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SKRAIDANTIS PLĖŠIKASmą.

koje. Nieko konkretėsnios apie susitarimus nepaskelbta.

ieškomu.

VATIKANAS APIE VENGRU;

nuvvko i kariuomenės vėrbavi
Įtarinėjimai ir nuogąstavimai

Nuo sausio sumažėjo 106.000.

Kongreso narių teisę pasisam 
dyti savo Įstaigai tarnautojus

JORDANIJOS karalius Husseinas

amatnirka. ar biznierių. 1953

MASKVOS PARODAI skirtas Amerikos ▼MutlnHka* SsrSMoko 
namas u* 1X000 Sol. Jame yra S kambariai. Maskva* *pautfa i* 
anksto paskelbt: netiktklte. netlktklte.

Vėžys naujoje vietoje
Valstybės sekretoriaus J.F. 

Dulles sveikata dar pablogėjo. 
Dabar paaiškėjo, kad taip stai
ga jis nutraukė savo atostogas 
Floridoje ir sugrįžo 1 ligoninę, 
nes kilo įtarimas, kad vėžio li
ga Įsimetė jau ir į sprandą. Li
goninėje Dulles nauja ligos vie
ta buvo veikiama taip pat ra
dijo spinduliais.

Kongrese kova dėl paramos 
užsieniui tebeina

Vokietija-Prancūzja sudaro a- 
ši. Jos ūkna nteresai kertsi su 
Anglija. Amerika gali iškeisti 
Angliją į Vokietiją ir ja la
biau remtis politikoje. Tad An
glijai reikia artėti su Maskva. 
Vokietijos nuogąstavimas — 
kad Anglija už akių su Maskva 
nesusitartų dėl Vokietijos liki
mo.

stybės sekretorių. Pastebėjo, 
kad tyrimo daviniai nėra toki, 
jog Dulles negalėtų būti jo ar
timas patarėjas užsienio reika
lam.

Kas bus paskirtas jo vietoje, 
sakė prezidentas, tuojau bus 
nuspręsta, tai tik dienų klausi
mas. Manoma, kad tai bus Dul
les pavaduotojas Herteris.

Anglai kritikuoja Ameriką
Amerikos lėktuvas balandžio 

15 skrido iš Prancūzijos Į Ber
lyną ir atgal apie 20.000 pėdų 
aukštyje. Sovietiniai lėktuvai ji 
sutiko ir palydėjo, bet nesiarti
no taip kaip anksčiau, ir Ame
rikos lėktuvas nebuvo privers-

VYŠNIOS ŽYDI, BET POLITIKOJE LEDAI: Prancūzijos m:n. 
pirmininkas Dcbrė buvo atvykęs pas Anglijos min. pirm. Mac- 
millaną. Prancūzija nori daugiau jtakos Nato ir Vakaru politi-

Amartkoį* ir pasaulyje di- 
SUini^n 1C uMvpnĮ mwnk*o i o 

_-A--t-4— posKMO* praDOBrav* etsonno* 
weris spaudo* konferencijoje 
tardamas:

■ įs Ką šiancKan noriu pasa
kyti, liečia valstybės sekretorių 
Dulles. šį rytą kalbėjau su Dul
les. Ryšium, su vakarykščio gy
dytojų tyrimo daviniais Dulles 
yra neatšaukiamai pasiryžus pa
sitraukti Iš valstybės sekreto
riaus pareigų".

Prezidentas su giliu susijau
dinimu vertino Dulles kaip val-

K. Valiūnas. 1
Drr K. Valiūnas Tafėsf

Vatikano laikraštis Oss. Ro
mano paskelbė popiežiaus Jono 
XXIII balandžio 2 patvirtintą 
dekretą, kuriame skelbiama: 

neleistina, kad katalikas bal
suotų už partijas arba kandi
datus, kurie dėtųsi su komuniz
mu ar jam kaip nors padėtų, 
nors patys neskelbtų kataliky
bė* doktrinai priešingų princi
pų ir net laikytų save katali-

AZ ĮJOJĘ LAUKIA, KAD:
Komunstinės Kinijos valdžia 

skirs Chiang Kaishekui ultima-

Jordanijos ministeriu pirminin
ku Samir el-Rifai ir kitais mi- 
nisterų dėl galimos prekybos 
su jų kraštų. Pasitarimai vy
ko Washingtone ir New torke.

Neries tarptautinė prekybos 
bendrovė, kuriai vadovauja du 
lietuviai, dr. J. Kazickas ir 
dr. K. Valiūnas, sėkmingai ple
čia savo veikią ir vysto preky
binius santykius su Įvairiais 
kraštais. Dabar savo prekybi
nius skyrius turi Filipinuose ir 
Panamoje. Šiuo metu dr. J. Ka-

politikos gelbėjo gamyba, kuri pakilo ry
šium su prasidėjusiu antruoju 
karui.

— Galinčios dirbti jėgos šiuo 
metu yra 63.139.000. Tai taip 
pat daugiau nei vasaryje 718. 
000

— Indijos diplomatiniai sluok
sniai teu aujasi. ar Amerika ne
sutiktu duoti Dalai Lamai azy- 
lio. Amerika mananti, kad ko
munistų auka turėtų būti pačio 
je Azijoje.

— Kinijos Maotsetungas isa-

vusi Įspėjimą iš Amerikos, kad 
ji nesikištų i Tibeto sukilimą. 
Amerika norinti išvengti, kad 
Kinijos komunistai neturėtų jo 
kio pagrindo kovom atnaujin-

Didelėj Amerikoje ir pleš
ku istorijos didelės. Prie tokių 
didžiųjų ir moderniųjų priklau
sė Frank Ląvvrence Sprenz. va
dinamas "skraidantis pleškąs".

ta tada, kad katalikai negalės stipriai pučiamas oras turi pa
gauti sakramentų, jei dalyvaus kelt aparatą nuo žemės ar vary- 
komunistų partijoje, nes ko- ti j šoną. Jis gali laikytis ir

DISCOVER II ATSILIEPĖ
Apsaugos departamentas bal. 

15 pranešė, kad Discover n 
smaigalys atsisakabinęs ir nu
sileidęs šiaurės ašigalio srityje. 
Vieta esą numatoma, bet ne
skelbiama, kad to smaigalio ne
aptiktų pirmieji sovietai.

metam, žmona tebėra sekreto
rė ir gauna 10.041 dol. Per 13

gontas. Bet ten beatosotogau- 
jantį ir bemeškeriojantį Meksi
kos policija suėmė ir perdavė 
Amerikai. Galas vis nelauktai 
paprastas.

Vatikanas balandžio 14 apkal 
tino Vengrijos komunistinę vy
riausybę kun. seminarijos pe- 
sekiojimu. Valdžia įsakė paša
linti iš 90 klierikų net 80. nes 
jie atsisakė dalyvauti demonst
racijoje už “taiką”. Valdžios 
pareigūnai, sako Vatikanas, taip 
pat perėmė vyskupų pareigas.

'Piketavo" policininkai
Sovietų atstovybėje New Yor- 

Draugijos nariai pasiklausyti 
Daraugijos nariai pasiklausyti 
paskaitos apie auklėjimą. Ko
respondentai nebuvo įleisti Tos 
draugijos narių susirinko 52. 
Atstovybę saugojo 75 policinin
kai. Sovietų atstovas buvo pak
viestas kalbėti Į Queens mokyk
lą. Bet Amerikos Legionas ir 
katalikai veteranai pažadėjo pi
ketuoti, tada sovietai atsisakė 
eiti Į mokyklą ir tuos Maskvos 
mokslo ištroškusius draugijos 
narius pasikvietė pas save. Lai
mėjo bent tiek, kad piketavo 
ne sovietus, o jų lankytojus.

Robin Hoodas ar Leninas?
Vengrijos kom. laikraštis pa

skelbė. kuriuos herojus pradžio- 
mokyklos vaikai laiko savo i- 
dealu. Tik 9.5 proc. nurodė 
)|prksą. Leniną ir' kitus “dar
bo žmonių herojus”. Bet nega
lėjo paaiškinti kodėl. O kodėl 
patinka jiem Robin Hoodas, 
daugumas atsakė: dėl jo gar
bingumo, narsumo, ištikimybės. 
Mat, Vengrijoje praėjo filmas 
apie Robin Hoodą su dideliu 
pasisekimu.

nistų partijoje. Buvo paaiškin- Sprausminiu būdu nepaprastai naujins Quemoy bombardavi- 
To laukiama greitai, ryšium šu 
šią savaitę prasidedančiu ko
munistų kongresu Kinijoj. Nau- 
je žygiu komunistai nori už- 
trinti Tibeto ir Sinkiang su
kilimą.

— Formozos vyriaūšvbė ga-

Su satelitais 
nepasisekė

Amerikos satelitam ši savaitė 
nebuvo sėkminga. Pirmadienį 
paleista raketa Cape Canaveral, 
kuri turėjo iškelti du sateli
tus, susprogo ir krito i Atlantą. 
Kalifornijoje iššautas Discover 
II laimingai sukasi apie žemę. 
Bet jis turėjo išleisti smaigalį 
ir parašiutu nuleisti žemėn. 
Mechanizmas laiku neveikė, ir 
smaigalys neatsikabino.

Tuo dekreti popiežius Jonas Armijos tyrimo direktorius 
XXIII papildė savo pinnatako gen. Frank Brittoų paskelbė 
Pijaus XII paskelbtą 1949 lie- naują Įdomų planą — pagamfo- 
pos 1 ekskomuniką tiem kata- f.................. _ _
Ūkam, kurie dalyvautų komu- mintų skraidančias "lėkšteles. bos” dėl Formozos, arba vėl at- 

----- — T • ~ ' - na taip pat. kad Amerika apie
naują incidentą paskelbė tik 
balandžio 14. nors jis Įvyko ba
landžio 3.

Amerikos ir Maskvos konflik
tas dėl lėktuvų gilėja. Balan
džio 3 sovietų du lėktuvai 
vėl terorizavo Amerikos trans
porto lėktuvą, skrendanti iš 
Berlyno Į Frankfurtą. Lėktuvas 
skrido 12,000 pėdų aukštyje. 
Du sovietiniai lėktuvai priskri
dę prie jo iš abiejų šonų per 
100 pėdų, paskui vienas iš vir
šaus, kitas iš apačios, iki Ame
rikos lėktuvas nusileido 10,000 
pėdų aukštin. '

Kitą dieną protestus reiškė ir 
vėl abidvi pušes.^ltaip ir po ^pir
mo Amerikos' lėktuvo teroriza
vimo kovo 27. Pažymėtina, kad 
pirmo lėktuvo sovietai nepriver 

ti skraidantį aparatą, kuri* pri- tuma: arba pradėti “taikos de- te nusileisti iki 10,000 pėdų, 
1 ’ r .— • •« - antras jau nusileido. Pazymeti-

Sen. J. Kennedy ir dar vie
nas kreipėsi i Kongresą, kad 
būtų duota teisė preziderttui 
skirti paramas sovietiniam sa
telitam. Tikslas — kad para
mos gaudami, satelitai lengviau 
galėtų atsipalaiduoti nuo Mask
vos.

balandyje supylė kalėjimo sar
gui karštos kavos puoduką Į 
veidą ir pabėgo. Atsidūręs Ka
lifornijoje stojo i lakūnų mo
kyklą. virto pilotu. Pasivogė 
vieną po kito du lėktuvus; iš
plėšė banką, pagrobė automo
bili; su pagrobtu automobiliu

tuvu nuskrido i Meksiką, pa
ėmė geriausią viešbuti kaip A- 
merikos statvbos bendrovės a-

Balandžio 10 iš Lietuvos at
vykusi Antaną Igaunį Water- 
bury žmonės sutiko labai šiltai. 
(Waterburyje gyvena jo žmona 
ir sūnus). Daug kas jį aplankė, 
daugelis kvietėsi Į svečius. Pa
sikvietė ji ir vienas fabriko di
rektorius ir davė jam lengvą, 
jo amžiui pritaikytą darbą, kad 
galėtų išsitarnauti pensiją. Tarp 
kitko, praeitame Darbininko nu 
meryje. rašant apie A. Igaunio 
atvykimą, Įsibrovė korektūros 
klaida. Jis yra ne 77 metų, kaip 
buvo parašyta, bet 67 metų.

Fabriko direktorius pasiūlė 
A igauniui darbą

DARBAS IR NEDARBAS
Prekybos ir darbo departa

mentai duoda žinių apie darbo 
ir nedarbo padė'ų kovo mėn.:

— Dibančių buvo 63,823.000 
neskaitant kariuomenės. Nuo 
vasario dirbančių skaičius pa

kęs visom priemonėm išnaikin- didjo 1.106.000.
ti Tibeto sukilėlius. Kovose iš — Bedarbių buvo 4.362.000, 
abiejų pusių esą žuvę 40.000. arba 5.8 proc. Tai mažiau 387. 
---------------------------------- ----- 000 negu vasary (Laikotarpy 
Į KURIĄ PUS? ERHARDTAS? 1933-40 bedarbių skaičius bu- 

Vokietijos numatomas Ade- vo nemažesnis kaip 7.700.000.
nauerio Įpėdinis Erhardtas lai- O 1939 pakilo iki 9.480,000. Iš- 
komas “lanksčiosios' 
šalininku. Priešingas vra finan
sų ministeris Etzelis. kuris 
yra taip pat minimas kandida
tas į Adenauerio vietą. Jis ar
timesnis savo nusistatymu Ade
naueriui labiau nei Erhardtas.

