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ATOMINIAI BANDYMAI

— Sovietai Ženevoje pareiš
kė, kad jie bendradarbiaus be 

■. veto, jeigu atominių bandymų 
draudimo kontrolė bus nenuo
latinė, o tik tam tikrą kartų 
skaičių, iš anksto tai pranešus.

— Anglijos min. pirm. Mac
millanas ^aiškino parlamente, 
kad viršum Anglijos per metus ' vergtųjų atžvilgiu nuotaikoms 
stroncijaus 90 atominės dulkės nusakyti rodo, kad laisvoji Eu- 
padvigubėjo. Tai nuo sovietų ropa gyvena savo dvasios gilią 
atominių sprogdinimų. krizę.

Tam būdingas buvo ne tik 
tarybos dešimtmečio iškilmin
goje akademijoje iškilmingas 
‘užsimiršimas”, kad bolševiz
mo pančiuose dėl savo egzis
tencijos tebekovoja antroji Eu-

Tuose pareiškimuose Mont- 
gomery pasisakė už kariuome- 
nių atitraukimą iš Vokietijos, 
rytų Vokietijos de facto pripa
žinimą; už vakarų vadovavimo 
perdavimą anglam, nes Ameri
kai vadovauja ligoniai (sumi
nėjo Eisenhovverį, Dulles, Her- 
terį); tinkamiausias tarpinin
kas Vakaram ir Rytam esąs 
Macmillanas; aiškino, kad So
vietai neturį tikslo pulti Vaka
rus, kaip ir Vakarai Sovietų.

Kritikuodamas Amerikos po
litiką^ 0 labiausiai • Eisenho\ve- 
rį, Montgomery tikisi laimėsiąs 
daugiau pasitikėjimo Maskvo e 
Macmillanu ir gausiąs Maskvos 
pritarimą Macmillano siūlymam 

šveicarų "Die Weltwoche" 
' vadina Montgomerio kelionę į 

Maskvą tokiu pat naivumu ir 
klaida kaip ir tų, kurie kelia
vo į Berchtesgadeną.

W .Churchillis pasirodo pir
madienį Amerikoje. Jis žino
mas Amerikos draugas. Jis kal
bėjo, kad krizėje dėl Berlyno 
reikia laikytis tvirtai ir vienin
gai. Tad jį atsiunčia į Ameri
ką tuo pačiu tikslu — kad lai
mėtų Eisenhowerio pasitikėji- 
jimą ir pritarimą Macmillano 
programai.

Anglijos veteranai feldmar
šalas Montgomery išvyko j 
Maskvą. W. Churchillis į Wash- 
hsgtona. Ko jie išvyko?

Feldmaršalas Montgomery 
jau 1947 lankėsi pas Staliną, 
kai santykiai tarp Rytų ir Va
karų buvo ištempę. To meto 
buvęs, min. pirm. Attlee aiški
no, kad Montgomery kalbėjęs 
Stalinui apie galimybę sudary
ti sąjungą tarp Anglijos ir So
vietų. Ką jis kalbės Chruščio
vui,. rodo jo pareiškimai spau
dai“ ir televizijai.

Jūs. esate laisvajai Europąi nebepatogus
"Jūs osate nebepatogūs!" Šie NUOTAIKOS EUROPOS TAR. POSĖDŽIUOSE STRASBOURGE vergtosios Europos reikalai yra 

nebepatogūs reikalai, ir jų iš- 
kilmingais momentais verčiau 
neminėti. O tais atvejais, kai 
jų užmiršimas yra negalimas, 
— nes tie pavergtieji per viso
kius savo tarptautinius sambū
rius užmiršti savęs neleidžia,— 
numesti jiems į bendrybių pa
kulas įvyniotą žodį, kuris, sau
gok Viešpatie, neturi kliudyti 
bičiuliautis su Maskva. Ir tai 
bičiulystei Europos Tarybos 
1959. 4. 20 rezoliucija priėmė 
dėsnį: kiek tu man, tiek aš tau, 
i»ezoliucijos žodžiais, ‘kiekvie
nai Vakarę nuolaidai turi būti 
ekvivalentiška Sovietų Sąjungos 
nuolaida". Praktiškai tatai reiš
kią Rapackio laimėjimą ir Bal
tijos valstybių pirmoj eilėj 
“nurašymą į nuostolius”.

Kor.

žodžiai vieno iš nuoširdžiausių 
pavergtųjų Europos valstybių 
bičiulių Prancūzijos senatoriaus 
Ernest Pezet laisvos Europos 
Taryboje vyriaujančioms pa-

CASTRO VIS NEAIŠKUS

— Amerikos darbo unijos 
buvo santūrios Kubos min. pir 
Castro vizito metu. Unijų vado-

- vybė nenorėjo su Castro susi- • 
tikti, kol tebėra įtarimas, kad 
Kubos unijose braujasi komu
nistai. Amerikos unijos pasiry- 
žusios “laukti ir stebėti”.

