinis traukinys 
su lenkais repatriantais iš So
vietų Sąjungos persirito per 
sieną. Repatriacijcs sutartis bu
vo sudaryta 1956. Pagal ją grį
žo iš Sovietų deportuotų ar ki
taip atsidūrusių Sovietų Sąjun
goje lenkų 200,000. Tarp ju y- 
ra 14,000 žydų.

HENRIKAS

V)etyl^os TVlagadane

(4)
O laikas buvo toks, kad ne

sitikėjai sulaukti tos dienos. 
Mirtis retino mūsų gretas, ir 
niekas nebuvo tikras, kad ry
toj prie jo kojos didžiojo pirš- 

'to nebus pririšta lentelė su 
kalinio numeriu.

Bet man svajotoji diena atė
jo. Pas viršininką pasirašiau 
dokumentą, jog atlikau savo 
bausmę ir esu išleistas į “lais
vę”.

Grįžau iš viršininko į baraką. 
Visi sveikino, spaudė ranką, 
džiaugėsi, kad dar vienas palie
ka šį pragarą, prie kurių var
tų tikrai tiktų anie Dantės žo
džiai ‘Palikite visą viltį, kurie 
čia įeinate”. Kai kurių mano 
draugų akyse matės ir liūdesys, 
tai buvo nubaustieji 25 metam. 
Kiekvienas atsisveikinimas 
jiems primindavo jų sunkią pa
dėtį. Esant dar Statiniui ir Be
rijai valdant MVD, jiems ne

buvo jokios vilties anksčiau iš
eiti.

Šiandien po 5 metų matau 
savo draugus, “tarybinius ko- 
linius”, paberžiu “tarybinius”, 
kadangi jie skiriasi nuo kitų ka
linių. Jų gyvenimo būdas yra 
grynas komunistinis “tarybi
nis” patentas.

Štai dešinėje prie pat durų 
guli du estukai: Hansas ir Vol
demaras, pirmasis baustas 25 
metam, antrasis — 15 metų. A. 
budu visai jauni, jau atsėdėję 
po 7 metus. Viršum jų miega 
Rusijos vokietukas Pieteris ir 
lietuvis Stasys nuo Akmenės. 
Dar toliau — osetinas, du lat
viukai, buvęs traukinio mašinis
tas gudas. Už jų dar du senes
nio amžiaus lietuviai ūkininkai, 
kurių kalba visada sukasi apie 
žemelę maitintoją, iš kurios bu
vo jėga išplėšti.

Kitame gale azerbaidžanietis, 
buvęs biologijos mokytojas; ša
lia jo — jaunas totoriukas. Ti

pingas japonas su dideliais aki
nių stiklais, buvęs Japonijos ka
riuomenės majoras, šiom sąly
gom pamiršęs praeitį, daugiau
sia ryšį palaikąs su kiniečių, ku 
ris visada turi rūkalų ir atlie
kamą kąsnelį duonos; mat, vie
nas jo tautietis dirba kepyklo
je, o kitas invalidas, berankis, 
tvarko valgyklą. Tiedu jam pa
deda. Jo rusiška kalba su sa
votišku akcentu visada sukelia 
juoko.

Mano kaimynas, jaunas le
ningradietis, vidurinės mokyk
los mokinys, gabus menininkas, 
gražiai išdekoravęs mūsų bara
ką, baustas 25 metam už kaž
kokią jaunatvišką išdaigą, ku
riai davė politinį charakterį. 
Jis gauna gana nuoširdžius, tie
siog jaudinančius laiškus iš sa
vo sužadėtinės. Ta jo mokslo 
draugė jau lanko Leningrado 
vieną aukštąją mokyklą ir ne
nustojo vilties jo sulaukti. Pra
ėjus dešimčiai metų, jo byla 
buvo peržiūrėta, pripažintas ne
kaltas ir paleistas. (Važiuoda
mas pro Leningradą, buvau už
ėjęs pas jį, radau vedusį tą pa
čią mergaitę, kuri buvo baigų 
si mokslus ir jau dirbo. Jis ir
gi buvo baigęs statybos techni
kumą).

Viršum jo miega Rumunijos 
žydelis, toks suvargęs, suny
kęs. Nušalo jis kojos didžiuo
sius pirštus, ir juos amputavo. 
Stovykloje jis keliauja iš bri
gados į brigadą kaip amžinas 
žydas, nes neturi sveikatos ir 
negali sunkiai dirbti. Brigados 
viršininkas stengiasi tokį kali
nį kitur išstumti. Jis jau sėdi 
14 metų.

Prie pat sienos guli ukrainie
tis iš Odesos, buvęs mokytojas 
ir partijos narys. Žmogus išsi
lavinęs ir man padėjo mokytis 
rusų kalbos.

Ir taip toliau ir taip toliau.... 
Lietuviai pakeičia vengrus, vo
kiečiai jugoslavus, latviai len
kus. kazachai graikus. Tai tik
ras tautų draugystės pavyzdys. 
Kas netiki, kad Sovietų Sąjun
goje yra tautų draugystė, te
gu patenka į tokią vergų sto
vyklą.

Jau porą dienų, kaip aš ski
riuosi nuo savo draugų. Aš ne
beinu į darbą už stovyklos zo
nos Dirbu čia pat įvairius ūkio 
darbus. Viršininkas nelaiko nė 
vieno nedirbančio. Kas nedir
ba, tas ir nevalgo. — taip sa
kydavo pas mus. O kodėl ne
dirbdamas nevalgo, turbūt, “ne
turi apetito”....

Aš jau nebenešiojau savo 
“atsižymėjimo ženklų’ — nu
merio ant dešiniosios kojos, ke
purės, nugaros. Savą numeri 
mėginau paslėpęs išsaugoti, bet, 
deja, nesugebėjau.

Pasirašius dokumentus, kad 
atlikau bausmę, po kokios sa
vaitės pranešė, kad atvažiavo 
sunkvežimis mūsų paimti. To
kių kaip aš susidarė 14. Atli
kom paskutinius formalumus. 
Reikėjo pasirašyti ir tokį raštą, 
kad visa, ką esi čia matęs ir 
girdėjęs, niekam ir niekada ne
pasakosi ir kad iš liekančių 
stovykloje nesi paėmęs jokio 
įgaliojimo ar laiško. (Kam imti 
iš jų laišką, jeigu jie turi teisę 
per metus parašyt net du 
laiškus!)

Paskutinį kartą išeiname pro 
stovyklos vartus, per kuriuos 
tiek kartų eita į darbą ir at
galios. Kiekvieną kartą per 
tuos vartus einant reikėjo pa
sakyti savo numerį, straipsni, 
pagal kurį nubaustas, bausmės 
dydi, vardą, pavardę ir tėvo 
vardą. Šį kartą to formalumo 
atlikti nereikėjo.

Piio varių stovi apieškojimo 
kambarys. Kai yra didelės pū
gos. čia suveda ir apieško is 
darbo grįžtančius kalinius, šį 

kartą mus čia suveda ir tikri
na, kad ko neišneštume iš la
gerio, svarbiausia, kad nebūtų 
laiškų, adresų. Jei kas ką tu
rėjo, mokėjo taip paslėpti, kad 
ir įgudusi čekisto ranka nesu
rastų. Per tiek laiko išmokome 
iš tų pačių čekistų, kaip reikia 
slėpti, kad nepagautų jų budri 
akis.

Formalumai atlikti. Išvažiuo
jame tarp Kolymos kalnų be
siraitančiu keliu. Kiekvienas pa
skendęs savo mintyse. Kalba 
nesiriša, nėra to džiaugsmo, 
kuris tokiu atveju turėtų būti. 
Visi gerai žimome,- kad neteks 
tuo tarpu sugrįžti į savo gim
tuosius kraštus, prie savo šei
mų. Reikės gyventi Kolymoje 
kaip tremtiniams.

Kiekvienas iš mūsų buvo ap
sipratęs su ta mintimi, jog iš
einame iš mažos stovyklos į 
žymiai didesnę. Jei dabar ne
bevaikščios paskui sargybinis 
su “yla” ir su šunimi, tai vis- 
tiek negalėsime laisvai judėti. 
Mūsų lasvė bus apribota gyve
namuoju plotu. O jei norėsi iš 
tn "loto išvainoti, reikės gau
ti >! įima, 'Tos turėdme pas 
sn.ek^’'i?7.ila”.tą kas mėnesį re
gi juo lis. kad savo akimis įsi
tikintų. jog “gyvi ir sveiki”.

Šioje skrityje gyvena jakutai 
su savo elniais ir šunimis ir 
jaučiasi labai gerai, gerdami 
stiprią arbatą, vadinamą “čefi- 
rą”, ir vartodami didelius kie
kius spirtio. Jie valgo žą’.ią 
elnieną. Mūsų neviliojošiekthjį 
tai — norėjome sugrįžti į sa
vo tėvynę.

Į dienos pabaigą pasiekėme 
Atką už 208 km nuo Magada
no į šiaurės vakarus. Namukai 
maži, statyti kiekvieno taip, 
kaip jis norėjo. Yra keli dviejų 
aukštų namai, kuriuose gyvena 
valdžios pareigūnai. Viduryje 
stovi gaisrinės bokštas.

Kiekvieno namo languose į- 
taisyti grotai. Atrodo, lyg kiek
vienas namas būtų mažas ka
lėjimas. Vėliau paaiškėjo, kad 
šie grotai būtini, nes pilna va
gių; grįžęs iš darbo gali rasti 
lik plikas sienas.

Atlydėjęs mus MVD karinin
kas perdavė speckomendantui, 
kuris po du kvietė į savo ka
binetą. Prasideda formalumai. 
Pirmiausia užpildom atitinka
mą anketą, kurioje begalės 
klausimų: kada ir kur girnos; 
ką veikė tėvai iki 1917 m.: ar 
esi buvęs užsienyje, jei taip, 
tai kokiais tikslais.

(bus daugiau)
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uis, tai jūsų korespondentas ap
rašymuos teminės jaunimo sto- 
vyidą.Primintina, kad ir pernai 

--- Išrinktasis vardas Dainava nefi- 
guruoja stovyklos korporacijos 
statute, prileidžiant galimybę, 
kad gali būti įkurta ir daugiau 
stovyklų kitose vietovėse.