New Yorko valstybėje šiuo
— Savaitinis atlyginimas fab- j metu yra 562.000 bedarbiai., 

rike vidutiniškai 88.62 dol.

žvilgiu už savo pirmataka Pijų 
xn.

KIMO AMERIKOS LYDERIAI 
VIENINGAI PAREIŠKĖ PAGAR 
Bą J.F DULLES KAIP AME
RIKOS VALSTYBĖS SEKRETO 
RIUI.

Viceprez Neonas labai jį 
vertino kaip kovotoją už laisvę, 
teisingumą ir taiką. Demokra
tų lyderis šen. Johnsonas vadi
no jį didžiuoju amerikiečiu. Aū
lai Stevensonas: "Aš nežinau 
nė vieno, kuris su tokiu atsi 
dėjimu tarnavo kraštui kaip 
valstybės sekretorius Dulles.
Mes visi už jį meldžiamės."

Laisvame pasaulyje žinia a- 
pie Dulles pasitraukimą sutikta 
su dideliu apgailestavimu kaip- niuose santykiuose nebūtų pri- 
nuostolis visam pasauliui: pažintas ^normalia tvarka.?.

tas pakeisti savo krypties ar 
aukščio.

Ta proga anglai pareiškė sa
vo nepasitenkinimą ir kritiką 
Amerikai. Esą tokiais skridi
mas Amerika gali išprovokuo
ti konfliktą, kuris bus kenks
mingas prieš konferenciją su 
Maskva. Anglai priminė, kad 
esą kovo 11 valst. sekr. pava
duotojas Herteris pažadėjęs, 
anglam, kad Amerika neleis 
savo lėktuvam skristi aukščiau, 
nei sovietų reikalaujami 10.009 
pėdų.

taip griežtai prieš komunizmo 
sekėjus popiežių Joną XXDI 
galėjo paskatinti įvykiai Sicili
joje. Ten krikščionių demokra
tų partijos pirmininkas, dvari
ninkas, sudarė koaliciją su ko
munistais ir neofašistais. Ko
munistų spauda išpūtė tai pa
vyzdžiu visai Italijai — kaip ga
li būti tarp katalikų ir komu
nistų bendradarbiaujama. Sici
lijos vyskupas paskelbė Įspėji
mą prieš tokį bendradarbiavi-

. KOVOTOJAI PRIEŠ KOMU- 
NIZMą ŽIŪRĖJO I DULLES 
KAIP Į NEPALAUŽIAMą KO- 
VOTOJą UŽ PRINCIPUS POLI
TIKOJE — UŽ LAISVESNEI 
SINGUMO IR TEISĖS GRąŽINI 
MĄ Į TARPTAUTINIUS ŠAN
KIUS.

Nors Dulles nepavyko, nei 
laisvės atgauti pavergtiem žmo
nėm, nei teisingumo duoti Jung 
tinių Tautų sprendimam, bet 
Dulles pasisakymas už tuos 
principus buv. nuolatinis primi
nimas, kad pasaulio santykiai y- 
ra nenormalūs ir laukia sutvar
komi pagal tuos principus. Pa
vergtieji dabar žiūri su baime, 
kad neteisės, neteisybės, ne
laisvės Įsigalėjimas tarptauti-

munizmas remiasi materializmu vietoje.
Tokis aparatas labai tiktų 

Aiškinama, kad pasisakyti ŽTal»bi? ir kariuomenei 
permesti pėsčiom sunkiau pra
einamose vietose. Tuo tarpu tai 
tik projektas, ir praeis laiko, 
iki jis bus pagamintas prakti-

Šis kongresmanas visus pralenkė kuris FBI sąrašuose buvo vie 
1 nas iš 10 labiausiai

metų McDonough žmona ir vai- jjs buvo meisteris pabėgti iš 
kai gavo, is Kongreso pinigų kalėjimų; meisteris su peruku 
122.025 dol. ar bėjo suvaidinti profesorių, arpajudinus, byra vis nauji iy 

keistesni faktai. Kai kurie kon- 
gresmanai pavertė Kongresą ge 
ra aukso kasykla re tik sau. bet 
ir savo žmonom bei vaikam. 
Atrodo, visus pralenkė Kalifor
nijos republikonas Gordon C. 
McDonough. Savo sekretore 
jis pasisamdė savo žmoną, ki
tom pareigom keturis savo vai
kus. Trys iš jų dabar jau susi
kūrė savo biznius, ketvirtas dar 
tebetarnauja ir gauna 14.190

Popiežiaus griežtas pasisaky
mas Italijos komunistam buvo 
staigmena. Jie tikėjk)ri, ir taip 
rašė, kad naujasis popiežius bus 
“lankstesnis” komunizmo at-

mo punktą Įsirašyti savanoriu; 
nusipirko kitą automobilį pini- 

Tuo tarpu Kongrese yra va- Sa*s’ kurie, pasirodė, buvo is 
dinamas Battle Act. kuris nu- banko išplėšti. Pagaliau vėl lėk- 
niato parama tik vyriausybėm 
nekontrolfuojamom ir nediri- 
guojamom Sovietų Sąjungos.

— Darbo savaitės ilgis fab
rike vidutiniškai 40.1 vai

VVashingtone. D.C. kovo 25 
Jordanijos atstovybė surengė 
priėmimą savo karaliaus Hus- 
seino garbei. Priėmime dalyva
vo Amerikos viceprezidentas 
Nixon. daug senatorių diploma
tų. Jordanijos ministerio kabi
neto dalis ir dr. K. Valiūnas su 
savo broliu Vytautu.

Balandžio 14 New Yorke Wal 
dorf Astoria viešbutyje Nęas 
East Foundation karaliui pa
gerbti surengė vakarienę, ku
rioje taip pat dalyvavo ir dr.

ziekas lankosi Venezueloje ir 
tariasi dėl plieno fabrikų aprū
pinimo žaliavomis ir pusiau ža
liavomis. Taip pat eina preky
binės derybos su Kanada ir



DARBININKAS

SPAUDA

(Nukelta i 4 psl.)

REDEMPTORISTAI KUNIGAI IR BROLIAI

ŠUNS VARGAS BUVO VELTUI

KAIP TUOS GANDUS
VERTINA

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKASŽINIOS IŠ LIETUVOS
KOKS UŽDAVINYS

35 So. 8fh StreetLAISVIESIEM LIETUVIAM?
Brooklyn II. N. Y.

JULIUS KUMPIKAS
119 GRAND STREET,

Kreipkitės

S PATOGIOS ĮSTAIGOS:

—Jugoslavija taip pat siū
losi dalyvauti ministerių konfe

tus, kada diduomenė susirink
davo imperatoriaus pasveikinti.

P<er tuos metus sužadėtinė Na- 
gako buvo atskirta į penkių 
kambarių vilą su tarnaite ir 
dviem kitom merginom. Ten

Amerikos naujausias ato
minis povandeninis laivas Skip- 
jack padarė du rekordus: pasi
nėrė po vandeniu daugiau kaip

Montaigne ar Dekartą. Mėgo ir 
muziką.

"Aš nebenoriu daugiau kad 
tarp manęs ir tautos būtę chri- 
zantomę uždanga; mano norai 
ir pažiūros turi būti ateityje pa
gerbiamos. Jei man suras vieną 
B dukterę Daimyo Šeimoje 
tegul sau, bet ji turi turėti vi
sas ypatybes, kurtę aš noriu 
K savo žmonos, nes ai galiu 
vesti tik mylimą moterį erba 
tapti antru Windsoro hercogu".

Taip kalbėjo Akihito, būsi
mas šimtas dvidešimt penktasis 
Japonijos imperatorius (jei 
dar imperatoriai ir toliau bus...)

ALBERT F. FETERS 
- (PETRAUSKAS]

APDRAUDOS SPECIALISTAS .

Jei reikalingas Įrodymas, kad 
teisiniu atžvilgiu Rytprūsiai ne-

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI

Diplomatus, politikus ir 
bjaurias konferencijas stumiam 
į šalį. Kreipiamės į jaunus žmo
nes, kurie nori gyventi širdim— 

Ne taip lengva duoti širdžiai 
valią ten, kur valdo tradicija,__
kur tėvai lemia vaikų dalią be septyniolika mokytojų mokė- 
vaikų balso. Japonijoje tokia 
tradicija išbuvo 2,600 metų, o 
prieš porą savaičių ji ėmė ir 
sugriuvo. Niekas jos ir negynė, 
kai Japonijos imperatoriaus sū
nus vedė malūninko dukterį. 
Ne taip, kaip seniau tėvai.

TAIP TĖVAI DARYDAVO
Imperatorius tėvas Hirohito 

buvo septyniolikos metų, kai 
buvo paskelbtos jo sužadėtuvės 
su 15 metų princese Nagako 
Kuni. Niekas tada neklausė, ar 
jis to nori. Per penkeris metus 
paskui jis. tegalėjo pamatyti 
savo sužadėtinę tik po sykį 
per metus — per Naujus Me-

tekėtų už jo. Telefonu buvo ir 
sprendimas iš antros pusės: 
Michie, mes kelsim vestuves, 
kai vyšnios žydės...

Beliko jau tik oficialius pa
siuntinius siųsti pas Michiko tė
vus.

Jiems vyšnios sužydo balan
džio 10.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

116-55 ąueem BNd. Forwt ** T’
'' Tel VL 3-14$

NAMŲ ADRESAS

sveikino laimėtoją ir palydėjo 
iki klubo durų. B palydovų pa
tyrė kad tai Michiko Skoda 
duktė malūninko, kuris čia tu
ri savo vilą.

Akihito ėmė lankytis dažniau 
teniso aikštėje. Palydovai gud
rus išvadas darė, matydami, 
kad jis merginos ranką vis il
giau palaikydavo atsisveikinda
mas. Paskiau ir pašokdavo su 
ja, pirma išsiuntęs už durų pa
lydovą. Paskiau ir telefonu ėmė 
dažniau naudotis. Karališkoji 
šeima iš juostų patyrė kokios 
ten kalbos .buvo, fr staiga bir
žoje Shodarhėlūninko akcijos 
pakilo visais penkiasdešimčia 
punktų....

Jam buvo 23 metai, jai tuo

SPRENDIMAS TELEFONU
1958 rudenį grįžo. Lapkričio 

pradžįojfe telefonu Michiko tie-

ti Rytprūsius nuo Vokietijos, 
nors tai būtų ir tik rytų Vokie
tija. įrodymą, kad Rytprūsius 
grąžinti Vokietijai praktiškai 
nebeaktualu, Maskva jau turi 
— Rytprūsiuose vokiečių nebė
ra. Vokiška spauda minėjo, kad 
iš 2 mil. buvusių Rytprūsių gy
ventojų vokiečių dabar tesą Ka
raliaučiuje, Gumbinėje ir kt. 
miestuose vos 200. O sovieti
niai šaltiniai minėjo, kad da
bartiniu metu Rytprūsįuose esą 
arti 700,000 gyventojų. Vadi
nas, tai jau ne vokiečiai. Tai 
atgabenti iš Rusijos.

Liaudies universitetas ' veną, Čaikovskį, Ortegą kalbė- 
Kaune liaudies universitetą jo Daunoras, muzikos mokyk- 

lanko 400. Pirmų metų progra- los mokytojas.

PELENĖ JI NEBUVO
Lengva pasakyti, kad tėvas 

Skoda buvo malūninkas. Bet 
tas malūninkas buvo malūnų 
kompanijos prezidentas, šeimo
je buvo profesorių ir net rek
torių. žmona grojo namie Cho- 
piną. Turtingas tik ne karališ
kos ir ne ‘bajoriškos” šeimos.

Duktė Michiko (“gražusis iš
mintingasis kūdikis”) gimė 
1934. Ji buyo tik 11 metų, kai 
griuvo tradicija imperatorių lai
kyti dievu kaip to mokė ją mo
kykloje.

Mickiko buvo atiduota Tok- 
yTĮ šv. šfrdfes kolegiją? Kolegi
ja katalikiška, bet Michiko bu
vo ir liko ištikima budiste. Mo
kinė gera, ėjo vis per 90 punk
tų. Studentų pirmininkė. Kole
giją baigė 1957. Tąigi tais me
tais, kai teniso aikštėje pradė
jo aną nepaprastą pažintį.

Kai gandai apie jos pasikal
bėjimus ir susitikimus paskli
do, Michiko staiga išvyko į A- 
meriką, į Europą, kurių muzi
ką, meną, na ir madas buvo 
gerai pažinus ir Japonijoje. 
Kaip visose panašiose meilės is
torijose kelionėje ją lydėjo bū- 400 pėdų gilumo ir plaukė pa
stos' imperatoriaus' laiškai. sinėjęs daugiau kaip 20 mazgų 

greitumu.