” Amerikos saugumas suse
kė, kad vienas iš gausių kurje
rių, siuvusių tarp Havanos ir 
Castro jo vizito Amerikoje me
tu, buvo komunistų partijos na
rys. Dalykas nebuvo iškeltas, 
vengiant diplomatinio inciden
to. '

— Kubos min. pirm. Castro 
pasitikėjimui Amerikoje daug 
pakenkė sukilėliai Panamoje. 
Pasirodė, kad tai daugumas nu
vykusių iš Kubos. Castro paskel 
bė atsišaukimą, .kad Kubos pi
liečiai pasitrauktu iš tu sukilė
lių.

ropos pusė, kuri iš savo laisvų
jų brolių teisėtai laukia savo 
padėties supratimo ir'bent ne
kenkime laisvės kovai.

Tam būdingas buvo taip pat 
Europos Taryboje neatstovau
jamų valstybių interesams gin
ti komiteto pirmininko projek
to, įsakmiai reikalvusio vakarų 
valstybes “jokiom aplinkybėm 
nepripažinti Sovietų viešpatavi
mo vidurio ir rytų Europoje” 
įteisinimo pakeitimas bendry-

be, kad "Vakarai negali atsaky
ti savo paramos visom Europos 
valstybėm, siokiĮnčiom nepri
klausomybės ir laisvės", Net žo
džiai “vidurio iąrytų Europa” 
pasirodė nepriimtini.

i •
Kaip toli nūdiėnė laisvoji Eu

ropa nuo tos, kįiri savo metu 
laisvės idėjas ne tik skelbė, 
bet dėl jų ir kovojo ir kovo- 
jantiem ėjo talkon. Nūdienė 
Europa jau nekovojančioji. o 
pavargusioji Europa, kuriai pa-

MASKVA JAU KALA SAU TILTĄ Į IRAKĄ
Kreipia akis Į Sovietų 

atnaujintą pasikėsinimą 
Persijos teritoriją

rioje gyvena kurdai. Ją Sovie- Pavojų Persija mato ir dėl 
tai jau buvo užėmeK..Ąik 1946 _ to šiemet pasirašė su Amerika 
spaudžiami Amerikos ir grasi- ' karftlę sutartį. ž
narni karu.- turėjo grąžinti Per
sijai.

Sovietai dabar vykdo kurdų 
infiltraciją ir siekia sprogimo 
iš vidaus. Jie gabena kurdus į 
Iraką: infiltruoja kurdų vardu

'CHRUŠČIOVAS IR 
PASTERNAKAS

—- Sovietę vienas rašytojas 
Paryžiuje savo kolegom aiški
nęs, kad tik dabar Chruščiovas 
paskaitęs Pasternako Doktor

Svietai pradėjo naujus ma
nevrus, atsargius, bet drąsius 
manevrus, — informuoja M. 
Higgins (NYHT), — nori užim
ti tiltą, kuris sujungtų pietinę savo patikimus agentus ir į Per
Rusiją su Iraku. Tas tiltas — siją. Neaišku, ar nėra sugalvo
tai Persijos žemės juosta, ku- ta infiltracija ir tie 700 kurdų, 

kurie pabėgo iš Irako Į Persi
ją ir paprašė azylio.

Kurdų sukilimas ir autono
minės respublikos pasiskelbi- 
mas duotų progą Sovietam “ei
ti į pagalbą” kurdų autonomi
nei respublikai. Tada sovietų 
ginkluotos jėgos prieitų jau ir 
prie Irako.
-Kol į>rie Irako sovietai tie
siog neprieina, nėra užtikrin
tas ir frako paėmimas į komu
nistų rankas. Tad Maskva ir

U 
T
U.S.S.

TURKE?

IRAU

Irake padėtis pavojingiausia
Senato užsienių komisijai 

ČIA direktorius Allan Dulles 
uždarame posėdyje pranešė, 
kad didžiausias Vakaram pavo
jus šiuo metu yra Irake. Mask
va veikia per nugabentus ten 
kurdus. Komunistai pasirengę 
perimti valdžią iš Kassem, ku
ris pats* nesąs komunistas. Ta
čiau padėtis dar, nesanti visiš
kai tokia, kad negalėtų pasisuk
ti atgal, padarius pastangų.

— Irako komunį^tų partija 
jau pareikalavo, kad jos atsto
vai dalyvautų vyriateybėje.

lyje be-, 
darbių skaičius -sumažėjęs iš 
4.4 mil. iki 4 mil.