Jaunimo stovyklos idėja bu
vo keikūną ir brandinama ei
lėje ALRK Federacijos seimų. 
Iš gražių nutarimų ir skambių 
rezoliucijų pereiti darban tepa
vyko prieš trejetą metų. Žodis 
lapo veiksmu. Tai nuopelnas ke 
Molikos pasišventėlių stovyklos 
kūrėjų ir kelių šimtų stovyklos 
rėmėjų. Kas gi nežino, kad prie 
Manchester, Mich., netoli De
troito yra Dainavos stovykla, 
kur liet, kalnelių dubury spok
so Spyglio ežeriokas? Nedaug, 
tačiau, numano, kad stovykla 
be piniginių bėdų (buvo juk nu] 

.. pirkta vos pora tūkstančių tam 
reikalui turint, o dabar turtaš 
yra beveik 90 tūkstančių) turė
jo nemaža ir teisinių rūpesčių.
Kartais sunku buvo besuprasti besius 
kai kuriuos katalikų veikėjus, 
kai jie “bijojo” naujai steigia
mos jaunimo stovyklos organi
zacijos ir tuo pačiu kratės pi
niginės atsakomybės. Pagaliau 
viskas išsiaiškinta, ir stovyklos stovyklos vertė yra 88.901, ku- 
vrganizacija, nors ir labai pana- rių 53 proc. yra nuosavybė au
siu vardu, pradeda veikti kaip kotojų, o 47 proc. skoloje. Prieš 
savaranki ., metus santykis buvo atvirkš

čias. Net ir nusidėvėjimą atskai 
čius, pats stovyklavimas neša 
mažytį pelną. Skolų praėjusiais 
metais buvo sumažinta apie 10, 
OOO.

Pinname Tuybos posėdyje 
dalyvavo daugiau nei pusė na- 690 ilgalaikių skalų privatiems 

Jaranno rių te dar keletas stovy kla besi- asmenims te apie* 18,099>. yra 
rūpinančių svečio teteėmis, Po- trumpalaikės paskolos £ prtoa- 
sėdžhti ptanininkavo dr. A. Da- čių asmenų. Jų gali kiekvienu 
mušis. Posėdis buvo gana sklan 
dus. Keti stovyklos laikinosios 
valdybos pranešimai, tavo kon
kretūs ir aiškūs.

atveju kas nors paprašyti gra
žinti. Daugumą skolintojų yra 
suradęs Bronius Poiikaitis.

Br. Poiikaitis pranešė, kad
Dr. A. Damušte pranešė, kad šių metų vajus Detroite atnešė 

baigiami perinkorporavimo for- apie 1700 doL aukų. Pelno da- 
malumai Mkhigan valstijoje vęs virš tūkstančio te Čikagos 
(Anksčiau buvo kaip ALRK Fed 
dalis, o dabar bus kaip atskira 
organizacija) Wašingtone aiški
namasi dėl “Non Profit” statu-

vykios leidinys, kuriame 
narių rėmėjų sąrašas ir 
metų žinios.

Šią vasarą stovyklaus:
VI 21-VH 11 vaikai iki 13 

metų. Tai bus mokyklinio po
būdžio stovykla, organizuojama 
MAS. VII 12-VII 25 mergaitės, 
vadovaujomos ■ seselių; VU 26- 
Vm 9 moksleivių at-kų stovyk
la; VIII 10-Vn 16 Fonto Bičiu
lių stovykla; po to šeimų savai
tė ir dar porai savaičių nenu
matyta, nors užklausimų yra pa 
teikę Čikagos sportininkai. .

Stovyklos pastatus apsiėmė 
tvarkyti J. Mikaila, ežerą ir ke
lius L. Bajorūnas, ūkio tro- 

—Kriaučiūnas, sodą ir 
daržus — VI. Bublys. Stovyklos 
estetinė priežiūra — E. Arbas 
ir J. Jasiūnas.

VI. Bublys pateikė finansinį 
pranešimą. Pasirodo, kad visos

tilps 
2-jų

Jaunimo stovyklos tarybą su
daro 7 narių rinkti direktoriai 
ir 8 katalikiškų lietuvių orga
nizaciją atstovai, jų tarpe ir 
dvasios vadai, ir vienas H De-

stovyklos globos komiteto reng
tas koncertas. Panašų koncer
tą žada rengti te Clevelando ko
mitetas. VI-6 stovykloje rengia
mas kartūnų vakaras, VU 26 
metinė stovyklos šventė. Ragi
nami mokslus baigę akademikai 
kad jie auka paremtų stovyk
lą, kurioje taip mielai dar ne
seniai stovyklavo..

Jurgis Mikaila pateikė planus 
kurie reiktų vykdyti, jei atsi
rastų daugiau pinigo. Tai būtų 
naujo pastato statymas. Jame 
tilptų buveinė seselėms, koply
čia te administracija. Nuo šių 
planų, vykdymo teks bent kele
tą metų susilaikyt. Tuo tarpu 
sanitarinei komisijai reikalau
jant, teks virtuvėje įrengti in- 
dų plovimo mašiną.

L. Bajorūnas paaiškino, kaip 
šį pavasarį bus pilama smėlis 
paežerėje ir ežeran ir kad bus 
taisomi keliai

Po pranešimų buvo kęletas 
klausimų ir pasidžiaugimo, kad 
laikinoji stovyklos valdyba ne 
tik puikiai dirbo, bet ir posė-, 
din atvyko su tvarkingai veda
momis knygomis, planais, že
mėlapiais ir diagramomis. Dėl 
to ir vaidybos rinkimų punktui 
atėjus, vienbalsiai buvo pap
rašyta laikinoji valdyba pasi
likti tikrąją iki liepos 25, kada 
įvyks narių suvažiavimas ir 
bus išrinkta nau-

BROCKTONO solistas gieda Mendeissohno kantatą (viršuje). Brocktoniečiai {teikia 
orkestro dirigentui gėles; iš k. į d.: Jeroni-nas Kačinskas, orkestro dirigentas Moshe 
Paranov, Liucija Baškauskaitė ir Jarūna Venčkauskaitė.

BROCKTONE IŠPILDYTAS J. KAČINSKO KŪRINYS
trą koncerto dali ‘Hymn of 
Praise” išpildė mišrus choras 
ir solistai kartu su simfoniniu 
orkestru.

Sekaųtį antradienį, kovo 24, 
daktaras ir ponia Vaitkai savo 
namuose, 649 North Main St., 
surengė komp. Jeronimo Ka-. 
činsko pagerbimui banketą, į

VYČIŲ SEIMAS DETROITE

Kovo 17 Brocktono Orchest
rai Society surengė vietinio 
simfoninio orkestro ir choro 
koncertą. Simfoninis orkestras, 
diriguojamas dr. Moshe Para
nov, išpildė Berlioz Roman 
Carnival Overture, Alan Shul- 
man pučiamiesiems instrumen
tams Top Brass, JohannStrauss 
Die Fledermaųs ir Jeronimo kurį pakvietė dirigentą Moshe 

ia farvKa tn.rinc vionac i« „v Kačinsko T»!!W simfoniniam ’ paranov, ^Solistus, simfoninio 
daviniu ir vra sudarvti vvkdo- orkestrui. Savo kūrinio išpildy- orkestro narius, koncerto ren- Waterburio, lankėsi Philadelphi 
maii oreana —valdvba Dabar- mui Pats kompozito- gėjus ir daug' įžymių brockto- joje ir dalyvavo Lietuvių Krik-
tine valdvba sudaro* A Damų- rius Jeronimas Kačinskas. An- niečių. Šiame pagerbimo banke- ščionių Demokratų Sąjungos 

_ ■ ......... ■■ ■■ . , skyriaus narių susirinkime. Kai-sis - pmn. L. Bajorūnas - apie“lalsvės kovą sve.

čias pažymėjo, kad laisvės šauks

te dalyvavo virš 100 svečių. Su 
koncertu ir pagerbimu susiju
siais reikalais daug rūpinosi 
Julija Jakavonytė, Brocktono 
miesto mokesčių įstaigos virši
ninkė.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS /
Prelatas M. Krupavičius, ly-

— Vysk. V. Brizgys, aplan- 
kęs Australijos ir N. Zelandijos 
lietuvius, Velytose jau buvo 6^ 
grįžęs į Ameriką ir Los Angeles 
lietuvių bažnyčioje suteikė Sut
virtinimo sakramentą.

— Dan Kuraitis, lankęsis a- 
napus geležinės uždangos, ba
landžio 5, sekmadieni 4 vat 
popiet lietuvių salėje o 7 vaL 
vak. naujosios parapijos salėję ^] 
padarys pranešimus ir parodys 
filmų iš savo kelionės. Prane
šimus ruošia Balfo skyrius Cle- 
velande.

— Br. Jonušas, kuris dar pra 
ėjusių metų pabaigoje važinė- 
jo į Vokietiją ir Stuttgarte į- y 
grojo lietuviškus maršus į plok
šteles, įgrotos labai gerai, tik
tai jas gaminusi firma sumaišė _ 'J* 
numeraciją. Dėl to plokštelės 
gražintos pataisyti ir netrukus 
jos bus išsiuntinėtos jas užsi- 
sakiusiem.

—Norwood, Mass., šv. Jur
gio lietuvių parapijoje balan
džio 5, sekmadienį 3:45 vai. 
popiet bus vaidinimas “Ant 
upės kranto”. Vaidina Lawren- 
ce šv. Pranciškaus parapijos 
vaidintojų grupė kuriai vado
vauja kun. Aloyzas Klimas..

- —-Juffites A. Babilius, EB 
pirmosios aplylinkės narys New 
Yorke, solidarumo mokestį su
mokėjo iki 1963 metų imtinai. 
Gražus pavyzdys kitiem.

—Mečislovo Ajausko, jo sū
naus Petro ir dukterų — Ievos 
Šakienės, Onos, Genės Rozali
jos ir Marytės — ieško Anta
nas Mickevičius 24Vž Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N.Y. Rei
kalas liečia vieną svarbų laiš
ką iš Lietuvos.

—Vytautas Černius, sūnus - 
Petro, kilęs iš Girelė vienkm., 
Žeimių valsč., Kėdainių apskr., 
ieškomas brolio Juozo, gyve-

Lietuvos vyčių 46 seimas bus ziko Aleksandro Alekso. Paskui
Detroite rugpiūčio 19-23 d-d. vyčiai padėjo šv. Antano ir Die- sekr., kiti nariai; J. Mikaila, VI.