Profesinės sąjungos paskiria 
kam ir kur atostogauti. Vala- 
kumpiuose yra atsiųsti atosto
gauti V. Kalinovskaja, A. Cbo- 
rev B. štein A. Veržbovskfj. 
Jie visi pasirašė koresponden
ciją, kurioje giria gerą gamtą, 
maistą ir ramybę, bet pasigen
da, kad nėra klubo. Jau keli me 
tai jis statomas, bet vis nebaig-

"Dixie" — taip vadino ir 
glostė vokiškos veislės šunį 
Jacųues Moreau, prancūzas jau
nuolis, kuris buvo paimtas į 
kariuomenę. Jo kareivinės bu
vo už 125 kilometrų nuo namų, 
Compiegne mieste, prie Oise 
upės. “Dixie” nežinojo, kur din
go jo ponas.

Kartą tėvai išvyko aplanky
ti sūnaus ir kartu su savim pa
siėmė šunį. Dabar “Dixie” 
jau nuuodė kelią. Kai grižo na
mo, jis dingo. Po dviejų die- ‘meilę’

Draugo bendradarbis primi
nė, kad Rytprūsiai yra palikti 
valdyti Sovietų Sąjungai iki tai
kos konferencijos. Taikos kon
ferencijoje klausimas kils iš 
naujo. “Tačiau ji (Maskva) nu
jaučia, kad susirinkusi taikos 
konferencija Maskvos preten
zijų nepatenkins.... Pilnai pati
kima, kad Maskva tylomis įsa
kė Lietuvos komunistų partijai 
surinkti medžiagą apie Rytprū
sių lietuviškumą, būti pasiruo
šusiai Lietuvos respublikos var
du, kuri pilnai rems Maskvą, 
pareikalauti Rytprūsių krašto, 
kaip lietuvių genčių žemės....”

Rev. Francis I. Eagans C.SS.R.
Director of Vocations 
The Redemptorist F atkers
5 East 74th St., New York 21, N.Y.

rių ir naktų atsirado prie pat 
Compiegne, bet negalėjo per
plaukti upės. Galimas (kuktas, 
nebuvo “tikras”, šuva pratupė
jo prie kranto penkias dienas, 
išbadėjęs ir “nesuprasdamas”, 
kad jo ponas kitam upės kran
te nesiteikia nei švilpterėti. Po 
dviejų savaičių šuva vėl buvo 
namie, visas susibaigęs. Reikė
jo vesti pas veterinorių.

“Dbrie” kelionė ir vargas bu
vo veltui. Bet jis Įrodė savo

EVergreen 7-2155 
Resid. ILlinois 8-7118

TIBETE SUKILIMAI TEBEINA

Kom. Kinijos radijas balan
džio 10 paskelbė, kad Tibeto 
sukilime dalyvauja ir komunis
tinės Kinijos antikomųpistai. 
Iš kitos pusės Dalai Lamos vy
riausybę kaltino, ?kad ji rėmu
si Kinijos Sikiang provincijos 
sukilėlius, rėmę ir Mongolijos 
kareiviai. Jie pristatę sukilė
liam sovietinių ginklų.

B visų pranešimų aiškėja, 
kad pačiame Tibete sukilimas 
dar nebaigtas malšinti ir kad 
Kinijoje neramumų taip pat 
esama.

ją visokių dorybių, kurios rei
kalingos imperatoraus žmonai. 
Didžiausia iŠ tų dorybių —• tai 
paklusnumas ir pagarba impe
ratoriui. Ji turėjo stovėti nuo 
jo už trijų žingsnių iš paskos. 
Ji turėjo laukti iki jis baigs 
valgyti; tada jai etiketas leido 
pradėti. Ji negalėjo jo akyse 
pirmoji prabilti jei nebuvo to 
leista. Tik jo leidžiama galėjo 
išeiti iš kambario, atbula ir tris 
kartus nusilenkusi.

Imperatorius Hirohito buvo 
keliavęs" ir daug pasaulio matęs 
Jis suprato naujus laikus ir tra
dicijų varžtus atleido. Tačiau 
nebuvo atsisakęs nuo tradicijos 
eiti tėvų keliais ir žmoną savo 
sūnui parinkti. Tam buvo še
šiasdešimt dviejų asmenų komi
sija. Bet sūnui neteks jos pa
tarnavimais pasinaudoti....

r. KITAIP PADARYS SŪNUS
Karas pirmiausia kaltas kad 

tradicijos griuvo; O antras kal
tininkas buvo generolas Doug- 
las - Mac Arthuras, okupacinis 
viršininkas Japonijoje. Jis 1946 
atnešė didžiausią revoliuciją. Pa 
veikė imperatorių, kad jis at
sisakytų nuo senos senos tra
dicijos — laikyti jį dievu. Im
peratorius nukopė iš dievų sos
to į žmonių 'gyvenimą. Naujos 
Japonijos konstitucija jau kal
bėjo apie visų žmonių lygybę, 
taigi ir laisvą šeimos sudary
mą nesivaikant luomų. 
Taip nutiko, kad MacArthuras 
net viešai pageidavo mišrių luo
mų vedybų. > I

Imperatoriaus sūnus Akihito 
lengvai persilaužė į demokrati
nes vėžes. Jis buvo naujų laikų metu 22. Jų istorija mėgstama šiai pasakė: jei jis norėtų, ji rencijoje gegužės 1L 
augintinis. Jis raitelis, plauki- lyginti su pasakos karalaičio ir 
kas, tenisininkas, vadinas, spor- Pelenės istorija. Tai nėra tiks- 
tininkas, nors buvo skaitęs ir lūs palyginimas:

TENISO AIKŠTĖJE 
PRASIDĖJO

Buvo 1957 rugpiūtis. Karui- 
zawa vasarvietėje pasirodė iš 
Tokio automobiliu su palydo
vais Akihito. Atvyko teniso pa
žaisti. Padarė 140 kilometrų, 
kad teniso partiją sumuštų.

Ar jie, tie palydovai, negalės 
parūpinti jam teniso partne
rės? Ilgai laukti nereikėjo. Pri
statė jam merginą, kuriai jis 
partiją ir pralaimėjo. Užuot ka-

Aišku, kad derybose Rytprū
sių klausimas turės , iškilti. So 

kams, kurie jaųldąbar tyĮomis_vietaį^ sieks pinniąjjsia_ ą>kir- 
ir be reklamos knisasi Kara
liaučiaus, Varšuvos, Krokuvos, 
Gardino, Maskvos archyvuose 
ieško dokumentų, kurie nusta
to Rytprūsių lietuviškumą”.

Tačiau laikraštis sykiu įspėja, 
kad tie gandai “verčia,ir mus 
susirūpinti ne Rytprūsių lietu
viškumo nustatymu (jis yra lie
tuviškas nuo gilios senovės), 
bet galimu krašto lietuvišku
mą paversti rusiškumu”.

PAPILDOMI SAMPROTAVIMAI
Prie Draugo bendradarbio 

sampratavimų tenka priminti 
ir papildomų minčių, kurios yra 
sukilusios ryšium su tais gan
dais ir numatomom taikos de
rybom.

Pasigenda virvię
Klaipėdos žvejybos tinklų 

fabriko direktorius G. Alferov
pasigenda, kad nėra Lietuvoje 
virvių. Esą jau 1958 rugpiūty 
lengvosios pramonės, viršinin
kas Pilipavičius buvo įpareigo
tas suorganizuoti virvės 25-30 
mm. diametro gamybą. Tokios 
virvės reikalingos žvejybai. Jas 
lengvai galėtų pagaminti Pa
nevėžys, Pasvalys, Švenčionys. 
Bet lig šiol niekas tuo nepasi
rūpina.

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

Mėsinių ir galiūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas guzas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 
8 v. v., šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 94534 
(po 8 vai. vak.)

NauiienM kovo 12 pranešė 
apie tikrą ar tariamą Lietuvos 
kbmpartijds sekretbnaūš A. 
Sniečkaus įsakymą Lietuvos 
mokslininkam surinkti medžia
gą apie Rytprūsių lietuviškumą 
ir tą medžiagą pateikti iki ge
gužės mėnesio.

Drauge balandžio 3 K.S.T. 
minimas laiškas iš Lietuves lyg 
patvirtintų aną gandą. Draugo 
bendradarbis sako, kad vienas 
iš kultūrininkų jam rašęs va
sario pradžioje iš Lietuvos to
kius žodžius: ■<

'Netikėtai ir nesuprantamai 
lietuviškumas kcHauĮe Į Ryt
prūsius. Yra tikrę kad 
Rytprūsiai, kurie kelis amžius 
buvo Vokietijos pasisavinti, at
plėšti nuo Lietuvos krašto, ga
li sugrįžti atgal ir tapti Lietu
vos teritorija. Jei tai pasitvir 
tinty.... iš sapno virstę realybė, 
tada mes ir jūs, esant .reikalui 
Įrodyti, privalėsime susijungti 
ir dirbti bendrai, nors mus ski
ria skirtingos sąlygos, bet šiam 
reikalui visę — musę ir jūsę— 
šventa pareiga atlikti tai, kas 
bus pareikalauta iš musę visę".

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI



Tai vis gandai ryšium su nu
matomom taikos derybom, jei
prie jų kada Iras prieita.

Worcester, Mass.
Parapijos jaunimo parengimas

Sv. Kazimiero parapijos jau-

siaubą. Dar ir šiandien yra kar-

Berniukų stovykla

tratorius T. Petras BanKmas, 
O.FM Išvykstama balandžio 25 
šeštadienį, 6:30 vai. ryte nuo 
pranciškonę dienuolyno 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, 
N.Y.

įįjįį

ja”. Susirandame ir lietuvišką
jį tą Angelo Pasveikinimą. Pa- 
riklausikite vadovo, kokia kal
ba Arkangelas Gabrielius kal
bėjo? V

KRISTOPO PAMINKLAS

SIAME KORIDORIUJE yra iiraiyta Sveika Marija visom pasaulio kal
bom, jų tarpe ir lietuviikai.

PRANCIŠKONŲ paminklini tventovč Washingtone.

Išėję iš katakombų randame 
iš šiurkščių akmenų statytą ne
didelę kiplytėlę rožių darže. Tai 
Angelų Karalienės kupetėlė, ko 
pija garsios Portiuncula bažny
tėlės prie Asyžiaus, kur švj

drambliais persiristi per kalnus, 
dar ir šiandien yra mįslė.

nimo organizacijos balandžio

Iš anksto susitarus stovyklautojai iš New Yorko ir apylinkės bus atvežami' pranciškonų parūpintomis priemonėmis. 
Registruotis reikia iš anksto. Del smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu:

Šią mįslę panoro išaiškinti 
anglų prof. J.M. Hoyte. Jisai iš 
Turino zoologijos sodo Italijo
je išsiderėjo prijaukintą dram
blį; jį matome apačioje su J.M. 
Hoyte. Pereitais metais tas pra

jautų kitaip, Maskvainėrako 
spirtis ir nuo Rytprūsių prijun
gimo prie Lietuvos. Maskva ga
lės parodyti, 'kokia ji geradarė 
mažom tautom. O iš kitos pu
sės“ dabartinių Rytprūsių rusų 
gyventojų įliejimas į Liet, gy
ventojų sudėtį duotų gerą pa
grindą Maskvai spausti, kad vi 
soje Lietuvoje būtų labiau sus 
tiprintas rusiškumas.

žuMtofi visada krikš- kymui bažny&ų, misijų ir mo- 
aąeds trankė > traukia. Kai tykių PgŠHrttnnjo, Syrijoje, II- 

‘ . Antrasis 
paminkline švento

ve atvabduati Kristaus gyven
tąsias vištas ir jose pastatytus 
paminklus. Taip išaugo visa so
dyba pastatų, apgaubtų gražaus 
paiko, paminklų, kolonų, Kry
žiaus kelių ir Rožančiaus pen
kiolikos paslapčių.

Kokias iš viso paslaptis tenai

SVEIKA MARIJA VISOM 
KALBOM

Rožančię bekalbėdami, var
gu kada pagalvojame, kad tik
tai iš kalbų įvairumo jau su
sidaro tikras rožių vainikas. 
Galima tuo įsitikinti, einant 
vienuolyno kiemo pastoge — 
kolonada. Čia yra įrengta Pen
kiolika paslapčių, o prie sienos 
marmurinės lentelėse įvairiom 
kalbom surašyta “Sveika Mari-

Jaunimas kviečia visus ir iš 
visur jų parengime dalyvauti.