Amerikoj*

— Popiežius Jonas XXIII at-Zivago. Jis pareiškęs, kad So- sovietai n... ii. tut. i ir,. paskubino varyti propagandą nuo ink0 ktadie.
vietų rašytojų sąjunga pada- k3-_______________________ kurdų tarpe._________ ________ ni žėsF j diena
riusi didelę klaidą, jį pasmerk- : &
dama. Propaganda prieš So
vietus daugiau pakenkusi nei 
tas veikalas.

— Chruščiovas grįžo iš atos
togų Kryme, ir sovietiniai šal
tiniai skelbia, kad jis visai svei
kas. Tačiau vakaruose minimi 
sovietinių aukštų pareigūnų

PAĖMĖ Sl EZy. IMA IR PANAMĄ
Mfža valstybė, mažas ir 

sukilimas, bet norai dideli: 
paimti Panamos kanalą — 

kaip Nasseris Suesą 
c

Mažoji Panama (tik 960,000 
prasitarimai ir susirūpinimas gyventojų) buvo sujaudinta 
dėl jo sveikatos. gandais apie sukilimą ir laukia

mą invaziją. Policija gavo ži
nių, kad tą sukilimą suka Tito 
Arias ir jo žmona Dame Mar
got Fonteyn, Anglijos baleri
na, kuri ištekėjo už Tito 1955, 
kai buvo Londone kaip Pana-

— Chruščiovas pasisakė už 
viršūnių konferenciją San Fran- 
cisęo, jei kiti tam pritartų.

SATELITAI IR LĖKŠTĖS

— Turkija suteikė azylio tei
sę 700 kurdų, perbėgusių iš Ira
ko į Turkijos teritoriją.

— Prahoje apmokomi 70 
berniukų ir mergaičių iš Afri
kos ir 40 iš pietų Amerikos. Jie 
ruošiami Į busimuosius agen
tus. šnipus.

FELDMARS. MONTGOMERY

IR ANGLAI PASIPIKTINO
Anglų spauda pasipiktino sa

vo herojaus feldmaršalo Mont- 
gomeęy kritika Amerikos vado- 
vaujantiem asmerim. Laiko to
kią kritika labai nelaiku ir ne- 
vietoje^ atsižvelgiant Į konfe
renciją su Maskva. Užsienių 
ministerija atsiribojo nuo jo 
pareiškimų, sakydama, kad ta 
jo privati nuomonė.

ANGLŲ LĖKTUVĄ RADO 
SUDUŽUS

Anglų lėktuvas su 12 įgulos 
žmonių ir atominėm paslaptim, 
kuris buvo dingęs pereitą penk
tadienį, buvo pastebėtas balan
džio 29 prie 13,000 pėdų aukš
čio kalno rytinėje Turkijoje.

Maskvos.taktika
— neatbaidyti

Varšuvoje sutarė Maskvos 
taktiką dėl derybų su Vakarais

Varšuvos pakto konferenci
ja truko dvi dienas, balandžio 
27-28. Nutarė laikytis švelnes
nės taktikos ir neminėti tuo 
tarpu apie gegužės 27 datą, 
skirtą Vakaram pasitraukti iš 
Berlyno, švelnesnė taktika rei
kalinga tam, kad neatbaidytų 

.nuo. kortfereneiįosjšftįo;
t je nuo ‘lankstumo” linijos." 

Tačiau švelnumas turi būti
taikomas tik Amerikai, Anglijai GEN. KONS. J. BUDRYS 
Prancūzijai. Propaganda tik
prieš jas turi būti prilaikyta. Gen. konsulas j. Budrys, grį- 
Dėl Vokietijos priešingai — žęs po konferencijos iš Wash- 
propaganda turi kaltinti Vokie- ingtono, sunkiau susirgo. Gy- 

vvinston churchill žve- tiją. kad tik ji viena esąs di- dosi namie, taisosi ir sustiprė-
naus darbo atitraukė ir siunčia džiausiąs susitarimo pnesmin- jęs, gydytojo patanamas, arti-
i Ameriką. kas.

SVEIKSTA

miausiu laiku išvyks pasilsėti.