Sk^riUS prie V0 Bubl^BrPoUkaitisirI«ski- .. . . „ mas iš pavergtos tėvynės pašau-
Dievo Apvaizdos parapijos ir nam palaikyti bekrmkančius rgaudas. Velykos, svarbiausia knkščio- ruošia pavasanių vakarą. Lai- y 5^^ bepasiekia Tremti-
102 skyrius prie šv. Antano pa- parapiečius. šis darbas nėra Posėdyje dar buvo nutarta nybės šventė, buvo gražiai at- mėjimo bilietai jau platinami. niaį _ poetiniai emigrantai yra 

laisvi kelti balsą prieš tėvynės

3ALTIMORES ŽINIOS

Posėdyje dar buvo nutarta nybės šventė, buvo gražiai at- mėjimo bilietai jau platinami,
rapijos priims atvažiavusius lengvas ypač dabar. Ryšium su perleisti seselių nuosavybėn da- švęsta šv. Alfonso bažnyčioje, Visi kviečiami juos įsigyti nes
svečius. Seimo posėdžiai bus seimu vyčiai nori išgarsinti lie- y žemės, kad jos galėtų prie • kuri buvo skoningai papuošta, bus trys laimėjimai — G.E. pa- pavergėjus ir jų pirmoji parei-
gražiam ir erdviam Sheraton tuvių vardą tarp išblaškytų stovyklos kurtis. Lietuviai gausiai dalyvavo Di- tefonas su plokštelėmis, R.C.A. šia laisve nau(jotis Kalbėda-
Cadillac viešbuty. tautiečių. Bus spausdinamas ir posėdžiui baigiantis tary- džiosios Savaitės apeigose. To- radijo aparatas' ir elektrinis ka- mas politinių grupių

Minėtų parapijų klebonai — platinamas biuletenis. narys, jau g^ęs įun. mis dienomis minios aplankė vos virdulys. Taip pat bus šo- sutarimus pažymėjo kad nesu-
kun. dr. Ig. Boreišis ir kun. M. Vyčių šūkis “Dievui ir Tėvy- Mykolas Kundrotas kalbėjo bažnyčią, šeštadieni vakarą ir kiai. Visi kviečiami į šį pasi- tarimai silpnina mūsų kovą už 
Kundrotas —sutiko būti gar- nei” randa gerą atgarsį ypač maldą, regėjau sustojusius vy- ' gi buvo pilna žmonių. Prisikė- linksminimą. laisvę ir tai yra naudinga tik
bės pirmininkais. Manoma sei- Dievo Apvaizdos parapijoje, rus, kurių ne vieno galva sida- limo mišias aukojo prel. L. C.Y.O. ruošia pavasarinį va- mūsų priešui. Kalbėtojas ypač 
me turėti svečiu naują arkivys- Ten dar neseniai atgaivintas bru puošiasi, bet kurie jauni Mendelis su asista. Mokyklos karą balandžio 10, 8 v.v. šv. pabrėžė reikalą išlaikyti politi-
kupą Fr. Dearden. Jisai vyčius 79 skyrius. Jie stengiasi sugrą- savo veiklumu ir dvasia ir ku- vaikai dalyvavo procesijoje ir Alfonso salėje. Gros gera mu- n- sąmOningumą. Diskusijų
gerai pažino būdamas Pitts- žinti parapiečius į savo lietu- rių meilė jaunimui ne gražiais gražiai giedojo velykines gies- zika. Jaunimui bus gera proga metu buvo nurodyta kad poli-
burgho vyskupu. Taip pat kvie- višką bažnyčią, neseniai staty- žodžiais, bet darbais paremta, mes drauge su didžiuoju cho- susipažinti su jaunimu iš kitų grupių nesutarimai dauge- 
Čiamas Michigano gubernato- tą, nors pati parapija dabar Dieve, duok jiems jėgos ir iš- parapijų.

gražiam ir erdviam Sheraton tuvių vardą tarp išblaškytų stovyklos kurtis.

Čiamas Michigano gubernato- tą, nors pati parapija dabar Dieve, duok jiems jėgos ir iš- ru-

W. 2), Vic. Australia. Prašoma 
pranešti, kas turėtų kokių žL 
nių.

— Inž. Pranas Drąsuttt mirė 
kovo 26 Cleveland, dhio. Buvo 
gimęs 1906 lapkr. 17 Petra
pilyje. Elektrotechnikos moks
lus baigė Kaune.

Paieškojimai

Juozas Petraitis, sūnus Juo
zo, Ylakių valsč., Mažeikių apsk 
(dabar gyvena Sibire), pdieško 
savo dviejų puseserių: Pranės 
Meškauskienės ir Domicėlės 
Duonelienėsi Prieš karą gyveno 
Brooklyn, N.Y. Atsiliepti: T. 
Benvenutas, 680 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N.Y.

lį, ypač katalikų, sulaiko nuo 
dalyvavimo politinių organiza
cijų veikloje.

negrų apgyventa, seniau vadin- tvermės savo pavyzdžiu užkrės- Baltas, norėdamas padėti Suaugusių vakarą balandžio 
davosi šv. Jurgio ir gyvuoja ti ir tuos, kurių labui stovykla tremtyje esantiems lietuviams, 17 ruošia C.Y.O. šv. Alfonso

balandžio 11, 7:30 v.v. Lietuvių salėje. Jaunimas nori juos į- JKartūnų " balių balandžio 25
P. Natas svetainės antro aukšto salėje traukti į savo veikimą. - ruošia L. Moterų Atstovybės 

. Bin9?1v^cart?IOT.a Klubas. Pelnas skiriamas šal- 
jos sodahetes balandžio 24 ir paj
kviečia ypač moteris atsilanky- Bendruomenės Radijo Bate, 
ti. Laimėtojams bus gražios sekmadieniais girdėsime ne 

------------------ — Nesenai pradėta Dievo Tar- Pirmojo didžiojo karo metu lan premijos.
IŠMINTIS APIE POLITIKa _ 1,0 Z* Lotinsko beatifikacijos kė katalikus Sibire. Sutvirtinimo sakramentas šv.

Detroite vyčiai yra rėmėjai Jau P®r pusę šimto metų. įkurta, 
lietuvių parapijų jau nuo senų Seimo pirmininku išrinktas 
laikų Šv. Jurgio parapijoje a- Detroito veikėjas B. Boris. Tad • 
pie 40 metų vyčiai sudarė baž- visi laukiame vyčių suvažiavimo < e #

Vysk L. Lozinskio beatifikacijos bylanytinį chorą, suorganizuotą mu- Detroite.

Maldininky

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

byla. Jis gimė 1870 m. netoli Po karo jis buvo pašventin- Alfonso bažnyčioje teikiamas
- Demokratijoje valstybės vy Naugardėlio. Mokslus pradėjo tas vyskupu ir, įkūrus Pinske balandžio 19 d., 4 v. p.p. Vai

rai tun garsiai galvoti, bet jie ojĮj Varšuvoje. Vėliau tėvai jį naują vyskupiją, buvo paskir- kams, kurie priims šį sakra^
turėtų bent tyliai veikti. nusiuntė į Petrapilį, kur jo dė- tas pirmuoju vyskupu. Tai vy- mentą, dabar vyksta specialios
Jacųues Marritam, prancūzų fi- Vytautas Cečeta buvo dva- skupijai priklausė įtairių tautų pamokos.

.................
J EVergreen 8-9794

► JULIUS MALDUTIS ;
► savininkas j
» Sulankstytą automobiHą da- <

6:30 vai., bet 8 vai. vakare. Sto- J Uą ištiesinimas, pakeitimas ;
tis WDAS, banga 1480. į —------ w

Bendruomenės gegužinė — J
piknikas Įvyks birželio 7, Čepo Į BROOKLYN a jį. T.
ūkyje. Kč. ......

t naujomis, dažymas ir po#- 
t ravimas

937 GRANO STREET

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

Kelionė ten te atgal, įskai
tant nakvynę viešbutyje ir

iš anksto, nes da tik vienas

savaites užsakyti.

ko administraciją, 910 Wfl- 
lou<hby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y. TeL: GLenmore 5-7281.

Vakarais: HY 7-2225.

losofas ir diplomatas. sinės seminarijos kapelionu. — lenkų, lietuvių, gudų. Atvy- Mirė. Ona Dubinskienė, se-
— Nelaimė tai politinei par- Baigęs gimnaziją, įstojo į kuni- kus naujam vyskupui, gyven- nos kartos lietuviė ir ilgai gy-

tijai, kuri turi du sparnus, bet gų seminariją. Pasižymėjęs ga- tojai jį pasveikino savo kalbo- venus Hollins gatvėje, po ilgos 
visai neturi vidurio. — Luigi bumate, buvo perkeltas į Pet- mis. Tarp sveikintojų buvo ir ligos mirė kovo 25 d. Ji buvo 
Einaudi, Italijos buvęs prezi- rapilio dvasinę akademiją, ku- vienas rabinas. Vyskupas jiems kun. Antano Dubinsko motina, 
dentas. rią baigė magistro laipsniu. Į atsakė jų kalba ir rabinui — Palaidota kovo 28 Holy Redee-

— Žmonės, kurie bijo rizi- kunigus buvo įšventintas 1895. hebraiškai. mer kaipinėse. Gedulingos nu
kuoti, labai rizikuoja.—George Tada buvo paskirtas šv. Raš- Užplūdus bolševikams, vys- šios buvo šv. Petro bažnyčioje
F. Kennan, Amerikos buvęs po- to profesoriumi Petrapilio dva- kūpąs atsidūrė kalėjime, kur jį kovo 30 d. Mišias aukojo kun. 
litikos planuotojas. 'sinėje seminarijoje te vienos norėjo priversti pasirašyti raš- Antanas, jos sūnus, su asista.

gimnazijos kapelionu. Gnnnazi- tą, kad nieko nekalbės bogo Nuliūdime liko sūnūs: kun. An 
... ————| gayjj broliui apje bolševikus. Nors vyskupas tanas ir Pranas.

televiziją, radiją, patefoną 
Itongla Hi-Fi

Keamy, N. J. Tek WY 1-8390

Nuttey, N. J. Tel. NU 2-1SS0

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
’ Jūs esate kvalifikuotas:

eiti į pravoslavų pamaldas, ir nesutiko pasirašyti, bolševi- Vincas Bazevičius. kun. An- 
dėl to susiginčijo su kai vėliau jį paleido iŠ kalėji- - tano Dranginio dėdė, mirė Kreipkitės
gimnazijos vadobybe te buvo mo. Tada jis persirengęs į gu- » Pennsylvanijoje kovo 24 d. Ge- 
atleistas iš kapeliono pareigų, dą kaimietį, vaikščiojo po kai- dulingas mišias aukojo kun. A. 
Dar turėjo užsidaryti vienuoy- ■ mus, ieškodamas saugesnės vie- Dranginis Saldžiausios Jėzaus 
ne “atgailai” trejiem metam, tos. Išvargęs ir sirgdamas mi- Širdies parapijoje New Phila- 
Tada jis dirbo keliose parapijo- rė 1932 kovo 25 Naugardėlyje. delphija. Pa. kovo 30 d. Patai
sė, kol vėl paskyrė į dvasinę Visą savo gyvenimą buvo la- dotas parapijos kapinėse. Ūko 
akademiją dėstyti šv. Rašto, bai uolus kunigas, keroiškas nuliūdusi žmona Morta, duktė 
Studijų tikslais lankėsi Vokie- kovotojas. Anelė ir sūnus Antanas.