Paskutinėm dienom amerikie
čių spaudoje buvo prisimintas 
plačiai Stetinas. Tokis prisimi
nimas atgaivina dar kitą gan 
dą, kad Stėtinas gali būti So 
vietų pasiūlytas kaip kompensa- 
ta rytų Vokietijai. Stetino grą
žinimas Vokietijai būtų nau
jas politinis Sovietų gestas vo
kiečiam. Bet kadangi dabar 
Stetinas yra Lenkijos valdomas, 
tai gandai kalba ir apie Lenki
jos kompensavimą — kalbama, 
kad tokia kompensata Lenkijai 
galėtų būti Karaliaučiaus uos-

KRYŽIAUS ŽYGIS
Kryžiaus žygyje UŽ Šv. Že

mę gali dalyvauti kiekvienas, 
kas įsirašo į narius organizaci
jos, kuri rūpinasi padėti pran- 

Prandškus įsteigė Mažųjų Bro- čikonam išlaikyti Šv. žemėje 
misijas įr parauti auklėjimą 
ir ruošimą misijonierių. Infor
macijų galima gauti pas lietu
vius pranciškonus. *
Visa tai matysim Ir pasiinfof- 

muosimo prisidėdami prte iš- 
2 ¥* ■ y------ o n — - **------

metais, atnaujinta 1949.
Steigėju buvo T. Godfrey 

SchiUing, O.F.M., vokiškos kil
mės, miręs 1934 m. Tikslas 
buvo organizuoti paramą išlai-

23 d., 8 vai. vak., parapijos sa
lėje ruošia kortavimo vakarą 
(military whist). Bus įvairi pro
grama ir daug galimybių laimė
ti vertingų daiktų namų ruo
šai; kibirų, šepečių, šluotų ir

'V

' Hanibalas, Kartagos valdovas 
staiga užkariavo Ispaniją ir pro 
pietinę Prancūziją bei Alpių 
kalnus užpuolė Italiją iš šiaurės 
Alpių kalnus jis praėjo su 26, 
000 karių ir 21 drambliu. Tas 
praėjimas romėnam 'sukėlė fesorius pėsčias perlipo tas kai- 

nuotas vietas, kur manoma ke
liavo Hanibalas, šiemet keliaus 
su drambliu. Kad dramblys ne- 
pamuštų į akmenis kojų jam 
pasiūdinti didžiausi pasaulyje 
batai. Hanibalo drambliai ne
buvo batuoti. Matysime, kaip 
pasiseks Alpių kalnus perkopti 
batuotam drambliui su moky
tu profesorium. Ar jam pavyks 
padaryti tą patį ką padarė se
niau didelių mokslų neišėję ka
ro vadai?

šventovę. Miestas dar nebuvo ėjo aukščiausius Europos kal- 
plačiai išsikėlęs, kai šiaurės va- nūs — Alpes. Tai buvo 218 
karinėje dalyje ant kalnelių metais prieš Krištų.

Berniukų vasaros stovykla Kennėbunkport, Maine 
vasarvietėje prasideda liepos 1 ir baigiasi liepos 3L 
Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. Priimami berniukai 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Savaitinis mokestis £26.00.

buvo pastatytas pranciškonų Tada romėnai kovojo su stip- 
vienuolynas ir šventovė 1899 ria fenikiečių, vadinamų pūnų 

valstybe Kartaga. To miesto 
Afrikoje likučiai ir yardas li
gi šiandien yra išlikęs. Karta
ga buvo, garsiausia, kai ją val
dė žymus karo vadas Haniba-

(Atkelta iš 2 psLh' 
reikalingi grąžinti Vokietijai, 
tai šKi lietuviu mokslininkę 
parodymai, kad tas kraštas ir 
praeityje nebuvo vokiškas.

Prijungti Rytprūsius tiesiai 
prie Maskvos ar tarpininkau
jant Lietuvos respublikai? Ge
riau Maskvai gal pirma galimy
bė Bet jei propaganda reika-

Parengimui ruošti komisiją 
sudaro: pirm. J. Gudukas vice- 
pirmninkas G. Ridikaitė, 
sekret. J. švedaitė, bilietus pla
tina M. Pauliukonytė, E. Anu- 
šauskaitė, ir J. Ridikas, užkan
džiais rūpinasi Aid. Rajeckaitė. 
N. Rainytė, H. Šlemaitė, stalus 
tvarkys R. Desantell, J. Kups
tas, Step. Zaleckas ir J. Ulevi
čius.

Šventoje Žemėje?

VAIKŠTAI TARTUM PO 
PALOTINĄ

Palestiną primatą gau
sūs altoriai ir grotos, kopijos 
tų, kurie yra šventoje žemėje, 
kaip švento Grabo altorius, Kai 
varijos altorius, Kristaus Gimi
mo arba Betliejaus grota Ap
reiškimo arba Nazareto grota, 
Getsemano darželis, Kristaus 
Dangun Žengimo koplyčia ir k. 
Lankant tuos altorius, grotos 
ir koplyčias, gaunami tie patys 
atlaidai, kaip ir Šv. Žemėje.

Taip pat gausu kitų altorių, 
statulų, paveikslų ir vitražų. Jie 
primena Kristaus gyvenimą ir 
kančią, vaizduoja Evangelijos 
pasakojimus, Bažnyčios šven
tuosius. - ----------

KATAKOMBOS IR ASYŽIUS
Paminklinės bažnyčios po- 

grindin nusileidus, galima susi
daryti vaizdą, kaip atordė ka
takombos Rojoje, kur pirmieji 
krikščionys slapstėsi, meldėsi 
ir laidojosi. Romoje katakom
bos turi iki 900 mylių. Ten be 
vadovo galėtum pasiklysti ir 
nebeišeiti.

Washingtono pranciškonų 
šventovėj katakombos pavizduo 
tos keliais žymesniais altoriais, 
statulomis, paveikslais, siaurais 
takais ir užuolankom. Randi 
Kankinių kriptą, šv. Filomenos,

įtormnHktime amžiuje ją už- tenĄ Kipro saloje, 
ėmė turkal MvisosEuropos ri- tikslas — 
teriai keliavo jos vaduoti ir gin 
tL Tai buvo vadinamieji Kry
žiaus karai Deja, nepavyko 
savo rankose išlaikyti. Bet 
nirirada nesustojo maldinin
kų procesijos, traukusios į tą 
žemę. Niekada netrūko nė pas
kirti asmenų, keliavusių ir ke- 

HfettijanČių^<»4aj^ytų. Visą lai-—galima 
ką taip pat buvo rūpinamasi 
Kristaus gyventas vietas išsau
goti ir apstatyti šventovėm.

PRANCIŠKONAI IR ŠV. Ž£MB
Pranciškonę ryšys ai šv. Že

mė buvo užmegstas dar šv. 
Pranciškaus Asyžiečio laikais 
(1219). Jis siuntė Palestinon 
savo ordino brolius, steigti pro
vincijos. Ji buvo pavadinta 
“šv. žemės Sargyba”.

Per ilgus amžius toje sargy
boje savo gyvybę padėjo apie 
3000 pranciškonų. Apie 6000 
mirė nuo epidemijų ir nuovar
gio. Bet jų eilės vis buvo pa
pildomos savanorių.

šiandien apie 400 pranciško
nų, gyvenančių Palestinoje, rū
pinasi ne tiktai to krašto šven
tovėm, bet ir misijom.-Jos sie= 
kia Jordaną, Syriją, Libaną, 
Egiptą, arabų kraštus. Apie 
100000 žmonių dirba misijų 
parapijose, mokyklose, prie
glaudose, ligoninėse. Tas kul
tūrinis ir socialinis, karytatyvi- 
nis ir' religinis darbas plačiai 
žinomas mahometonų kraštuo
se. Arabai, kurie pranciškonus 
garai pažįsta, vadina “Virvės 
Broliais”.

Išlaikyti tai virvei, kad ne
nutrūktų šv. Žemės sargyboje 
ir misijų darbe, visame pasau
lyje yra apie 70 šv. Žemės Ko
misariatų (lot. Commissariatus 
Terrae Sanctae). Vienas tokis 
komisariatas yra Washingtone- 
tai pranciškonų vienuolynas su * VACARA TIR A MRI VQ I 
paminkline šv. žemės bažny- oJUl V DKAlHoL I □ i

Kalnas kaip dramblys — las — “Baalo numylėtinis”. Ba- toj amas romėnų posakis, ku- 
ŠEŠIOS DEŠIMTYS METŲ kartais pasakoma bet dram- alas (iš to žodžio pasidarytas ir riuo išreiškiama didelė grės- 
ŠVENTOJE SARGYBOJE bliai nėra kalnų gyvuliai. Jie Belzebubas) buvo stabmeldžių mė: “Hannibal ad portas t.y. 
Wėshingtona$ kaip JAV sos- daugiau laikosi lygumų. O vis fenikiečių, gyvenusių Palestino- Hanibalas ąrba priešas prie 

tinė tik šimtu metų vyresnis dėlto istorija žino vieną nepap- je vyriausias dievas. Kai jie į- vartų”. Kaip jisai įstengė su 
už paminklinę pranciškonų rastą atsitikimą: drambliai pra- sigalėjo Afrikoje, sudarė dide

lį pavojų Romos valstybei.

šv. < Cecilijos, šv. Srikartįjono 
koplytėles. Šv. Cecilija nukan
kinta, atrodo, m toga nekalto 
ang^o miegu; šv. Filomena lai
mina. -• -

■
1



O4SBININKAS

Kipras Bielinis savo išleisto© 
se įsiminimuose “Dienojant”, 
knriiMK esu jau apibūdinęs pra- 
eituoc numer., kiekviena pre

“Dvasininkai“ (388^90) balti
na Lietuvos kataliką kunigus, 
kad jie už iš okupanto caro 
valdžios gan namus aukštus at-

riją, išvažiuoti kunigam £ pa- vo programinėse knygelėse nu- 
rapijos. Veik visi vienuolynai rodė lietuvių tautai ir jai tuo 
buvo uždaryti, o tikimieji buvo meto vadovavusiai katalikų dva- 
riorti išmirti, nes naujų kandi- 
datų neleista priimti. Nusižen
gę rusų valdžiai kunigai ne tik 
negalėjo būti paaukštinami 
(pav. iš vikaro pakeliami į kle
bonus), bet dažnai visai nusto
davo vietos.

siškijai budus kaip kovoti su 
rusų valdžios užmačiom. Iticat nors čia maskoliai mums

— Putnamo ateitininkių 
tė bus gegužės 17. Paskaito 
skaitys Kęstutis Skrupskelis 
studentas iš Fordhamo univer 
siteto. Apylinkės jaunimas pra 
šomas tą dieną aplankyti Put 
namą.

inas Masionis Pater 
son, N.J. kovo 8 d. sulauki 
50 metų amžiaus. Lietuvoj! 

-humanitarinius- mokslus baigi 
Vytauto D. universitete. Moky 
tojavo pranciškonų gimnazijo 
je, Kretingoje. Vėliau buvo pa 
skirtas Lazdijų gimnazijos di 
rektorium. Lietuvoje ir paskui 
Amerikoje skaitė eilę paskaito 
įvairiuose minėjimuose. Be sa 
vo visuomeninio veikimo dai 
rado laiko studijoms Fairleigl 
Dickinson univėrsite, Teaneck 
N.J. Ketverius metus lankę 
minėtą universitetą, šį pavasa 
rį baigia chemijos mokslus 
1958 metais išrinktas Ateitinin 
kų Federacijos Kontrolės komi 
sijos pirmininku.

—Kun. Feliksas Jakubaut 
kas, gyvenęs ir dirbęs ligi šio 
Rio de Janeiro, persikėlė j Sa< 
Paulo vyskupiją, kur paskirta 
šv. Motiejaus parapijos klebo

caro valdžios rusinimo veikla rimo tiems Liuciferio tarnams
riri—a* f ------aM- ■——ibiiiiiiimi kdvo|o tik
ir įų inspiruoti tikintieji pasau
liečiai.
. Ir Kražių kova įvyko kaip tik 
pagal vysk. M. Valančiaus 
nurodymus.

atsispirti" (1892 m. Nr. 2)
Kitoje vietoje “Apžvalga” 

taip ragino lietuvius ginti sa
vo bažnyčią Kražiuose:

Maskoliai nusprendė išnai
kinti K.-ačtę mergaičių vienuo
lyną, o bažnyčią paversti į pra
voslavišką cerkvę... Nepraeis 
poros mėnesiv, kai pragaro mi- 
sijonieriai atvažiuos tą nuspren 
dimą įvykdyti. Apskelbiu jums. 
Lietuviai ir Žemaičiai, idant iš 
laiko žinodami, galėtumėte pa
sisaugoti. Susirinkite j tą vė
tą iš visę Lietuvos karnpę ir 
užkampiu, ir laukite tai valan
dai ateinant, o atbrazdėjus mas 
koliams stovėkite tvirtai, ir sa
vo kūnu padarykite sieną, per 
kurią bedieviai negalėtu įsilauž
ti, o jei reiktę galvą padėti, tai 
padėsite už tikėjimą, bažnyčią 
ir tėvynę; ar begali būti ge- 
r^nėjniri^,u|^ą^...?J’e^l pa

dėjo ir jos ateities veikimo gai- ga”, redaguojamas kun. Pakai- eina apie
res nusmaigstė vyskupas M. Va- niškio, kurstė lietuvius priešių- nY •</
lančius. 1867-8 m. išleistose sa- tis; kame daryti, kaip laisvi Lieto-

«. ■ vos sūnūs, kaip senovės Lietu-
galiūnai" (1892 m. Nr. 2). 

7 \ \ \> m (bus daugiau).

Rusų valdžia tiesiog reikalau- 
te reikalaudavo, kad jai palan
kesni kunigai gautų aukštesnes 
vietas ir geresnes parapijas. 
Vyskupo ir kitų kunigų akyse 
tokie caro valdžios pataikūnai 
kunigai turėjo labai žemą var
dą, jie dažnai buvo vadinami 
“judais”. Mokyklose griežtai į- 
sakyta tikybą dėstyti rusų kal
ba, todėl K. Bielinio metamas 
kaltinimas (131 p.) Mintaujos 
kapelionui Geniui už jo tiky
bos dėstymą rusiškai yra visai 
be pagrindo. Caro švenčių me
tu mokinius varė į cerkvę, ku
rie kapelionai pasipriešino, bu
vo pašalinti ir ištremti.
KAS MURAVJOVO POLITIKAI 

PASIPRIEŠINO
_______ ___________ Prasidėjo arši ir atkakli ko- uždaryti Kražių bažnyčią, karin- 

"ttopriij nto,. r^2č jis~ carui, 5,3 su rusifikacija Tą kovąpra--gos- dvasios laikraštis- “Apžvel- 
niekados savęs klaidinti ir rei- ** R ’
kia žinoti, kad kol katalikybė 
viešpataus krašte, tol valdžia 
nepadarys jos savęs priklauso
mos... tol čia negalime būti tik
ri savo moralinės persvaros, 
nes čia visas politines aistras 
faktinai uždega Romos katalikai 
kunigai".

Tad ir ėmėsi iki tol negirdė
tų priemonių varžyti katalikų 
bažnyčios ir jos kunigų veiki
mui. Uždraudė be valdžios lei
dimo statyti ir remontuoti baž
nyčias, rengti iškilmingas pro
cesijas ir viešai sakyti pamok
slus, skirti įvairiom

pijiečių akivaizdoje melsdavo
si už mūsų krašto okupantą — 
viešpataujantį carą ir visą jo 
giminę”, ir caro mokami “la
bai dideli pinigai”.... pateisino 
tylėjimą, kuomet okupantas 
grobdavo parap. turtus provos- 
lavindavo katalikų bažnyčias ir 
atiduodavo jas popams”. Bent 
trumpai žvilgterėkime, kaip 
tikrųjų buvo.

MURAVJOVAS APIE 
BAŽNYČIĄ IR KUNIGUS

Muravjovas, numalšinęs 1863 
m. sukilimą, pradėjo didelę ru
sinimo akciją Buvo įsiti
kinęs, kad Lietuva “nuo am
žių rusiška ir tokia turi palik
ti”. Lietuvai surusinti buvo 
svarbiausia kliūtis katalikų baž
nyčia ir jos kunigai.

iš

mant, mokė jis, katalikai ne- 
vien tor šiaip jau vyresnybės 
melsti, kad to nedarytų, bet 
dar turi susibėgti visos para
pijos žmonės, vyriški ir mote
riškos, vakcrčię nešinos. Turi 
pripildyti, apgulti bažnyčią ir 
neleisti maskolių prie Dievo na 
mų. Pačioje bažnyčioje turi nak 
tavoti ir su ašaromis giedoda
mi turi melsti Viešpaties, idant 
gelbėtų šventą savo bažnyčia.... 
Jai kurį žmogų maskoliai muš
tų, kapotų, čaižytų su bizūnais, 
vis tai turi iškentėti."

Rusų administracijai nutarus

KRAŽIŲ BAŽNYČIA, kurią norėjo rusai uždaryti.

pareigom
KRAŽIŲ miestelis (iš seno paveikslo)

NEWARK, N J.

Lietuvos vyčių 29 kuopos su
sirinkimas bus balandžio 21 d., 
8 v.v. šv. Jurgio salėje, 180 
New York Avė. Vienas iš pa
grindinių darbų bus pasirengi
mas šokiams “Naktis Havajuo
se”. šokiai ^įvyksta balandžio 
25, 9 v.v. šv. Jurgio salėje. Gro- 

Romo Butrimo orkestras.

Lietuviai studentai renkasi vadovybę
Balandžio gale lietuviai stu- Dabar yra SAS Philadelphijos 

dentai korespondenciniu būdu draugovės pirmininkas, Alias 
renka .Centro Valdybą^ Koj^o-(lietuviųinžinierių- organizaei- 
lės komisiją irGarbės Teismą, ja) Philadelphijos skyriaus sek-

Į valdybą kandidatais ateiti- 
minkai pasiūlė Ireną Banaitytę, 
Ziną čikotaitę, Alfonsą Dziką, 
Algimantą Ge&auską, Antaną 
Ivašką, Teresę Masionytę ir 
Skirmuntą Radvilą. Į Kontrolės 
Komisiją — Giedrę Griškėnai- 
tę, Povilą Kilių, Rimvydą šlia- 
žą. Į Garbės Teismą — Vytau
tą Dudėną, Kęstutį Skrupskelį 
ir Joną šoliūną.

Apie pasiūlytus kandidatus 
galima suteikti tokias biografi
nės ir jų visuomeninės veiklos

— Lietuviai dalyvavo JAI 
chemikų suvažiavime praėjusi: 
savaitę Bostone. Dr. A. Darnu 
šis iš Detroito skaitė paskaito 
plastikos dažų sekcijoje. Be to 
dalyvavo Birutė Miniotaitė, 
Kęstutis Keblys ir Donatas Ša
tas. Lietuviai chemikai sutari 
tokių suvažiavimų metu šaukt 
savo pasitarimus. Nutarta taif 
pat žymesnius lietuvių darbui 
įtraukti į JAV chemikų biblio
grafiją.

—Saulius Elisonas grįžo ii 
Korėjos, kur buvo pašauktas 
karinei prievolei atlikti. Išėję 
visai iš kariuomenės, ruošis is
torijos doktoratui.

retorius. Priklauso A.S.M.E. 
(American Society of Mecha- 
nic Engineers). Anksčiau dar 
buvo SAS Philadelphijos drau
govės pirmininkas, dalyvavo 
Philadelphijos LB Balso (radi
jo valandos) redakciniam kolek
tyve, aktyviai reiškėsi mokslei
vių ateitininkų veikloje, šiuo 
metų dirba automobilių indus
trijos Budd Co. Philadelphijoj 
kaip mechanikos inžinierius, o 
vakarais lanko Drexel Institu
te of Techanlogy, gilinasi civi
linėje inžinerijoje. Po dviejų 
metų sutidjų tikisi gauti ant- 
trąjį B.S. (pirmąjį gavo 1957).

TERESĖ MASIONYTČ gimė

ALGIMANTAS GEČIAUS- 
KAS, 25 metų, studijuoja Dre- 
xel Institute of Technology ci
vilinę inžinieriją septintąjį se-

1 dol., prie jęjįmo — 1.25 dol.
Pa- Vakare bus paminėta Havajų 

laidotas Meadowridge kapinė- valstybės įsteigimas. Parengimo ___ _____ ______
šv. Vardo draugijos metinis rinko naują valdybą, aptarė a- se. Nuliūdime liko dukra Elena komitetui pirmininkauja Char- comb St., Philadelphia 41, Pa. Kudirkos vardo gimnazijos dvi 

seimas įvyko balandžio 5. Da- teities' planus. Tai buvo 45 ir anūkai. Navickas. j

lyvavo visų Baltimorės vysku- draugijos seimas. Jis baigtas iš- 
pijos parapijos atstovai. Kateri- kilminga vakariene. Dalyvavo

3ALTIMORES ŽINIOS

pats Baltimorės vyskupas Pra- su savo dvasios vadu kuų. J. 
nas Keough, seimo posėdžiai Antoszewski.
vyko Lord Baltimore viešbuty- Suaugusiu vakaras įvyks ba- 
je. Įžanginę kalbą pasakė ysk. landžio 17 šv. Alfonso salėje. 
Mikas Hyle iš Washingtono. Iš- Kviečiami dalyvauti visi, nes 
------------------------- 1—. bus proga susipažinti su kitų 

parapijų nariais.
Baltas suruošė įdomų pava- į

1938 vasario 15 Kretingoje. Vo- 
mestrą. Gyvena 913 W. Rus- kietijoje Uchtėje, baigė Vinco

------------------------- o--------------- _.i 
Philadelphijos LSS skyriaus pir klases, o JAV — vidurinę mo- 

. Vyčių 29 kuopa reiškia gilią mininkas 1953 — 1955, vice- kyklą. Dabar studijuoja istori-r užuojautą Sofijai Kaminskienei primininkas 1955 — 56. Stu- ją ir pedagogiką Seton Hali u-
kartos lietuve, po ilgos ligos ęjgoms giminėms mirus Jo- dentų Ateitininkų Sąjungos niversitete So Oranse N J 

nui K31™51™ kovo 30 centro pirmininkas Mokslui tęsti gauna imiversite-
gai aukojo misiąs sv. Alfonso Indiana. Jo darbas vyiču orga- 1956 —57. LSS CV Užsienio 
bažnyčioje balandžio 7. Palai
dota Loudon Park kapinėse.

Jonas Obelinis

to stipendiją. Studijas mano 
nizcijoje bus visų vyčių ilgai Skyriaus vedėjos 1957 — 58. baigti ateinantį birželį bakalau- 
prisimenamas. LSS CV Įgaliotinis rytiniam rės laipsniu (B.S. in Education).

F.V. JAV pakraščiui 1957 — 58.

Juozo Bertulio valsas har

Norwood, Mass.
Lankėsi sv«i.i vaidintojai. sartai vakarą, kuris įvyko ba-
Balandžio 5 iš Lawrence, landžio 11 lietuvių svetainėje.

Mass, lankėsi šv. Pranciškai nesigailėjo nes
tuo prisidėjo prie Balfo, kurisparapijos vaidintojų grupė, va

dovaujama kun. Aloyzo Klimo. šelpia visus vargstančus lieto
ji suvaidino “Ant upės kran- V1US'
to”. Vaidintojai gerai atliko sa- Parapijos kunigai po sunkių 
vo roles; iš jų buvo net senes- darbų buvo išvykę pailsėti j ki
nio amžiaus vyrų ir moterų. ^us miestus. Dabar vėl grįžo 

Veikalas vaizduoja, kaip ūki- PP® savo pareigų.
ninkai praleidžia savo ūkius žy- Sutvirtinimo sakramentas šv.
dams. Visiems buvo progos ge- Alfonso bažnyčioje bus teikia- 
rai pasijuokti, bet veikalas y- mas balandžio 19, 4 v. p.p. Vi- 
pač patiko senesnės kartos si parapiečiai kviečiami daly- 
žmonėms.... Nonvoodiečiai vai- vauti šiose gražiose pamaldose, 
dintojus gerai pavaišino, o kleb kurios būna kas penkeri me- 
kun. F. Norbutas nuoširdžiai tai šv. Alfonso bažnyčioje.
jiems padėkojo. Bingo vakarą ruošia parapi-

šv. Vardo draugijos komuni- jos sodalietės šv. Alfonso Sa
ja buvo balandžio 12. Po mišių Įėję balandžio 24 d. Laimėto- 
buvo bendri užkandžiai, ku- jams bus gražių dovanų.
riuose dvasiu vadas kun. J. Apie Britę Hondūrą prane- 
Svirskas sukalbėjo maldą ir pa- gįuus padarė prof. K. Pakštas 
sakė trumpą kalbą. Padaryti j yjfpnas Susirinkimas įvy- 
pranešimai apie drabužių vajų, balandžio 5 lietuvių svetai- 
kuris baigsis balandžio 26. Vi- nėje
si prašomi tą dieną sunkti kuo Jwnim<> vakirg>
daugiau drabužių. Nutarta pa- , y. . svetaiiie Su
aukoti po 10 dol. Nukryžiuoto- 265 svetainėje, rro-
io Jėzaus seserims Brocktone gramą ,špiMys teutmnt
• d v J*rocktone būsima balerina Valai-
ir Nek. Pradėtosios Marijos se- ... . . . .J tyte ir vietiniai jauni akordeo- 

. . _ nistai.Žvalgas
serims Putliame, Conn.

Steponas šiudeikis, senos kar 
tos lietuvis, ilgai gyvenęs.Balti- 

Balandžio 19. sekmadienį, moreję. mirė baladnžio 3. Ge- 
Balfo 22 skyrius Norwoode lie- dulingos mišios buvo Šv. AKop- 
tuvių šv. Jurgio parapijos salė
je po kiekvienų pamaldų par
davinės pyragus. Pelnas skiria
mas mūsų vargstančių tautiečių 
šelpimui. Visi lietuviai kviečia- 

» mi užeiti ir nusipirkti gardžių 
pyragų ir paremti vargstančius 

lietuvius Sibire ir kitur. jos vadovavimą globoja preL

— Kun. Ant. Vilkaitis. Cice
ro, III. vadovaus Cicero LB or
ganizuojamai vasaros vaikų aik
štelei. Organizavimo darbus ir

Skyriaus sekretorius B. Kovas Ign. AlbaviČius.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
NEW YORKO IR HARTFORDO - WATERBURIO SKYRIAI

kviečia rytinio pakraščio visuomenę atsilankyti j .