Dr. J. Januškevičius

ALBERT F. PETERS
APDRAUDOS SPECIALISTAS

116-55 Queens Blvd.
Tel VI.» 3-1477 

NAMŲ ADRESAS 
106-53 95th Street

Forest Hilb 75» N. T.

tijoje, Italijoje ir Jeruzalėje. Jonas Obelinis
Ozone Perk 17, N. Y.
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sakykite, kur ir kada turiu atei
ti?

—Gegužės mėn, 9 d. 7 vai. 
vakare Hartfordo Lietuvių Šv. 
Trejybės , parapijos mokyklos 
salėn. Capitol if Broad gatvių 
kampas.

—Vadinasi, gegužės, 9 Hart' 
forde įvyks "Prisikėlimo” 
premjera! >

— Nevisai taip. “Prisikėli 
mo” premjera nyko Kaune 
prieš daugelį metų, tačiau šis 
pastatymas skaitytinas taip pat 
nepaprastu, nes tai pirmasis • 
“Prisikęlimo” pastatymas trem 
tyje ir emigracijoje.

—Atrodo, kad žiūroni ne 
truks, nes tai didelė ir graži 
proga prisikelti iš pilkos kas

“BIG MAMA", būvės didžiausias upių laivas, varomas ratu, at
plaukia į Pittsburgho miesto 200 metų sukakti. Senajame laive 
bus įrengta paroda.

<0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

HARTFORDAS LAUKIA PRISIKĖLIMO
Nežinia, kodėl prieš gerą pus 

mėtį įsisteigusi Hartfordo Dra
mos Studija užsispyrusiai tyli. 
Todėl jūsų korespondentas krei 
pėsi į Dramos Studijos pirmi
ninką, prašydamas platesnio 
paaiškinimo, o jis, kaip ir kiek
vienas pirmininkas, mielai su
tiko pašvęsti bent kelias mi
nutes šiam reikalui.

— Ar Dramos Studija yra 
jau mirusi? — paklausiau.

— Iš kur tamsta sužinojai 
apie jos mirtį?

—Na, paprastai tik mirusie
ji tyli. Apie dauge į panašių 
sambūrių tenka šį bei tą nu
girsti, o apie Jūsų vadovauja
mą nieko.

—Ką padarysi, jeigu niekas
apie mus nerašo, o patys netu- dienybės ir keletą valandų pa 
rime laiko.

— Nesinorėtų tikėti, kad jau 
taip baisiai būtumėt užimti; ne
bent kokį veikaliuką ruošiatės 
statyti?

—Veikaliuką! žmogau, tu 
mielas! “Prisikėlimą” statome. 
Petro Vaičiūno 5 veiksmų ko
mediją! Režisierius Ipolitas Tvi- 
rbutas su veikaliukais galvos 
sau nesuka.

— Sakai režisierius Ipolitas 
Tvirbutas! Tai tas pats, kuris 
su ‘Vincu Kudirka” net Chi- 
cagą buvo pasiekęs. Na. o kaip
gi sekasi?

— Repeticijos eina prie ga
lo. Gaminame dekoracijas? ieš
kome reikalingų daiktų, siuva- 
mės rūbus ir laukiame žiūrovų.

— Vieną jau turite — nusi
žeminusiai prisistačiau. —Tik

gyventi su didžiuoju mūsų dra 
maturgu ir taikliu jo žodžiu. 
Šia proga noriu paprašyti Jūsų 
rezervuoti man kokią nors vje 
telę salėje.

— Visos vietos numeruotos 
ir todėl jokių rezervavimų ne 
reikia. Pasistenkite anksčiau į 
sigyti bilietus, kuriuos platina 
visi Studijos nariai, jeigu no 
rite gauti geresnę vietą.

Stipriai paspaudžiau “i 
sios” studijos primininkui 
ką. linkėdamas visiems, o 
tingai, rež. Ip. Tvirbutui 
mės ir didžiausio žiūrovų 
čiaus. Tiesa, tolimesniųjų lietu 
viškų kolonijų svečiai gali už 
sisakyti bilietus adresu: Vladas 
Plečkaitis, 30 Murry St.. Nevv 
Britain. Conn.

mirti 
. ran 
' ypa 

sek 
skai

Vytutis

Pirmasis jaunųjų vyčių suvažiavimas
Balandžio 12 Kearny. N.J., 

lietuvių parapijos salėje. įvyks
ta pirmasis jaunamečių vyčių 
apskrities suvažiavimas, ku
riame dalyvaus Philadelphijos 
3 kuopa. Elizabetho 52. Bayon- 
nės 67 ir Kearny 90. Posėdžiai 
prasidės 1 vai. Pasveikinimo 
žodį tars kun. Thompson ir Al
binas Janks, Nevvark, N.J., Juo
zas Boly-Bolevičius skaitys pas
kaitą, kuo vyčių' organizacija 
skiriasi nuo kitų. Paskui bus 
tautiniai šokiai, palaiminimas 
bažnyčioje. Taip pat bus ir va
karienė su šokiais.

Džiugu, kad atgimsta vyčių 
organizacija ir atsigaivina kuo
pos. Tik gaila, kad šis vyčių 
gražus darbas prasidėjo tik ke
liose lietuviškose kolonijose bei 
parapijose. Gal dėl to. kad ten 
yra vyčių centro valdybos vice
pirmininkė Elena šaulytė, ku
rią dauguma vyčių gerai prisi
mena iš Philadelphijos seimo, 
kuriame ji sumaniai vadovavo 
programai. Dabar jos iniciatyva 
šaukiamas ir šis pirmasis jaunų 
jų vyčių suvažiavimas.

Gaila, kad kitose kolonijose 
dar vis neorganizuojama jau
nieji vyčiai. Ypač Chicaga turė
tų parodyti daugiau gyvumo. 
Ten daugiausia vyčių kuopų, di
džiausias senjorų skyrius, o a-

pie jaunuosius vyčius dar nieko 
negirdėti. Žinau, kad ir ten yra 
centro valdybos narių, tai ko
dėl jie nesiima iniciatyvos?

Taip pat jaunųjų vyčių nėra 
nei Detroite, nei Clevelande. 
Tikiuosi, kad anksčiau ar vė
liau tokios .kuopos bus suorga
nizuotos.

Daytone ir Pittsburghe to
kios kuopos veikia, nes ten yra 
Šaulytės įpėdinių. Tokiam Day
tone jauniesiems vyčiams 3 
metus vadovavo M. Lukienė. o 
nūnai ja pavaduoja jos sesuo 
\V .Omlar. Tai buvusios sesu
tės Sinkevičiūtės.

Mums dar trūksta plunksnos 
darbininku, kurie vyčių veiklą 
aprašytų lietuviškoje spaudoje. 
Tos veiklos yra, bet ji tinka
mai nenušviečiama.

Taip pat būtų sveikintina, 
kad iki būsimo vyčių seimo bū
tų atgaivintos nors kelios mi
rusios vyčiu kuopos. Tas suteik
tų daug džiaugsmo ir gyvumo 
tiek seniesiems vyčių veikė
jams. tiek jaunimui.

Senelis

LOS ANGELES. CALIF.
— Gal nė vienas įvykis Aus

tralijoj ir N. Zelandijoj lietu
vių gyvenime nesujudino taip 
gyvai lietuvių kolonijų, kaip 
vysk. V. Brizgio vizitas. Tai bu
vo vienybės, džiaugsmo ir lie
tuviško entuziazmo manifesta
cija tiek religine, tiek tautine 
prasme. Ganytojas kėlė reikalą 
puoselėti tėvynės meilę, gimtą
ją kalbą. Jo vizitai pas kardi
nolą. arkivyskupus, vyskupus, 
ministerius, m. burmistrus ir 
k. valdžios pareigūnus daug pri
sidėjo prie lietuvių vardo iškė
limo.

Per Velykas ganytojas, grįž
damas iš tos kelionės, Los An
geles lietuvių parapijoje sutei
kė Sutvirtinimo sakramentą vi
sai eilei lietuvių jaunimo ir pa
sakė reikšmingą pamokslą apie 
gyvenimo prasmę, tarp kitų pri
mindamas senelį vysk. T. Ma
tulionį, net ir dabar laikomą 
namų arešte, kuris ir po tokių 
sunkių išgyvenimų nerodo nusi
minimo. arba lietuvaitę iš Conn. 
kuri savo gražiausias gyvenimo 
dienos paskyrė raupsautie- 
siems. pati savo noru išvyku
si dirbti tarp jų į Havajus.

— Kovo mėn. “Lietuvių Die
nų” žurnalas jau pasiekė skai- 
tyojus. Jame duotas Vasario 
16 akto signataro prof. St. Kai
ro žodis “Savajam kraštui ir sa
viesiems”. pasikalbėjimas apie 
Maž. Lietuvos likimą ir vliki- , Ines aktualijas su Vliko vice- 
prim. J. Stikliorium. seniausio 
redaktoriaus dr. P. Grigaičio 
pasisakymai “Naujienų” 45 m. 
suskakties proga. A. Landsber
gio dvi scenos iš “Penki stul
pai turgaus aikštėje”, gausiai 
medžiagos apie Milašių ir kt. J. 
Bačūnas rašo: 
Vanagaitis”, Pr.
apie Worcesterio
Gausu iliustracijų, tarp jų vie
na vaizduoja Mrs. Dulles šne
kantis su Lietuvos atstovo Wa- 
<šhintone J. Kajecko žmona etc.

—Los Angeles šv. Kazimie
ro liet, parapijos klebonas kun.
J. Kučingis yra suplanavęs ša
lia parapijos salės pastatyti mo
kyklą. Ji turėtų 4 klases, kiek- 

. vieną —40 mokinių, be to, 
būtu mokvt. kambarys salė ir 
kt. Mokykla numatoma baigti 
rudenį. Kaštuos apie 30000.