KONCERTUS
Kvartetui akomponuos muz. A. MR0Z1NSKAS

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

Stalhikus rezervuoti iš anksto pas Rasą Arūnaitę, VI 7-6336. Bilietus 
galima gauti pas akademikus skautus, Ginkų 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.

HARTFORDE: sekmadienį, balandžio 19 d^ 3 v

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

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.

Šiuo metu atlieka mokytojos 
praktiką vfenoje Patersono 
gimnazijoje. Jai siūloma asis
tentės vieta Loyolos universi
tete Chicagoje, kur mano kar
tu dar gilinti sociologijos mok
slus. Kolegijoje buvo studentų 
tarybos (Studęnt Council) ats
tovė, o šiais metais yra sen
jorų klasės sekretorė. Visus 
ketverius metus universitete 
buvo tarp pirmųjų dekano są
raše. Įvairiomis progomis yra 
kalbėjusi amerikiečiams - apie 
Lietuvą. Kovo 15 kalbėjo Ko
lumbo Vyčių moterų sekcijai; 
susirinkime dalyvavo apie 200 
moterų. Dvejus metus atstova
vo Lituanus žurnalui Patersono 
apylinkėse ir pravedė aukų rin
kimo vajų- Porą metų globojo 
Patersono moksleivius ateitinin 
kus ir vienerius metus buvo 
SAS New Yorko draugovės ko
respondentė. Visą laiką pri
klauso ateitininkų organizaci
jai Gyvena 233 Fulton PI., Pa- 
terson, NJ.

monizuotas pagal lietuvių liau 
dies meliodiją, buvo grojama: 
televizijos Lawrence Wėlk pro 
gromoje kuri perduodama visa 
Amerikai. Programą finansuoja 
Dodge automobilių bendrovė.

— Salomėja Narkeliūnaftė, 
Draugo korespondentė, rašant 
reportažus iš New Yorko ii 
Jungtinių Tautų posėdžių, bir 
želio 19 išskrenda į Europą si 
Amerikos pabaltiečių ekskursi 
ja. Pernai ji lankėsi Lenkijoje 
Buvo pasiekusi ir Punsko lie 
tuvius.

—A. Landsbergio “Penki 
stulpus turgaus aikštėje’ nu 
mato statyti John Lotas, žino 
mas televizijos, radijo ir film< 
pranešėjas. Veikalo režisoriait 
pavardė dar neskelbiama.

—Algirdas Andriekus, bib
liotekininkas, Los Angeles, Cal 
buvo išvykęs lankyti Pietų A 
merikos. Lietuvoje yra baigę 
teisių mokslą ir Vilniuje buvę

IRENA BANAITYTĖ 22 me
tų baigusi zoologiją B.A. laips
niu Hunter Kolegijoj. New 
Yorke, studijas tęsia Hunter 
College Graduate School. Gyve
na 192 Arlington Avė., Brook- 
lyn 7, N.Y. Yra ‘Ateities re
dakcijos kolektyve. (Bd.)

TAISO 
televizija, radiju, patefonu 

įrengia HI-FI

BARZDUKAS ir ZIBRIS
, 273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. WY 1-S3V0 

174 Notiey Avenue
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1M0

advokatas.
— Jonas Šukys mirė Argen 

tinoje vasario 18. Jis buvo gi 
męs Bridgeport, Cdnn., su tė 
vais grįžęs į Lietuvą, į Kaina 
jų parap., Raseinių apskr., < 
iš ten išvykęs 1927 į Argenti 
ną. Buvo nevedęs 55 metų.

— Brutonis ir Romualda 
Vaitai, broliai inžinieriai, pas 
kutiniu laiku gyvenę ir dirb 
Clevelande vėl grįžta į Pitts 
burghą, į tą patį darbą, kur 
dirbo ten nusikėlę iš Bostone

lombus Ohio persikelia 
Clevelandą. Lietuvoje jisai bu 
vo ginekologo prof. A Vhiį

lėraštį “Valandoš”, verstą k 
Saulaičio. jr., atspausdino Fak 
field (Connecticut) universitet 
studentų pusmetinis jjumala 
*New Frontiers’.

—• Lietuvos vyčiai turi sudi 
rę komisiją lietuviškumui ir Ik 
tuvių kultūrai puoselėti. Komi 
sijos pirmininkas yra J. SU 

? kas. nariai — kun. S. Raila i 
J. Janulaitis. Kom. “VVties 
nr. 3 skelbia programą, M 
galima būtų labiau tietuvittii
mą sustiprinti.



AUTO RADIATORS

&<’£ Žiūrėk, jam ant do
lerio, užauga kitas, ant dviejų- 

' keturi, ant keturių — aštuoni, 
ir taip jis lobsta, tik lobsta.

— Kad taip ir man atsitiktų, 
— pamanė vargšas, — kad iš 

• VY tų pinigų, kuriuos turiu dabar 
kišenėje, už penkių minučiųpa 
sidarytų dvigubai daugiau, dar 
už penkių — keturissyk dau
giau ir taip vis daugėtų.... Grei
tai patapčiau turtingu.... Bet 
ne! Nematysiu aš tokios lai
mės! Niekas man nepadės.... 
E. kad nors koks suskis kipšas 
padėtų, neatsisakyčiau . .

Vos jis tik taip pamanė, o 
velnias jau čia.

— Ką gi, — tarė jis, — jei 
jau taip nori, aš tau padėsiu. Ir 
tas man visai nesunku. Matai 
tiltą per upę?

— Matau! — sako vargšas.
— Tai dabok: kaip tik pereis- 

si per tiltą, tuoj turėsi kišenėje 
dvigubai daugiau, negu dabar 
kad turi. Sugrįžti tiltu atgal — 
vėlJ>us. dvigubąi daugiau^ nes 
gu kad turėjai. Ir' kiekvieną 
kartą, kai pereisi tiltą, turėsi 
lygiai du kartu daugiau pinigų, 
negu kad turėjai prieš tą tiltą 
pareinant

—Ar gi? — nesitikėjo varg
šas.

— Tikrai sakau! — tikrino 
velnias. — Tiktai, žiūrėk, susi
tarkim! Už tai, kad aš tau to
kios laimės teikiu, tu, perėjęs 
tiltą kiekvieną kartą sumokė
si man po 24 centus už gerą 
patarimą. Kitoniškai iš to nie- 

‘ ko neišeis.

tuvoje postalininiame laikotar
pyje.. Paskaita įvyko balandžio 
11.

Jonas A. Stiklorius, Vliko 
vicepirmininkas, balandžio 11 
UTFI-FM radijo programoje kai 
bėjo apie totalitarines- valstybes 
Kalba pertraukiama programos 
vedėjo paklausimais, o vėliau 
ir studijoje besiklausančiųjų 
klausimais, truko visą valandą.

Motinos dienos minėjimą ruo 
šia L Bendruomenė. Programa 
rūpinasi L Bendruomenės val
dybos narys kultūriniams rei
kalams Balys Raugas.
JAV rytinio pakraščio L. Ben

druomenės apygardų ir apylin
kių, suvažiavime New Yorke phi 
ladelphiečius atstovaus . prof. 
Jonas Purinas, Vincas šaudris 
ir Balys Raugas.

Arkliu ir jojimo sporto paro
da įvyks balandžio 19 Raven- 
hill Acądemy, 3480 W. School 
House La. Germantown, Phila. 
truks nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
vak.

Moksleiviai ateitininkai balan 
džio 19 daro išvyką į arklių pa
rodą, o & vai. popiet dalyvauja 
susirinkime, kuris įvyks čiko- 
tų pastogėje.

specialiste side walks, driveways, 
stoops; free estimates — reasonable.

SPOLLEN BROTHERS
GE 6-5264

CH1LDREN BOARDED

CHESTER HILL AREA
Mount Vernon, N. Y.

wiU care for c h i i d r e n any age, 
reasonable rates. nice atmospbere. 
yąrd. meals —.tęst cane~ 
" < - ' MO 7-76T7 " '

MUSIC

BERNARO SPENSIERI 
Saxopt»one - Ctarinet - Flute 

Concert Orchestra, Jazz Dance Bapd 
Experience. Private Instruction 

Home or Studio 
29-15 Newton Avė., Astoria 

RA 1-9591
Call between 6 and. 8 P.M.

CHILDREN SHIRTS

AMERICAN HOME REALTY 
įstaigoje rr.ai didžiausiu paA&U namų Woodhaven. Rietanotad HUL 
Oz<>ne Park. Jamaica ir kitur.

------------- S U N ir I S E-------------- 
OEPENOABLE CONTRACTORS 

Vtotetions Reino ved, CeOar to Roo 
Cement Work — Housewrecking 

Rubbish Removed 
CAPT. MIDNIGHT 

GL 2-2939 or HY 1-9505

BEAUTY SALON

MR . L O U I S 
•■Jlalr Styliats” 

N«w Coiffure Fashiona “Styled for You“
Soft Perniaaenta—PastH Blondinę 
Spocial Attf>ntion to BridaI Parties 

300 W. 40 St.. N.Y.C. (1 Fli0ht Up) 
Across th» Street from 

Port Authority Bus Terminai 
MISS TERH1—Mwr. BFtyant 9-7487

Catnp Shirts with name of Camp 
(white only) in groups of 4 now 88^ 
Foot Locker Ali Metai — now $&95 
Name tapęs sewn on every order 1 

and given FREE

D A V I D S
4305 13th Avė. Broeklyn
Free Parktag GE 6-9580

3RAKES RELINĖO — ANY CAR 
suso

S AND irs SERVICE, INC.
----------1779 WEBSTERAVE:

- CY 9-4949

FOREIGN CARS

ttdirbinys ALFA ROMEO 
Amerikoje Itališkas firmos, mažo ti
po ir gražios Išvaizdos automobiliai. 

Kaina tik 1098X» dol.
Kreiptis asmeniškai j Mr. Laurenzo

EUROPEAN MOTORS 
1507 Coney Isiand Ave^ 

CLoverdale 8-6330 Brooklyn. N.Y.

BUiLDERS

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

Tarptautinis plaukų stilistas 
Duoda pamokas — demonstruoja 
Daro garbanas, dažo. stilizuoja, 

sidabruoja 
Pr-taiko veido stilių 

FrleŠveetuvinūtm Sušukavimui

3131. Grašd Conpoor*. Bronx 
WE 3-0430 FO 4-8648

We Build 
CUSTOM HOMES

Atties - Basements - Extenšions

SUB-ACE BROTHERS
OL 1-2020 — Hl 6-6951

HOME IMPROVEMENTS

MOTELS

OCEAN GLOM MOTEL Fire Proof 
ON THE BOARDWALK in Seaside 
Heights. Sun deck right on the ocean. 
Ali Ule and eonerete. Private rooms 
and bath — accomodate 4. Free 
Parking and Morning Coffee. Call: 
SE 9-0362 for reservations.

Hancock Avė. and Boardwaik

ELECT. SUPPL1ES

B. DAVIS

joseph v. ARICO 
CEMENT CONTRACTOR 

Sidewalks - Blockwork - Driveway* 
Patios - Clate Terraces - -Brickvvork 

Garages Built To Order 
Carpentry &■ Waterproofing 
Estimates Cheerfully Given 

1 Wi$teria Avė-, Mineola 
Ploner 2-0077

Get The Best For Less 
in Atterations, Extensions, Garages, 
Atties, Basements, Roofing, Siding.

LO JO CONTRACTORS 
Ask for "JOE”

IV 9-6662 — TU 8-0295

kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

BANGA TELEFISION
Sav. V. ZELENIS

M23 FULTON STREET .
BROOKLYN 8. N. Y. j-

Televizijos, Ųi-Fi bei vokiškų

35 iki 
vokiškos 
bei Stereo 
Dideli atpiginimai Admiral bei 

' RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 

' oro vėsintuvą (Air conditioner).

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL 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 —

HAVEN REALTY
Josepli And rusi s Insurance

87-09 JAMAICA AVPL, WOODHAVEN 21. N. Y 
TEL. VI 7-4477

dMdadfeniais — 9 vaL ryto Kgi 9 vai. valu

AUS TĖLEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

.Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas, garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

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

Darbo valandos; Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895
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SUMMER CAMM

į?MP-£>8»'

V K GAUTAS - BSUKS^S 
SAVININKAS

Nev ; Yorko miesto aikštelėse vi *.- ■ _ _ -■■„-■ur /jjgHįįTiTijiTs Bsesū^jfis DzaSv*

deda bai. 15) ir aktyviai įsijung-r 
ti į sportuojančių gretas. Kvo
čiami visi: jauni ir vyresni, vj= 
rai ir moterys, pažengę irprė-
ripriantieji Mūsų ižiriiiej tei
sininkai — Gerulaitis, Arūnas, 
ir Satdattis — mielai sutiko pa- 
instruktuoti pradedančiuosius.

Bus pirmenybė iššaukimo 
(challenga) sistema, kuri tęsis 
visą sezoną. ši sistema yra pa
lanki pradedatiesinems, nes

MM Viitortt priešaky. Vy- 
tie įveikė Detroitą ir Brooklyną 
po ir CMeagą 3-2. CM- 
eaga laimėjo iŠ Detroito 3H- 

ir Brooklyno 414-34 De
troitas savo keliu sudorojo 
Brooklyną 5-0!

B pirmos lentos žaidėjų gre
ta Vaitonio, lahai gerai pasiro
dė Kasys Škėma (Detroitas), į- 

AL Zujų ir 
Vaitoniu bai-

Bor

N.X
MM8MM8M88toMdWMBe

HMESTAtf

1883 liADISON STRSST 
BBOOKUN «. N. Y. 

(RtdgMraod) 
TeL KTergrėen 3-6460

savo kreefiteTermito Vytis 
turi 1950 ir 19^ laimėjimus

PAUL’S RESTAURANT

priešininką galima pasirinkti 
pagal pajėgumą.

land Parko aikšteles fOeve-
CREEP — naujas tokia.

Brooklyne)
Smulkesnių informacijų 

kreiptis į Lietuvių Atletų Klu
bo lauko teniso vadovą A. Bi
ruti, 117-05 89 Avė., Richmond 
HQ1 18, New York. Telefonas 

„ YĮ^Xr5129u- .

LSK: Kollsmanft SC 5:3 (1:1)
Sekmadienį žaidusios 3 LSK 

futbolo ekipos nepatyrė pralai
mėjimų. Pirmoji ekipa 
visai pelnytai įveikė kietąjį 
Kollsmamną (5:31 Mūsiškiai vy
ravo visą rungtynių laiką, bet 
reikėjo ilgokai laukti, kol Re- 
mėza iš 16m. įkirto 1:0 An
trame kėlinyje reikalai atrodė 
liūdniau, kai 69 minutėje prie
šininkai dar vedė santykiu 3:2. 
Vis dėlto KUvečka, Butrimas ir 
Budreekas trim įvarčiais užtik
rino mūsų pergalę. LSK žai
dė: Reventas; Saldaitis (Vaitke
vičius), McGee; Krušinskas,

DISPLAY

Ali

SIGNS—ART WORK
Type* — Bronx A Manhattan 

TeL: JE 8-7351

Akta s»gn Service "

"Everything for Your Bazaar” . 
Wh«el8 - PrtoMr - Eąuipment Beots 

Tents
FURGIUELE A GRANT 

9Wnshlre Deive
WhMto Plalm, N. Y. WH 8-4421

Wanhou^ 9c Sbcvmm
1464 BIOKlelI Avė. TA 2-2378

SCBOCM.
Visi faMhdio apmokymo me
todai. Žtooa kainos.
U W. 30th St, N.Y.G, N.Y.

TeL CH 4-0918

jo dar & Amerikos lietuvių ko
mandinio meisterio titulą.

Chkagos Neris į šias varžy
bas stojo be geriausių savo vy
rų: P. Tautvaišos ir K. Jakštos.

Boston Sunday Globo, balan
džio 12 d. “Chess” skyriuje mi
ni Lietuvius, laimėjusius tre
čią vietą Bostono Met lygos 
p-bėse, priešaky Boystono ir ki
tų (reikia žinoti, kad Boylstono 
klubas įsteigtas 1909 metais, 
vadinasi. kIubui W metiį}. E pt 
bių lentelės matyti, kad Cam- 
bridge ir Harvardas meisterys- 
tę iškovojo nelengvai, abu turi 
po 3 pralaimėjimus. Po karta 
pralaimėjo Lietuviams. Kiek
vienas klubas turėjo po 12 
rungtynių ir 60 sužaistų parti
jų. Harvardo univ. iš partijų 
surinko 36^4 taškų, Lietuviai 
35%!

Tam pat skyriuje įdėta Gedi
mino Šveikausko laimėta parti
ja iš telefono rungtynių su 
Pbiladelphia.

Mar <M Plato turnyras Ar
gentinoje davė tokias pasek
mes: Najdorf (Arg.) ir Pach- 
man (čekosl) pir 10^-3^ tš. 
16 metų didmeisteris Bobby 
Fischer (JAV) n* Beris Ivkov 
(Jugsl.) po 10 tš. Buvo 15 da
lyvių.

len and poison ivy. $450 season, 
$850 full season. Wrt. Dorothy Bess,

2046 Ryer Avė,* Bronx 57, Oept. ‘L*

New York. Tel. TR 8-2075.

IN CATHOUC AREA
of ROCKAWAY POINT

Modem 5 room furnished summer 
bungalow, heat and aU conveniences. 
In St. Edmondą parish. Reasonable 
price —Mušt be seen. AXtell 7-5122

‘ UQUORS - BEER - W1NES

SKANŪS UETUVISKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniaiiskas

31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 3-977J

FREEPORT DAY CAMP

MI8S BRENNAN’S SCHOOL

281 W. Merriek Rd. Freeport, L. I.

ReeMent Campers Accomodated

Write for felder or phone 

SUnset 5-7355 or FReeport 8-4420

PLANDOME — St Mar/s church 
and school; 9 spacious, 4 baths, 2 
powder rms, modern kitehen, cover- 
ed porch, several patios, plūs guest 
cottage, with huge living^room and 
stepdown fireplace, kitehenette, bed- 
room and balk, beach rights; owner 
transferred; % aere; MA 7-6095.
--jt //-T'

PERKAME NAMUŠ

Jadcsmi Heights, Ehnhurst 
Woodside, Eego Purk, Astoria

H. W. MALĖ - FEMALE

NUBSES —■ REdSTERED
Profesatonal — AU Shifts Open 

Differential Paid on Evening and 
Night Shifts. Maintenance available 
if 80 deeired. Excellent Personai 
PoUdes. Voluritary psychiatric hoe- 
pitaL Wtth school of Nursing. Sa- 
iaries depeuding on experience and

40-10 82nd SL, Jackson Heighto 
Tel.: 9-7000

Atdu» vakarais šeštad. Ir sekmad.

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

322 Union Avė. Brooklyn 1L N. Y.

8AV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

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

kitoms progoms

Bohac

įvarčiu (1:0) nuglaėję ukrainie
čius, užėmė savo grupėje an
trąją vietą.

boutiques, novelties, gifts. Seū to 
vour own groap, seU to friends and 
neighbors. WHAT YOU DONT 
SELL,... RETURN TO US!! N« 
ęuestions aslted. Featuring person- 
alized ashtrays.
Ask our etperts for advice on your 
fund raistas problems.

68-43 136th St_ Flushing 67, N.Y. 
Caff BO 34876 — Ask for “MITZI”

DIRECT0R OF NURSES

ST. VINGENTS HOSPIT AL
240 North 8L, Harrison, N. Y.

Pbone RYe 7-0502

Near Cathotic Ctrarcfr

IN BEAUTIFUL Huntington, Knoll- 
woed Beach. Centerport Cove; pvt 
beach, insulated furn. house, 4 bed- 
rms., baths, steam heat, 2-car 
garage, new boat 'A motor. $23.000. 
FL 2-3092 or your broker.

IN ST. GREGORY’S PARISH, in
Bellerose, L. L — $17,700; legal 2

BOWLING

ri būtinai turi išilaikyti antro
je vietoje, kad gautų teisę žais
ti dėl įkėlimo į oberlygą. Rung
tynės bus Nevr Framers OraL 
Pirmosios pradeda 3 vaL, o re-

FLOOR WAXING 

RESIDENTIAL — COMMERCIAL 

WIND0W CLEANING 

GENERAL HOU3E CLEANING

(57-C), Žalys-W<allace (56-Nf), 
Vilkas-Severn’ą (58-N).

Brifish Chess Magazine, ba
landžio numery, talpina puikiai 
išanalizuotą partiją iš Lietuvos 
1955 m. pirmenybių, loštą Bar
šausko su Česnausku. '

Gisela Gresser, N. Y. ir S. 
Stevenson, Calif. atstovaus 
Ameriką moterų pasaulio pir
menybėse Bulgarijoj, gružės 
1-27 dd.

31 AUTOMATIC PINSETTERS - F?3E£ PARKIM3

Summer Leagues Forming Now

433 VVEsPzTBth ST. fOFF B’WAV> • N£W YORK 34 

RESTAURANT ANO COCKTAIU LOUNGE

SUMMER CAMPS

KO 4-4453 FORMAI. WEAR

RESALE SHOP FOR CHILDREN
Only One in New York City

‘SECONOACT* Iirfants Thru Teens 
Outgruwn CtotMng soM on conslgn- 
menL Top Quakty Clothing avail
able at tremendous savings. Abo 
Maternity Ctoths. 1046 Madteon Av. 
(80th SL). Monday - Saturday 10:00 
AM. until 5:30 PM. YUkon 8-3448.

< • , ;

LOEDAE, INC
The Flnect h» Msn’s Formai Wear Rentai 

Ledleaf Mink toofea to Hire 
183 Dycfcman SC. N.Y.C. L.o"VBfo 
585 E. tS7tk St. Brome WE 3-596S 
J835 WMte Ptain* Rd. Cor. 22Dth M,

8ronx

New Yorko Lietuvos Vyčių 12 Kuopa

of sportą and nature. The guiding hand of a* tmifrirsf—«■< stati Mjv Mae 
gaia proficieacy aad self-reliance ia aaSU*. vater-AHatf, ftaMag, rtfierjr. 
riding. tennts. baoeball. arcbery. nature. eetatoe, «0F «•* CMtt* — «Bd to 
znaking Hfelong frlendships. Abundaat good fted. CbesfortaSte tablo*.

88 Brook Street, Garden City, M. Y. Bloneeer 1-1514

COINDRE HALL
SUMKEB CAMP

Conducted by the Brothers of the Sacred Hetkrt 
For Boys 8 to 13 Yeara — July 5" - Augint S, 3275. For 5 Weeks 
. On the- Mest Beautiful Site on Long Island. 24-Hour 

Supervision by Brother Counselors. Salt Water 
Bathing and Fresh Water Bathing, Camp Uniforma 
Suppiied Free of Charge. Boys sleep m dormitories. 
You are wHcmb4 to vtott the Cainp on any Sunday afterooon

ADDRE88 EEV. BROTHEB DfRBCTOB
Bos 149, Huattegtoa, L. L Pliene HAmflton 7-3104

. TRAVEL

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RATS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų Didžiausias pasirinkimas degtinės ii 
vyno. /

MS-55 LEFFESCTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y
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LAIDOJIMO DIREKTORIAI

mai.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

I

NUTARY RUHtC

B. S Ii a 1 i n s

spėti kokia bus tolimesnė veik
smo eiga. Vaizduodamas kaimo 
būtį, neišvengė plataus epinio 
elemento; taip veikalas, netu
rėdamas didesnės dramtinės į-

Vacys Steponis ilgesnį laiką 
studijavo biznio administravi
mą ir savo išsimokslinimą da
bar pritaikys gyvenime. Jis yra 
žinomas futbalistas ir pirminiu

vaL Grand Paradise, 318 Grand 
St., Brooklyn, N.Y. Programa 
prasidės punktualiai Pavėlavu
sieji dainavimo metu į salę ne-

suvažiavimas
Gegužės 9-10 Brooklyne įvyk

Parapinė mokykla balandžio 
17 pradeda vienos savaitės pa
vasario sezono atostogas.

džio 19 d., 4 vai., p.p. Marijos
* ' ------------ , 42-12th

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

Šulinskas
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Stattoa) 
AVoodhaven, N. Y.

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

kiekvienas iš mūsų ten jausis 
gerai ir nuotaikingai.

Gera, kad lietuviai įeina į 
stambius biznius, (v.l.)

Reikalų Vedėja* 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. T. 

NOTARY PUBLIC

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorių* 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

tis visais DARBININKO 
reikalais.

Priimami taip pat skel
bimai

1 " ' • :

Tel EVergreen 7-4335
Stephen Apomiskis

čio, labai nuotaikingai giedojo Vyskupui- asistuos kųn. J. J. 
mišparų psalmes pakaitom su Suyder, garbės sargyboje bus 
pačiu vadovu solistu VI. Bal- ketvirto laipsnio Kolumbo-Vy- 
trušaičiu, kurio sodrus balsas čial *

Paranijos choras, vadovauja-
H,. Pabaigoje įSjuą® vaikų maa A. VismiM, prieš inius £ k. » d. m™. o.a. b™.,, sm » k. j a. a. c.™-
(moras SU Panis AngellCUS , sutinkant vyskupą sugiedos John Pfaff, John Sidtis, Frank Brady. Tai dali* komiteto, kuris rengia Maspethe lietuvių parapijos ju- 

................. ’ užbaigimų. . »

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
Brooklya, N. Y.

mokslus sakė kun. dr. VL Jes- Nedd, subdiakonu kun. V. GaL 
kevirius, ,DalyvavoNewYorkochus, CJfcr cennoniariųm bus 
ir apylinkių daug lietuvių kuni- kun. Bulovas, dabartinas 
gų. Parapijos choras, vadovau- tos - parapijos vikaras. Pamoks- .