— Į Kaliforniją keliasi vis 
daugiau lietuvių. Atvykę iš Ro- 
chesterio, N.Y., Reivydai atida
ro užsieninių radijo ir televizi
jos prekybą. Atlantic — Export 
— Import Lim. vedėjas K. Mo- 
tušis numato netolimoj ateity 
atidaryti Los Angeles mieste sa 
vo įmonės skyrių. Los Angeles 
apylinkėse kurtis žada ir J. Roč 
kus, “Palangos’’ valgyklos Čika
goje ir motelio savininkas, ku
ris buvo su pora biznierių lie
tuvių atvykęs “apsidairyti".

— Daininkė Florence Korsak 
dalyvavo viename muzikiniame 
vaidinime televizijai.

Id

STOUGHTON, MASS.

Mr Eichron mirė kovo 25. 
Liko nuliūdusi našlė M. Eich
ron —šveikauskaitė, taip pat 
sūnūs ir dukrelė.

Rekolekcijoms .šiemet vado
vavo kun. J. Svirskis iš Nor- 
vvood. Mass. Nors čia gimęs, 
bet gražiai kalba lietuviškai. 
Stoughtono lietuviai jam dėkin
gi už patarnavimą.

Kataliku mūsų miestelyje yra 
2188 šeimų. 7556 asmens. Per
eitais metais pakrikštyta 305 
vaikai ir 8 suaugusieji. Sutvir
tinimo sakramentą priėmė 85 
mergaitės ir 58 berniukai. Ve
dybų buvo 57, mirimų —67. 
Katalikų tikėjimą priėmė 8.

Mik.

Detroito žaidynėse matysime 
žymiausias mūsų šachmatų pa
jėgas: P. Vaitonį, P. Tautvai- 
šą, K. Škėmą, K. Jakštą, A. 
Zujų, V. Palčiauską, K. Jan
kauską, Edv. Staknį ir kt., at
stovaujančius Toronto Vytį, 
Chicagos Nerį, Detroito Kovą 
ir Brooklyno LAK. Pasirodys 
dar naujas šachmatų vienetas, 
sudarytas iš Detroito studentų 
(R. Bublys, broliai Gilvydžiai 
ir Jurgučiai).

Bostono Met lygos pirm-bčs 
baigtos šitaip: 1-2 v. Cam- 
bridge (pernykštis meisteris) 
ir Harvardo univ. po 9-3, tre
čioj vietoj Lietuviai su 71, To
liau Eoylston 7, Quincy 5'į, 
Sy vania 2*2 ir Brandeis univ. 
I1;. P-bės buvo ilgos ir per
mainingos. Žaista 12 savaitga
lių. Pirmame rate lietuviai įvei
kė meisteri Cambridge, Har
vardą. Sylvania ir Brandeis; 
atsistodami į antrą vietą p-bių 
lentelėj. Antrame rate po lai
mėjimo prieš pirmūną Boylsto- 
ną. lietuviai buvo lentelės prie
šaky. Pakišo koją mūsiškiams 
Cambridge, Harvardas ir be to 
lygios su Quincy. nors dar bu
vo laimėta prieš Sylvania ir 
Brandeis. Komandoj žaidė: G. 
Šveikauskas, K. Merkis, P. 
Kontautas, J. Starinskas, lat
vis G. Knofs ir L. Šveikauskas.

Tokis buvo
Pauliukonis 

lietuvius.

Elzė Vebeliūnaitė, prieš me-- 
tus iš Nevv Yorko persikėlusi 
su šeima gyventi Į Los Ange
les, California, birželio 27 su
situokia Los Angeles šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje su Al
gimantu Puikūnu.

B lygoje laimėjo Harvardo 
abi B komandos su 13-1 ir 12’ -j 
tš; Johnson 101 2, Boylston 10 
5 vietoj Lietuviai su 9 tš. iš 15 
komandų. Žaidė: R. Karosas, 
S. Kazlauskas, A. Ivaška, Ged. 
Kuodis, Algis Makaitis (abu po 
14 metų), A. Karosas ir E. 
Spirauskas.

Gediminas Šveikauskas pir
masis laimėjo tašką Bostonui 
te'efono rungtynėse su Phila- 
delphia. Kovo 22 d. jis žaidė 
ketvirtoj lentoj. Merkio parti
ja atsidūrė nebaigtų skaičiuje. 
Jos pasiųstos įvertinti’ tarpt, 
meisteriui I. Horov/itz', N. Y.

Partija iš Bostono - Philadel- 
phia rungtynių. Balti: Švei
kauskas, juodi — Snyder.

I.d4 Žf6 2.c4 e6 3.Žc3 Rb4 
4.e3 0-0 5.Žf3 c5 
7.d5?I e:d5 8.c:d5

P. ir V. Misevičiai, atvykę iš 
Toronto pas savo gimines pra
leisti Velykų švenčių, lankėsi 
Darbininko redakcijoje.

REAL ESTATE
■ i- y .•? S-? • i- • ec. ■ į.

In St. Bridget’s Parish. Westbury — 
Moving to Florida. Muyt vacate gorgeous 
ai! brick split. 3 bedrms., 2!į baths. Ui’ 
liv. rrn. 18’ dining iro. !ge tile kitehen. 
Ige den. laundry rrn. f:n bsmnt, 2 car

wai’-wall c.'.rp<-tir.g, m:rror«-d walls. e c. 
Plot <?xtra Ige. Ask S27.500. No reason- 
able offer refused. 509 Benine Road.

ED 3-2036

6.Rd3 b6 
Rb7 9.e4 

Be8 10.0-0 R:Žc3 ll.b:R Ž:e4 
12.R:Ž B:R 13.Žg5! Bh4 (su 
tikslu neleisti Vh5). 14.g3 ’ Bh6 
15.Ž:f7! K:f7 16.R:Bh6 g:h6 
17.Vh5— Kg7 18.Bfel Vg5 
(tikslas: nusikeist valdoves) 
19.Ve8 Kf6 2O.Be7 V:d5 (su 
grasinimu Vg2 matuoti) bet 
21.Vf8— skelbia matą ketu
riais ėjimais.

Diagramoj padėtis po 13.žg5.
Šveikauskas - Snvder

RESTAURANT

THE MUTE OXEN . 
RESTAURANT

DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Metu ketvirčiais

dividendai bus apskaičiuojami nuo

BALANDŽIO 1

Pinigams deponuotiems iki

BALANDŽIO 11

Aktyvas daugiau kaip -136.000.000
EASTERN PARKWAY JSTAIGA: 

539 Eastcrn Parktvay at Nostrand Avenue
Pridedamos darbo valandos — 

Pirmadieniais nuo 5 iki 8 vai vakaro

50 Clinton St.
(Crescent Building) 

SEkVIN’G FINE FOOD 
AT MODERATE PRICES 

Che f Tedaldi - Mgr. Harry Barba 
Both formerly at “Joe's’’ 

Parties and Banguet Facilities 
Communion Breakfasts 

Ordination Dinners 
Weddings — Our Specialty

ULster 5-6775

metinis
lūsų santaup°ms
1 ,r .z.oį extra)

' (3^> regulssraus

KSuojar.-
k«vo 31. 1«»Si’

SAVINOS BANK
•> v ; A.

BROAOVVAY JSTAIGA: 
135 Broadvvay at Bedford Avenue

Pridedamos darbo valandos — 
Pirmadieniais iki 7 vai vakaro

Member Federal Depotit Insurance Corporation

TELEFONAS:
A Pnlegate 7-0349

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3123 FULTON STREET
BROOKLYN 8, N. Y

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

M E M 3ER ‘ ~

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

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

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

Kreiptis —

Josepli Audrusis Insurance
87-09 JAMA1CA AVĖ., WOOD1IAVEN 21, N. Y.

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

AL’S TELEVISION SERVICE
Say. AL. J- MISIŪNAS

. Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.
Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

VILNONES MEDŽIAGOS
raunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 OBCHABD SI., GR 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckeasteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 

krautuves atviros kasdien ir SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE,'GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UZKARPACIO RUSIJOJE!

pasiųsk j cm vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas i<š ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums šulo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

1158 East jersey Street
TeL EL 4-1711

P R I N TE R S

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
rimsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

t, Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

<whoiesale) kainomis.

K and K FABRICS 
Elizabeth, N. J.

PRIE CITY SAVLNGS BANK

ATDARAI KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mujų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilute

Wedding Invitations
AT ROCK EOTTOM PRICES

Phone forFREE consultation a t your home. Also — Eirth An- 
■nouncements — an all Sočiai Printing. We do ru-h work if needed. 
Steel and copper plate engravinsr. Raised engraved effects.

THE ARISTA PRESS
332 Empire Blvd., Brookiyn, N. Y.

PR 3-4730
9 A.M. to 9 P.M. Sundavs and Holidavs bv Appointfnent

N*AT MORGENĖESSER - Prop.

SUMMER CAMPS

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

Fnr tho boy 6 to 16 whn lik>’.« to oxpton» and sook advontnre in n<"w arcas 
of sportą and nature. The g'Uldfn? hand of an understandlng staff ho]ps him 
gain proficiency and .o'-lf-reliance in sailing. -vater-skiing. fishing. riflery. 
rfding. tennls. bas^ball. arch^ry- nature. Science, shop and erafts — and tn 
making lifelong frirndship?. Abundant good food. Comfortable cahins

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

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Socialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

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

Tel.: AL 4-8319



BANKAS MORGlčIV PASKOLOMS

TOPLACE.
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Velykų sekmadienį LSK pir
moji futbolo - ekipa, įveikusi 
Minerva SC (5:2), nusikratė pa- 
vojaus iškristi į žemesnę kla
sę. LSK žaidė: Reventas; Mc- 
Gee, Daukša; Krušinskas, Finn,

»er 4B vaL 
F.HJL . VJL CONV 

NASSAU, SCTTOLK AND QUEENS 
FRANCIS B. FULCHERA ASSOC. INC. 

DUODAMI MORGICIAI,
40 Front 8L Rockvill* Centre

JO8EPH V. ARI 
CEMENT CONTRAI 

SidavaHcs - Btoctamric - 
Paktas - Ctate Tvracsa • 

Garage*- Bultt To < 
Carpentry A WatertB

1 Wfateria Ap»* 
Ptoner 2-OC

Birutis; Steponis, Budreckas, 
Minerva pasirodė alpnokas 
priešininkas. Jau pirmojo kėli
nio pradžioje Klive&a 11 m. 
baudiniu ir Budreckas smūgiu 
pasiekė 2.-0 bet Reventas Įsilei
do visai lengvą1 kamuolį — tik
rą Velykų margutį (2:1).. An
trame kėlinyje priešininkas no
rėjo išlyginti ir stipriau spaudė 
bet greitakojis Klivečka prasi
veržė iki 3:1, o Beleckas pakė-

Pasakokite tave gyvenimą Kris
tai ir Jo Svč. Motinai Marijai pa
dėdamos jaunom margaitėm jų 
problemose, stokite į

Gerojo Ganytojo seserų

B A R G A I N !
8000 Buy* a One Family House — 
wtth Store — in the Brome on 163rd 
Street. Mušt be seen!