Prieinamiausiomis ' kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDU
KRAUTUVĖ

kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiausi bal- 

■ dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

maloniai užpildė erdvią bažny-

Lojalumo paradui 
balandžio 25 visi lietuviai- 

renkasi 1:30 vai. popiet Nėw 
Yorke E. 61 Street, prie 5 Avė. 
Prašome visų gausiai dalyvauti

LB New Yorko I Apylinkės 
metinis susirinkimas šauktas 
balandžio 5 Apreiškimo parap. 
salėje dėl per mažo atsilankiu-

‘Ecce Sacerdos Magnus’ po to, 
Vidi Aųuam, šv. Ludviko mi
šias1 Christus. Resurexit ir Po
piežiaus himną.

Balandžio 26 d., 8 vai. vak. 
parapijos auksinio jubiliejaus 
proga ruošiamas pobūvis ir jo
kiai Šv. Stanislovo parapijos 
salėje, Maspethe.

Ateitininkę studentę New

kės valdyba pakartotinai kvie- Šaukiamas sekmadi 
čia visus narius dalyvauti su- 1 f .
sirinikme, šį sekmadieni bal. Šaulienės namuose,
19 d., 12 vai taip pat Apreiški-
mo parap. salėje. ' v—* *<„

Ekskursijai i Washingtoną
visos rezervacijos jau pada-

g-vės). Paskaitą skaitys A Ma
sionis.

Jarošeko kvarteto koncertas V**^»A*Vk* *****

rytos. Autobuse yra dar 4 lais- 1
vos vietos. Išvažiuoja balandžio 
25, šeštadienį, 7 vai. ryto, nuo J ' 
pranciškonų vienuolyno, 6801 
Bushwick Avė. Mišios bus 6:30 
vai. vienuolyno koplyčioje. Pri
menama, kad autobusas Brook
lyne niekur nesustos. Ekskur
santai prašomi susirinkti laiku 
prie pranciškonų vienuolyno.

Mirė Vladas Rupeika, 61 me
tu amžiaus, šeima gyveno 102- 
23 89th Avė., Richmond Hill, 
N.Y. Vėlioms dirbo Cinncinatti, 
Ohio, ten ir mirė balandžio 13. 
Pašarvotas šalinsko koplyčio
je, 84-02 Jamaica Avė., Wood- 
haven, N.Y. Laidojamas šešta- Lietuvię siuvėję 54 skyriaus 8 va^- va^- renkasi į pobū- 
dienį, balandžio 18 d., 10 vai. mėnesinis susirinkimas šaukia- vį —banketą prisiminti de- 
iš Apreiškimo parap. bažnyčios mas trečiadienį, balandžio 22 šimtmečiui Įsikūrimo Jungtinės

Rėtnėję seimelis
Balandžio 12 Brocktone, įvy

ko Nukryžiuotojo Jėzaus ‘ sese
rų vienuolyno rėmėjų seimelis, 
pradėtas mišiomis šv. Kazimie
ro bažnyčioje.' Mišias aukojo 
kun. A. Abračinskas, pamokslą 
pasakė kun. J. Daunis.. Pamal
dose dar dalyvavo klebonas 
prel. Pr. Strakauskas, prel. Pr. 
Virmauskis, kun. J. Klimas, 
gražus būrys seserų ir parapiė-

__čiai. Seimelio posėdžiai įvyko 
nienuolyno name. Paskaitas 
skaitė dr. J. Leimonas ir kap. 
V. Šimkus. E skyrių pranešimų 
paaiškėjo, kad veikliau reiškia 
si tik skyriai Bostone ir Wor- 
cesterio Aušros Vartų par. 
Seimelio dalyviai pageidavo, 
kad skyrių veikla būtų pagyvin
ta ir įtraukta naujų žmonių.

Ateitininkę šventė,
kurią ruošia Bostono ir Brock 

tono moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai ateitininkai, įvyks 
gegužės 10. Iš ryto 10 vai. bus 
pamaldos šv. Petro lietuvių baž
nyčioje, o 3 vai. lietuvių pilie
čių draugijos salėje, 368 W. 
Broadway, bus iškilmingas po
sėdis, motinų pagerbimas, me
ninė dalis, pasilinksminimas, 
vaišės. Visi maloniai kviečiami

ONA IVAŠKIENE
LrrnuANiAN

FURNITURE CO.

366 West Broadvvay,
So. Boston 27, Maso.

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

' x .i
Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba

lo autorius kun. B. Pacevičius 
Jos gerai paryškino veikalo i- 
dealistinj charakterį. Režisavo 
Stepas Ramanauskas, grimavo 
Juozas Jagėla.

Į vakarą buvo atvykęs ir pats 
grupes ^dovas;-^ik&0"- autb^ 
rius kun. B.. Pacevičius. Gale 
jis buvo iškviestas į sceną.

Po programos vyko šokiai. 
Publikos buvo nemaža. Tai vis 
daugiausia vaidinimų mėgėjai, 
kurie net ir iš toliau atvyko pa
sižiūrėti Toronto svečių, (p.)

TORONTO “SIETYNO” VIEŠNAGE BROOKLYNE
Balandžio 11 Brooklyne lan

kėsi Toronto Sietynas — me
no mėgėjų grupė. Ji pranciško
nų spaudos vakare šv. Antano 
salėje suvaidino kun. B. Pace-
yičiaus 4 veiksmų dramą “Be- tampos, yra ištęstos, ypač 2 ir 
Var^į’*; ;VOr •"
vaidintojų, technikiniu perso
nalu atliko varginančią kelio
nę. Važiavę visą naktį, įsiren
gė sceną ir su nuotaika atliko 
Spektaklį. Tas jų entuziazmas 
labiausiai ir žavi visus kad 
sunkiom sąlygom dar turi tiek 
entuziazmo scenos menui

Kaip rašėme, šią grupę išug
dė ir jai vadovauja kun. B. Pa
cevičius pastatė įvairiausių vei
kalų. Jo repertuarui trūko pap
rasto visiems suprantamo šil
to veikalo iš lietuviško gyveni
mo. Tokio nerasdamas, jis pats 
parašė “Bevardį”. Veikalo di
džiosios vertybės yra jo švie- lll<7 U VCKLUUAOL
sumas, Slttmias, nuoširdumas. restaURANT - 4b SUKUJų h spur-
Medžiaga paduota labai papras- 26 Street, New York to> priklausė įvairioms lietuvis-

’fį1. n.et, py daug Eprasty City. Naujas Steponio biznis tu- koms organizacijoms ir lietu- 
- • • n dvi sales kūnų vienoje tel- viams plačiai pažįstamas.

pa 200 žmonių.

Mėgėjai, kaip ir visur ir vi
sada — duoda ką gali Iš jų 
labiausiai išsiskyrė: Vlada Mer
kelienė (Marijona), Kazys Kak
nevičius (Vincas Vainutis), Ste
pas Ramanauskas (klebonas).

Dekoracijas piešė pats veika-

Lietuvis įsigijo restoraną New Yorke
Šiomis dienomis žinomas vei

kėjas Vacys Steponis (Stepona
vičius) įsigijo didžiulį restora
ną pačiame New Yorko centre. 
Restoranas — baras yra viena
me viešbutyje ir vadinasi FES-

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos KASOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS, kurios. pilnai atstoju . 
raštinės^Upo mašinas,~ o yra ? 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt reikalaukite 
(gausite veltui): .

> J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Cono.,

apygardų valdybų, apylinkių at
stovų ir švietimo srities dar
buotojų suvažiavimas. Bus ap- į- aiškiai kad iš anksto gali 
tarta bendruomeninės akcijos — ■ ■

* Medicinos ir dantę gydytojai 
' lietuviai balandžio 18, šeštadie-

šv. Jono kapinėse. Paliko liū- d., 5:30 vai vakaro Unijos pa- Amerikos Valstybėse. Visi pra- 
dinčią žmoną Eleną, dvi seseris: talpose, 11-27 Anon Place, šonu dalyvauti. Pobūvis bus 
Bronę Young ir Haliną Skani- Brooklyn, N.Y. Bus svarbių pra Wienecke restorane, 207 E. 86

. lienę ir vieną anūką. St New York N.Y.

\ Prel. Pr. Virmauskto pagerb- 
tuvės ir parapijos banketas į- 
vyks balandžio 26 d. 6 vai. vak. 
Blinstrubo svetainėje, šia proga 
apie ruošiamą pobūvį visi Bos
tono ir apylinkės miestų laik
raščiai įsidėjo straipsnius ir pre 
lato bei rengėjų komiteto foto
grafijas. Malonu pastebėti, kad 
šiam skelbimų komitetui vado
vauja Massachesetts gubernato
riaus spaudos skyriaus vedėjas 
lietuvis Vytis William Gorski.

Lituanitinės mokyklos tėvų 
susirinkimas įvyko balandžio B 
parapijos salėje. Nutarta moky

kauja New Yorko sportinio- los veikimo 16 metų sukaktį ir 
kams. Nežiūrint studijų ir spdr- mokslo metų užbaigimą atšvęs

ti šiemet iškilmingiau.
Skautę tėvę susirinkime ba

landžio 11 parapijos salėje tun- 
Vaciui Steponiui įsigijus šį tininkai ir revizijos komisija 

, restoraną su baru ir salėmis, padarė pranešimus; tėvai išsi- 
lietuviai turės kur daryti savo rinko nauja savo valdybą, ku- 

Parduoda»nas mūrinis dviejų svarbesnius susirinkimus ir po- „ai pirmininkaus Ignas Vileniš- 
šeimų namas prie Sunset Parko buvus. Reikia žinoti kad Va- kis.

S<VniS Bet“,e“en,s Bostono Pramos Sambūri,
los ir bažnyčios. Lengvos ižsi- ėjimams sales užleidžia nemo- artistai vadovaujant ir rezisuo-
mokėjimo sąlygos. karnai. jant A. Gustaitienei, balandžio

Be to, parduodama siuvama į Vacio Steponio restorną 19 j. 3 vai. popiet Thomas Par-
mašina, skalbimo mašina, ra- pietums vakarienei ir kitomis ko aukštesnėje mokykloje vai-
dijo aparatas, daug visokių gė- progomis renkasi apylinkės <jins 5 veiksmų komediją’ “GIu- 
lių, namų darbo mezginių kaip rinktinė visuomenė, taip, kad ša” 
priejuostės, juostos ir kt.

Visa tai galima pamatyti šeš 
todieniais ir sekmadieniais nuo 
12 iki 6 vai p.p. Parduodaiųa 
dėl savininko mirties. Adresas: 
660 44th St, Brooklyn 20, 
N.Y., Bay Ridge, GE 5-2439.

Išnuomojami Bushwick sekci
joje vienam asmeniui du kam
bariai, kurių viename yra vir
tuviniai įrengimai. Atskiras įė
jimas. Po 6 vai vak. skambin
ti tel: HI 3-1658

Išnuomojami du atskiri kam
bariai moteriai Ridgewood ra
jone. Apšildomi. Galima nau
dotis virtuve ir vonia. Skambin
ti vakarais telef.: HY 1-4996. 
šeštadieniais ir sekmadieniais

Ieško buto lietuvis ramioje 
vietoje 3 su puse — 4 kamba-

Maspethu, Grand Avė.; tiktų 
autobusų linijos 13, 36 ir 58. 
Nėra dar taip skubu.- Pranešti

VAKARIENE IR ŠOKIAI
ST. GEORGE HOTEL, BROOKLYN, N. Y.

S V. JURGIO PARAPIJOS KLEBONUI 
KUNIGUI ANTANUI S. PETRAUSKUI

5-7281.

Ieško buto. Lietuvių šeima 
trijų suaugusių asmenų ieško 
5 kambarių buto Highland 
Park Woodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose.

Kas tokį butą turėtų ar ži
notų kas turi prašom skambin
ti Darbininko administracijai

Gražioj aplinkumoj Woodhe- 
vene, N.Y. parduodamas geras 
ir gražus 8 kambarių vienai 
šeimai namas su baldais arba 
be baldų. Kreiptis telef. VI 7- 
6096.

Išnuomojamas 5 kambarių 
batas antrame aukšte. Yra cent 
rinis šildymas. Butas laisvas nuo 
gegužės 15. Namas yra 273 
Chesnut St.. Kearny, NJ. 
Kreiptis tel. Kearny WY 1— 
8390.

Koplyčios nemokamai visos* 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL VTrginia 7-4499

FUNERAL HOME

N*uja moderntMca koplyčia Mr> 
meninis dykai. Aptarnauja Cun- 
bridge ir Bostono kolonija* *•- 
m įaustomis kainomis. Kalno* toe 
pačio* ir j kitus miestus.