NURSES — REGISTERED
Pi1 ofešelonai — Ali Šrifte Open 

Differential Bari on Bvening and. 
Night Šriftą. Maintenance avallabte

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-6440

' Jų veikla: 
meilės darbai, mokymas, 
priežiūra, slaugymas, ku- 
pagalba ir Lt..

tą įmušė (4:2), bet Budreckas 
pasinaudojo gynimo nesusipra
timu ir kamuolį įritino į prie
šininko tuščius vartus (5:2).' 
Geriausiai žaidė Birutis, neblo
gas buvo McGee, veržliausias 
Klivečka.

Rezervinė atidavė taškus be 
kovos-, nes Velykose nesusirin
ko.

šį sekmadienį mūsiškiai žai
džia su French SC. Pradžia 2:30 
Rezervinės ten pat 12:45 vai. 
Hillside Ovai, Bellerose, L.I.

Jauniai sekmadienį DAFB 
taurės varžybose'žaidžia su lat
vių, vienetų 11:30 vai. Van 

. Cortland parke, Bronx.
šeštadienį mūsų mažučiai tu

ri pirmenybių rungtynes su 
Kollsmann SC 2 vai. Jaunučiai

Artimo
ligonių
nigams

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mc&yklą.

Tolimesnių informacijų klausti:
MOTHER SUPERIOB

Convent of the Good Shepherd 
226 Šussex Avenue
Morristovn, N J.___ ______

In ST. AIDAN’S PARISH In Albert- 
son, L. I., 7 Room — Mother and 
Daughter type. Colonial 100 x 86 — 
4 Rooms & Bath upstairs; 3 larger 
Rooms & Bath downstairs; 2-car ga- 
rage. Tool Shcd. Oil Heat. Fruit 
trees. Near all Schoris. Shopping 
area and aH traftsportation. Mušt be 
seen. Asking 16,000. PI 2-0254.

litai VVtth school of Nurshsg. Sa- 
uie< depending on eacperience and 
ibiMty. wtee, write or call 

DIRECTOR OF NURSES

ST. VINCENTS HOSPITAL
240 North St, Harrlson, N. Y.

Phone RYe 7-0502 .

v Get The Best For Leas 
In Atterattans, Exten*tora^ G*r*( 
Atties, Basement*, Rooftag, 8MI 

LD JO OONIRACTORS 
Ask for -JOK“

IV 9-6662-itl 8-0295 pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina* 
momfe kainomis.

DISPLAY

SIGNS —ART WORK
Al! Types — Bronx & Manhattan 

Tel.: J E 8-7351 
HENRY FERRER 

ART A SIGN SERVICE

B. D A VIS
ELECTRICAL SUPPLIES 

LIGHTING FIXTURES 
For Home — Office — Factory 

24 So. 3rd Avė.
MO 8-9600

11th ANNIVERSARY . 
O R M E SALE

SAVE! SAVE!
FREE INSULATlbN DURING

dormer-saLe

SU 5-5454

PAUL’S RESTAURANT

OUR LAOY OF VICTORY 22300
FLORAL P ARK — 7 room Colonial, 
4 bedrms., 2 full baths, extra lava- 
tory in bsmL. gas-HW heat, Al con- 
dition inside and out, conveniently

place, large ining rm., mod. kitehen. 
large landseape plot one car gar., 
detached; owner, 270 Crocus Avė.

GE 7-3683,

ST. THOMAS PARAPIJOJ

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

and Up. Domesttc Agency. 
1507 Nevvkirk Avė.

Brooklyn

Housokeeper, sleep in su
burbs near city. Own room 
and bath. Light laundry. Tel.: 
HUnter 2-2743.

CHILDREN BOARDED

MOTINIŠKĄ

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

- - UQUORS - BEER - WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J Mortotaičio lietuviškas orkestras' 

Sav. P. Višniauskas
. 31 Spring St, New Britain, Conn. « Tel. BA 3*9771

R ep u b1 i c 
Wine & Liquor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

SPRINGFIELD GARDENS 
MOTHER

will care for children of work- 
ing parents. Fleldstone 1-4527.

Opportūnity for Registered Nurses 
Nurseš, Reg.—Immea. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting 
salary $280 mo with regular inerease 
40 hr. week. Diff. for aft. & night 
duty, Liberal personai policies. Priv. 
rms. avail. in nurses res. \Vire, call 
or write Director of nurses Miss 
Ruth Curry, VVilmington General 
Hospital, Wilmington. Delaware, — 
OLympia 6-2551. 3-21

MOTHERLY DAY CARE 

Any Age, Private Home 
B r o n x

Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kĮtonis^progotosr .E. 61st St & Avė. U
NEW 2 Families Brick House
Apartments 4 —4 Rrn.Fuji 
basement. Garage $23,750. Spė
riai gift 6>r buyer — Kelvinator 
regrigerator.

ANNETTA HOMES, Ine. 
Molino Bros. 

Tet: ĖS 7-9Ž29

“Everything for Your Bazaar” 
Wheels - Prizes - Eąuipment Boots

FURGIUELE A GRANT
9 Wilshlr^_Driye^ ^-^.- -<— » 9-4421-

Warehouse & Showroom
1464 Blondell Avė. TA 2-2378

Bronx 61, N.Y. TY 2-8466

BEAUTY SALON
OL 4-9851

.9 nii^nireji
.žaidžia SU United Kingdom Z WhiteF1atns/N. Y. COLLEGE POINT
vai.: Abejos rungtynės7 bus mū
sų aikštėje New Farmers Ovai.

Į Detroitą
šį penktadienį 7 vai. vak. au

tobusas veža New Yorko krep
šininkus ir krepšininkes su 
šachmatininkais į žaidynes. 
Detroite. Žaidynėse dalyvaus 
apie 300 dalyvių. Bus krepši
nis, tinklinis, stalo tenisas ir 
šachmatai

Iš krepšininkų vyrų pernykš
tis meisteris — Čikagos Litua- 
nica — ir Čikagos Neris, at
rodo, turės daugiausiai preten
zijų į nugalėtojus. Nepamirš- 

- tinas ir Detroito Kovas. Brook- 
lyno LAK jau du kartus turėjo 
meisterio vardą (1955 ir 57

N. Y. NEEDLE TRADE 
SCHOOL

Visi fabrikinio apmokymo me
todai. Žemos kainos.
11 W. 30th St, N.Y.C., N.Y.

TeL CH 4-0918

BERNARD SPENSIERI 
Šaxophone - Clarinet - Flute 

Concert Orchestra, Jazz Dance Band 
Experience. Private Instruction 

Home or Studio 
29-15 Newton Avė., Astoria 

RA 1-9691
Call between 6 and 8 PM.

IN ŠAINT SAVIOR PARISH 
Parfc Slope — 9th Street near 
8th Avė.; 4 'story brownstone, 
oil heat, vacant; $14,000. 
Phone GtihraK^- 2-7855.

i? f M R . L O U I S
r, ? "Hair Stylists"
New Coiffure Fashions “Styled for^ You”

Soft Pernianer-ts—Pastel Blonding 
Spccial Attention to - Bridal Parties

300 W. 40 St., N.V.C. (1 Flight Up) 
Across the Street from

Port Authority Bus Terminai
MISS TERRI—Mar. BRyant 9-7487

Birth to 2 Tears 
Private; Licensed Home 

FL. 9-1270

SRAKES RELINED — ANY CAR
$14.50

IN PfttekfefitATldN PARISH 
IN JAMAICA

Immediate occupancy; well kept 
modern legal 2 family; Ige. nns.;

down, 6 up; garage; oil heat; 
40 x 100; subway. 2 blks. from Mary 
Immaculate HospitaL Ideal doctor’s 
Office and residence. Best offer.

JAmaica 3-4127

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

Tarptautinis plauku stilistas 
Duoda pamokas — demonstruoja 
Daro garbanas, dažo, stilizuoja, 

sidabruoja 
Prstaiko“veido stilių 

Priesvestuviniam Sušukavimui 
Kreipk, t ės j Mr. BERNARD 
3131 Grand Concours. Bronx 

WE 3-0430 FO 4-8646

SUMMER RENTALS

>ilil|1l|UBaailB<!BnSil|tlltlBll|lllll|lll:iluHHBnSII|imnautUSUBllt

SUMMER CAMPS
BnBli|Hli!BllBilBti81IBjl|liB<iXi:|ti|lt|lt|tl8i«ait8flBil8NB»IBIlBSlBtlBW

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

Delevvare Coutrty, Andes, N. Y.
Escellent Modern Facilities
Friendly Experienced Staff į 

Balanced Program of Sportą and 
Creative Activjtles

$450 per season incluslve
Write: Prof. Josephine Burke 

Dep’t of Physical Ed. 
HUNTER COLLEGE

695 Park Avė., N. Y. C.

958 Bushvvick Ave„ Brooklyn 21, N. Y. 
Phone: Hl 3-OS63 or GL 5-4489

dėlių-vilčių. Vadovas Bagdžiū- 
nas vežasi tokį sąstatą? Bačan- 
skai, Daukša, Budrys, Sirusas, 
Kuryia, Kadžius, Gintautas Tu- 
laba. Pirmosiose runtynėse Bro 
oklyno LAK žaidžia su Montre- 
alio Tauru. Moterys krepšinin
kės atrodo, neturi jokios vilties 
prieš Toronto Aušrą. Stipriausi

SANDY’S SERVICE, INC.
1778 WEBSTER AVĖ.

CY 9-4949

AUTO RADIATORS

AMERICAN

Stakniu Vilpišausku Šukiu ir 
kitais. Įdomios gali būti vyrų 
stalo teniso komandinės varžy
bos.

AUTO RADIATOR CO. 
••THE ORIGINAL BING” 

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

(Cor. Bęston Rd.) FA 5-7979

MASSAPEOUA. Exclusive Harbour 
Green Estates. Sacrifice 2 year old 
split, 4 Ige bedrms, 3 baths, 15x32 
living rm. full dining area, Ige kiteh, 
wall oven, custom built cabinets, 
spacious Jalousied porch, 18x23 gr. 
level recr. rm with bath & comer 
fireplace, full basement, 2-car gar.; 
extra Irg comer plot boat facilities 
nearby. Princ. only. Realistically 
priced. Ll. 1-5997.

In ST. GERTRUDE’S PARISH 
in ROČKAWAY BEACH

5103 Edgemere Avė. Pinecrest Dunes

BUILDERS

ROSLYN HEIGHTS
St Aidan’s parish; 2-story; 6y2 rms; 
19’ kitehen-dinette; 25* living rm; 
18x22 family rm; fireplaces; 3 bed- 
rooms; 1'/2 baths; pine-panelling; 
many elosetš; appliances, extras; 
attached garage; full bsmt $21,500. 

MAyfair 1-3126
We Build

tų Klubo.
CUSTOM HOMES

Atletas.
Atties - Basements - Extensions

SUR-ACE BROTHERS
OL 1-2Ū20 — Hl 6-6951

RADIO & T.V.

PERKAME NAMUS 
Jackson Heights, £3mhnrst 

Woodside, Rego Park, Astoria 
FRANK OHARA, Ine. 

40-10 82nd SL, Jackson Heights

CAPITOL RADIO • TELEVISION NURSiNG HOME
Tel.: 9-7000

Atdara vakarais šeštad. ir sekmad.

fully modemižėd summer cottages, 
beach block, seascn, reasonable.

Tel.: NEptune 4-2053.
water campfor boys. 
Booklet CL\ Tom Ward,
33 West Dover St., Vafley

COLOR TV SALES & SERVICE
1 South Main Street Port Chester, N.Y. 

WEstmore 9-8110

BROOKSIDE NURSING HOME FUND RAISERS ! !

LORDAE, INC.
The Fiheet In Men'a Formai Wear Rentai

Ladfe*’ Mink Stele* to Hire

586 E. W7th St. Brome WE 3-5966 
3826 White Plalna Rd. Cor. 220th St.

Brome OL 4-6906
C. Santomero A Sons

BAKERY

JOHNSON8 BABKA
Mūsų specialybė visokios rūšies 
itališki - amerikoniški kepsniai 
gimtadienių ir vedybų tortai 

Johnson’* Bakery

New York City, N. Y.

PHOTO STUDIO

LIBERTY ART PHOTO STUDIJA 
Vestuvine* — Portretai

Privatine* grupe* — Valku — Kemunijoa 
Sutvirtinimo — Mokslo baigimo 

Reprodukcijos — įvairios 
123-11 Liberty Avė.. 

RICHMOND HILL 19. UI.. M-T.

Vestuvine* — Portretai

Chronic and Aged 
320 Montauk Highway 

West Islip, L. L, N. Y. 
MO 1-7240

VALENTINE McDERMOTT 
NURSING HOME 

Convalescent — Chronic Invalida —
Elderly People.

Home likę atmosphere
Licensed Nurse on 24 hours duty

10 Clayton St 
Central Islip, L. I.

CE 4-6994

Raiše money by selling merchandise. 
Our exclusive Service

Choose from our huge seleetion of 
boutiųues, novelties, gifts. Sėli to 
your own group. sėli to friends and 
neighbors. WHAT YOU DONT 
SELL.... RETURN TO US ! I No 
ųuestions asked. Featuring person- 

- alized ash trays.
Ask our experts for advice on your 
fund raising problema.

68-43 136th St. FlusMnft 67, N. Y. 
Call BO 3-6876 — Ask for “MITZl”

Near Catholic Seminary in
NEWTON, New Jersey.

STILLWATER. Eeaūtiful 3-4 room 
bungalows, all conveniences. Pool on 
prfemises, low rent (N.Y.) VI 3-6661 
Curatola.

Stream, L L N. Y.
VA 5-5925

FREEPORT DAY CAMP
- ai

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

EL 1-3591 6 to 9 p.m.

MIGS BRENNAN’S SCHOOL 
281 W. Merrick Rd. Freeport, L. I. 

Resident Campers Accomodated 
age 3-10

Write for folder cr phone 
SUnset 5-7355 or FReeport 8-4420

CAMP SCENIC

SAND CREEK CABINS

Adirondack, Mts. — 3 room fur- i 
nished cabins, all modern conveni- į 
ences; sv/imming, boating, fishing; j 
reasonable rates. SHeepshead 3-5565 į

Raąuette Lake, N.Y. for Emotion- 
ally Disturbed Children. Camping in 
a therapeutic setting. Small groups 
- geared to individual child. Psycho- 
logical šupervision. Camp nurse. 
Ages 3 to 14, co-ed. Free from pol- 
len and poison ivy. $450 % season, 
$850 full season. Wrt Dorothy Bess,- 
2046 Ryer Ave^ Bronx 57, Dept. ‘L* 

: New York. Tel. TR 8-2075.

SUMMER CAMP
Conducted by the Brothers of the Sacred Heart

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

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

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

Cruise on the S. S. Ocean Monarch
Every Room Outside with Įtath A Toilet

JULY 23 to JULY 31 
8DAYS 

Visiting Enchanting Nassau and Maglc lale of Bermuda 
from $200 

Your Ship ta Your Hotei 
CaD HUnter 2-6000

8 NIGHTS

IA Vlrglnla 3-M06
Atdara aekmadienlala

LIETUVĘJ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

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

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

Tel. EVergreen 4-9672

PL 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A ŽIGAS FUNEBAL HOME
54d East St, New Britaln, Coun.

Tel: BA B-2242 — 9-8336
Aptarnauja New Britais, Waterirary Ir Hartford, Cwm.



SIETYNAS VAIDINS BROOKLYNE

Kvieslys.

-ko vakaru — vakfinimu vsika-

A. A. ALDONA MARIJA STASINSKIENĖ su savo vyru konsulu Vy
tautu Staitnsku. Noutr. V. Maželio.

L. Andriekus, OFJL j
Pamaldom ir palydėjimui Į Į

Ryšium su Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių rėmėjų seimeliu, 
balandžio 3 'd. 8 vai. vak. šv. 
Petro parapijos pobažnytinėje 
salėje šaukiamas rėmėjų sky-

pažįstamų, lietuvių visuomenės 
fa* Lietuvos diplomai atstovų.

Gausus būrys jš vakaro buvo

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir gaujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI- 
NELES, kurios .pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o'yra 
lengvos ir mažos. -

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

patarnaus sąžiningai.

Elizabetb, N. J,
Valyty šventės praėjo ne 

paprastoje nuotaikoje. Ypač 
gražiai reiškėsi altoriaus patar 
nautojų berniukų choras iš

(nauįram dcanytofam

mirasi Vety-

Pridnamiausionųs kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jimo sąlygom ir prista- ' 
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ ‘ 
KRAUTUVĖ

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

VIENUOLYNO RĖMĖJŲ 
SEIMELIS

:: Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
U vienuolyno rėmėjų metinis su- 
| važiavimas Įvyks Brockton, 
|.Mass., balandžio 12 d.
r Prasidės iškilmingomis _mi- 
[ Imnis 10 VAL. ŠV. Kazimiero 
t parapijos naujoje bažnyčioje, 
į kuri yra neseniai pastatyta pas- 

tangomis ir rūpesčiu prel. Pr.
> Strakausko, parapijos klebono. 
| Pamokslą pasakys Mariarapolio 
i kolegijos (Thompson, Conn.) 
B viršininkas Tėvas J. Dambraus- 
L kas, M I C.
p Rėmėjų posėdžiai Įvyks vie

nuolyno svetainėje, Thatcher 
St., 1 vai popiet. Paskaitas skai
tys, dr. Juozas Leimonas, “Vy-

l ties” redaktorius, ir kapitonas 
V. Šimkus. Abu prelegentai ge- 

p rai pažįsta lietuvių reikalus ir 
jaunimo, gyvenimą. Vienuolyno 
viršininkė Motina Cecilija pa
pasakos apie vienuolyno augimą 
ir seneliams poilsio namų prob
lemas.

Lietuvių parapinės mokyklos 
turi labai svarbų vaidmenį 
kaip religiniame, taip ir tauti
niame auklėjime. Visur jaučia
me mokytojų stoką. Pašauki
mai Į vienuolini gyvenimą turė
tų didėti šeimų židiniuose kar
tu su prieaugliu.

Seimelis atsilankiusiems su
teiks galimybių geriau pažinti 
savo pareigas.

Pyragy išpardavimas
šv. Petro parapijos sodalietės 

balandžio 5 parapijos salėje ir 
taip pat salėje prie E. 7-tos gat 
vės rengia namuose keptų py
ragų ir pyragėlių išpardavimą.

Nepamiršta putnamiečiy
Balandžio 5 d. 3 vaL po pie

tų šv. Petro parapijos salėje 
rengiamas Nekalto Marijos Pra
sidėjimo seselių naudai gražus 
ir įdomus vakaras. Programai 
vadovauja K. Mockus. |

______ Dalyvaus varžybose.
Balandžio 5 d. 1 vai. popiet 

Bostono kolegijoje įvyks Bosto
no arkivyskupijos CYO organi
zacijos vėliavų nešėjų varžybos. 
Dalyvaus ir šv. Petro parapi
jos CYO grupė.

Laisvės Varpo banketas
Balandžio 5 d. 5 vai. popiet 

Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėje Įvyksta Laisvės Varpo ban
ketas, kuriuo bus atžymėta tos 
radijo programos 5 metų veik
los sukaktis. Bankete kalbės inž 
V. Izbickas. Meninėje progra- 1 
moję dalyvaus sol. St. Liepas, 
muz. _J. Gaidelis ir kiti, šo
kiams gros populiarus Čūnio 
orkest-ras iš Worcesterio. Lau
kiama daug svečių iš plačios 
apylinkės.

Laisvės Varpui sukako pen- 
keri metai kovo 7. Del gavė
nios sukakties minėjimas per
keltas po Velykų. Pagal metų 
skaičių minimoji sukaktis nėra 
didelė. Tačiau atliekamo darbo 
atžvilgiu Laisvės Varpo sukak
tis yra gana reikšminga. Pas
kutiniu metu ši radijo progra
ma išplėsta iki valandos, Įves
ta Į ją literatūrinė valandėlė, 
duodama speciali programa 
vaikams.

Prisimins kun. K. Jenty
Prieš metus laiko mirė kun. 

Kazimieras Jenkus. Jo prisimi
nimui už jojo sielą šv. Petro

ONA IVAŠK1ENE 
UTHUANIAN 

FURNITURE CO.
366 VVest Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

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

ninko administracijos ruošiamą 
j Washingtoną išvyką ®ūr. 5 
pusi.).

Aušros Vartų
parapijoje 40 valandų atlai

dai prasideda ateinantį sekma
dieni. Pamokslus sakys Tėv. 
Leonardas Andriekus, O.F.M. 
. Skaučių Neringos tunto,su
eiga bus balandžio 5 d., 12 v. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Dalyvaus vyriausioji skautinin
ke Ligija Čepienė iš Bostono. 
Visos skautės prašomos atvyk
ti į sueigą uniformuotos.

Atvelykio popietę ruošia Lie
tuvių Moterų Atstovybės New 
Yorko klubas balandžio 5, sek- 
madienį^ 5 vai. popiet Baltų 
Laisvės Namuose,131E. 7Oth , so narių. Jie giedojo verbų- 

šventinimo procesijoje, Didįjį 
Penktadienį pasijose išpildė si 
nagogos minios tekstą. Prisikė 
limo procesijoje giedojo jung 
tinis choras —berniukų ir mo 
kyklos mergaičių — pakaitais 
su didžiuoju choru. Iškilmingų 
mišių metu giedojo didysis cho
ras su solistais. Kleb. kun. M. 
Kemėžis visus pasveikino su 
šventėmis. Per 8 vai. mišias 
giedojo šv. Vardo draugijos vy 
rų choras iš 20 narių velykines 
giesmes (šis choras dar neseniai, 
susiorganizavo), per 9 vai. mi 
šias mokyklos choras.

švenčių metu parapijai gel
bėjo Tėv. B. Ramanauskas, O. 
F.M. Seselės Įdėjo daug darbo, 
puošdamos bažnyčią ir paruoš 
damos vaikus Įvairioms proce 
sijoms.

laidojimo koplyčią atkalbėti ro
žančiaus. Maldom vadovavo 
kun. J. Gurinskas.' Atsisveiki
nimo kalbas pasakė. Lietuvos . 
konsulai J. Budrys ir A. Simu
tis, V. Jonuškaitė — Moterų 
Tarybos vardu ir J. Šlepetys— 
Bendruomenės.

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

Priimami taip p'at skel
bimai.

Balandžio 11 Brooklyne sve 
čiuosis tolimas ir retas sve
čias — Toronto ‘Sietynas”, ku 

;ris prąndškonų spaudos vaka 
re suvaidins ‘‘Bevardį”.

Brooklyne esame matę Bos 
tono grupę, kuri bene daugiau 
šia kartų lankėsi; Waterburio 
teatrą; matėme ir Clevelando 
“Brandos atestatą”. Torontas 
atvyksta pirmom gastrolėm.

Kanadoje “Sietynas” žino
mas ir gražiai užsirekomenda 
vęs. Atvykus į Torontą kun. 
B. Pacevičiui, 1952 šv. Jono 
parapijos globoje imtasi orga 
nizuoti Toronto Lietuvių jau 
rimo meno scenos mėgėjų tru 
pė. Tuo vardu pasivadinus, ji 
veikė bent keletą metų. Vėliau

Street, N.Y. Dr. Marija Alsei- 
kaitė — Gimbutienė pasakos 
savo Įspūdžius iš praėjusių me
tų kelionės Į Europą. Ji daly
vavo tarptautinėje archeologų 
konferencijoje. ^Papasakos ir 
vaizdais ekrane parodys, kaip 
gyveno žilos senovės žmonės 
Ispanijos ir Prancūzijos urvuo
se. Bus taip pat Velykų stalas. 
Įeinant aukojama 2 dol., stu
dentams — 1 dol.

Antanas ir Galina Sužiedėliai 
iš Chil’icothe, Ohio, Verbų sek
madienio savaitgalį lankėsi New 
Yorke pas savo tėvus. Pereitą 
savaitę Dr. A. Sužiedeis tar
nybos reikalais turėjo posėdžius 
Washington, D.C.

Tarptautinės studijų dienos 
Įvyksta ši savaitgalį balandžio 4 
ir 5 d.d. Columbia universitete. 
Balandžio 4 nuo 19 iki 6 v.v.

Jonas Avelis

Williani J. Drake- 
Dragiinas

LIETUVIS ADVOKATAS ,
/

Telefonas JAmaica 6-7272

į'

gatvėje pajūryje patalpas. Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas
FCNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS-BALTONKUN. B. PACEVIČIUS

lankyti. želio 19.

9?

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

I

'N

Gerbiamam konsului VYTAUTUI STAŠINSKUI, jo 
žmonai

Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBIJC

Reikalų Vedčjaa 
660 Grand Street

. <’ bus skaitomos paskaitos scvie- Klebonas su savo asistentais

GRABORIUS 
BALSAMŪOTOJAS 
.231 Bedford Avė. 

Brooklyn, N. Y.

ALDONAI BERNOTAITEI - STAŠINSKIENEI 
mirus, gilią užuojautą reiškia visa sportininkų šeima.

f ■

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Lietuvių Danio Auklėjimo ir Sporto Komitetas 
New York

lininio imperializmo temomis. Velykų proga išsiuntinėjo gra 
Tai Įvyks Earl Hali auditorijo- žius spalvotus sveikinimus, ku 
je. 8:30 v.v. — meno vakaras riucse buvo paskelbta visos sa 

vaitės pamaldų tvarka. Taip pat 
pranešama, jog balandžio 19- 
21 Įvyksta 40 valandų atlaidai. 
Marijos vainikavimo iškilmes 
atliks sodalietės ggeužės 24, 3 
v.p.p. Pirmoji komunija bus ge 
gūžės 24 d. 8 v. ryte. Mokyk

> 
ir šokiai Columbia Bakerfield 
House, 218 St. ir Broadway. 
Įėjimas 1 dol. Sekmadienį, ba
landžio 5, 7 v.v. Earl Hali au
ditorijoje bus tautų šokių ir 
muzikos festivalis, kuriame pa
sirodys ir lietuvių tautinių šo
kių grupė. Visi kviečiami atsi- los užbaigimo iškilmės — bir

Archit. A. Varną Veterans of 
Foreign War organizacijos, va
dovybė paskyrė pravesti visą 
Lojalumo paradą New Yorke, 
kuris bus balandžio 26.

NEW YORKO LIETUVIŲ SPORTO KLUBO
IT

BROOKLYNO LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO
SPORTININKAI

RUOŠIA

ŠOKIŲ VAKARĄ
(SU {DOMU JUMOBISTINE PBOGBAMA)

BALANDŽIO U, 1959 (ŠEŠTADIENI)I?
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

EetnviSro'atžalyno ugdymo.
VAKARO PRADŽIA &06 VAL. V AK.

prie jos prisidėjo ir vyresnio 
amžiaus scenos mėgėjai, ir pra
eitų metų rudenįtrupė pasiva
dino Sietyno vardu, išsirinko 
valdybą, kuri tvaiko adminis
tracinius reikalus.

Grupės organizatorius ir va 
dovas — kun. B. Pscevičius. 
Tai sumanus scenos mėgėjų 
teikėjas. Jis pats režisuoja, de 
koracijas piešia. Jo pastango 
mis buvo pastatyta ir suvai 
dinta “Fabijolė”, “Sūnus palai 
dūnas”, “Atžalynas”, “Vilius 
Telis”, “Bevardis” ir keletas ko- 
medijėlių.

Visi šie veikalai Toronte bu
vo suvaidinti po du kartus, o 
‘Bevardis” šių metų sausio 
mėn. trečią kartą pakartotas. 
Su visais veikalais trupė lankė 
si ir Hamiltono lietuvių kolo
nijoje. Į tolimesnes gastroles — 
jie nesiryžo, nės visada būda- ... - - v. . -
vo daug veikėjų. Tik “Bevar- Jonas Avelis parapijos bažnyčioje šv. Mišios
dis” yra lankstesnis, pritaiky- Jarošeko kvarteto bosas, Chi- ^us balanclžio 11 d- 8 vai. ryto, 
tas tolimesnėm kelionėm. cagos Civic .Operos ir Paulistų Vincas Valatka, senas čia a-

Atvykdami jie atsiveža visus choro daininkas. Gimęs ir au- teivis ir lietuvių parapijos vei-
artistus, dekoracijas ir balan- ges Chicagoje. Lietuvoje lankė- kėjas, dabar jau pensininkas,
džio 11 šv.' Antano salėje, 715 si su ‘Pirmyn’ choru ir tauti- apsiėmė prižiūrėti pradinės lie-
Leonard St., Greenpcinte, bro- nėję olimpiadoje žaidęs tenisą tuvių parapinės mokyklos I
oklyniečiams suruoš staigmeną, ir krepširĮ.

TeL EVergrpen.. 7-4335
Stephen Aroniiski>

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJODŽIO
NEW YORKO IK HARTFORDO - VVATERBURIO SKYRIAI

kviečia rytinio pakraščio visuomenę atsilankyti j

Dana Vebeliūnaitė, studijuo
janti Mount St Joseph kolegi 
joje meną, Velykų atostogoms 
buvo atvykusi Į New Yorką, 
apsistojo pas savo pusbrolį V. 
Vebeliūną, aplankė Darbininko 
ir Ateities redakcijas ir atsily
gino Ateities prenumeratą už 
du metus.

Aidy žurnalo š.m. kovo mėn.

šiomis dienomis bus išsiuntinė
tas skaitytojams.

Lituanus žurnalo naujas nu-

siuntinėtas skaitytojams.

jone. Apšildomi. Galima naudo

tf vakarais telef.: HY 14996

KV. 4-1232

D.KLINGA

KONCERTUS
Kvartetui akomponuos muz. A. MįROZINSKAS
Programai vadovaus VILIUS BRAŽĖNAS

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

318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Šokiams groja. R. BUTRIMO 8 žmonių orkestras

Staliukus rezervuoti iš anksto pas Rasą Arūnaitę, VI 7-6336. Bilietus 
galima gauti pas akademikus skautus, Gin'kų svetainėje, Brooklyno 
ir Maspetho Piliečių Klubuose ir Atletų Klube.

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

J. B. S h a 1 i n s - 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAltAICA AVĖ.

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

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

TeL Vlrginia 7-4499

FUNERAL HOME

HARTFORDE: sekmadienį, balandžio 19 d^ 3 v.

227 LAWRENCE ST^ HARTFORD, CONN.
Šokiai prie plokštelių muzikos

197 Webster Avenue * 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamūotojas 
Cambridge, Mam.
NUTARY RUBLIO

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

Bilietų kainos — 1.50 dol. ir 1.00 dol.

Patarnavimas dieną Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia žer- 
menima dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tot» 
pačios ir | kitus miestus. 
Reikale Mukite- TeL TR <4494