VAKARŲ VIENYBĖ PO PARYŽIAUS KONFERENCIJOS

—Armija per mėnesį laiko mos atstovas. Bet jau prieš me- 
pademonstruosianti “skraidan- tus Panamos prezidentas jį at- 
čias lėkštes”, kurios yra gami- leido iš atstovų, o jo brolį iš 
narnos Kanadoje slaptai. Jų vei- finansų ministerių. balerina ir diplomatas
kimas jau esąs patikrintas. ^ai policija gavo žinių apie žvejojo, osme Margot Fon- 

Tito sąmokslą, jis SU žmona teyn ir jos vyras Tito Arias.
. Laivynas tris kartus mė- |>uv0 jgpiaukę į Panamos dan

ginęs satelitą paleisti iš lėktų- žvejoti. Policija matė, kad si pagalbos, nes ji kariuome- 
vo dideliame aukštyje. Lig šiol grįžo į kanalo zoną tik žmona nės neturi. Amerika pasiuntė 
nepavykę. Jei pavyktų būtų pa- jr nuVyjęo pas savo vyro bro- lengvų ginklų, o Castro, pasi
lengvintas satelitų iškėlimas iš jį0 žmoną. Tą vakarą policijos jutęs nekaip, užsigynė, kad Ku- 
žemės atmosferos. šefas ją suėmė ir nusigabeno ba neturi nieko bendra. Ta-

' į kalėjimą. Išlaikė ją 24 valan- čiau ir paskesni Įvykiai rodė.
das. Ji sakėsi nieko nežinanti kad sąmokslo centras buvo Ku- 
apie sąmokslą, o paskui visai boję. Balandžio 29 antras lai- 
nustojo atsakinėti. Ją paleido, vas su vyrais iš Kubos atvyko 

Vokietija numato turėti ka- tik įsakė dingti iš Panamos. Ji į Panama sukilė.ių sustiprinti, 
riuomenės 350,000 dvylika padėkojo už gerą elgesį ir iš- 
divizijų. Dabar turi dar tik movė į New Yorką ir Londoną 
123,000. Lakūnų turės 2,500, pas mamą. Kita dieną gailėješi 
dabar treniruojami dar tik 650 policija ją paleidus, nes rado
— iš jų 300 Amerikoje ir 200 Tito Arias paliktame lagamine 

laiškų, kurie rodė, kad ji taip Pan,mos
Vokietijoje jau praeina ank- P^to mėrino atgabenti myHv yra Jun9* Va'*' 

stesnis nenoras apsiginkluoti. ^Uciia iuos su- «"«>!•• Sąmokslininkai
Anketos rodo, kad 73 proc. vo- simboliškai paimti kana-
kiečių pritaria Vokietijos daly- .. ’. . . ... J w. . la, iškalti vėliava. Jiem pavyz- 

.n f _ * y dingti kam tik sprukti i Brazi- 2 . .. . . ;vavimui Europos apsaugos sis- J1 P • J naorašvti a- kurt$ P**
temoje. atstovy,)? ,r Prasyti a Sy<#o Paėm? P>_

™ * ’ . . . . . ., narnos kanalą, jie tikėjosi
Butų tuo viskas ir baigęsi, *

jei nebūtų prikišti čia Kubos 
nagai. Jau Arias sėdėjo Brazi
lijos atstovybėje, kada išsikėlė 
Kuboje treniruotų 50 vyrų. Jie 
vykdė invaziją. Panama Šaukė- Istorija dar nebaigtą.

— Jugoslavija nori pademon 
struoti “neutraliųjų” vienybę 
ir šaukti Jugoslavijos, Indijos, 
Arabų Valstybės konferenciją, 
kaip konferencijos buvo komu
nistinio bloko Varšuvoje, vaka
rų Paryžiuje.

—Lauryno kanalas, kuris su
jungė Atlantą su Chicaga ir ki
tais miestais ir atsiėjo 475 mil. 
dol., jau susilaukė kritikos. Esą 
laivas “Santa Regina” yra 63 
pėdų pločio, šliuzai tik 80. tad 
daužosi į kraštus ir ardo šliu
zus ar laivo šonus.

— Ispanija numatoma Nato 
šešioliktuoju nariu, kadangi 
Prancūzija atšaukė ligšiolinį sa
vo pasipriešinimą.

Paryžiaus konferencija baigė- 
bą santykiam tarp abiejų kraš- si. Jos dalyviai reiškia pasiten- 
tų megzti. Vokietija atmeta A- kinimo, kad susitarę. Susitari- 
merikos siūlymą skirti Į tą ta- maL neskelbiami. Tik pažymi- 
rybą po lygų skaičių žmonių iš ma, kad jei Maskva sutiks atei- 
abiejų pusių, o reikalauja, kad tyje su Vokietijos sujungimu, 
joje atstovų būtų pagal gyven- Ui Vakarai sutiks sudaryti ry
tojų skaičių, taigi 1:3 proporci- tę vakarę Vokietijos komitetą 
ja. gyventoję proporcijos pagrin-

„ . t . du, kuris organizuotę ryšius
Pranomja taip pat parake Vokieliję. Klj

prieš tokius projektus kūne » ..
dabartinę ęnMuotų pajėgų pro * w yril
porciją pakeistų sov.etų nau- „ ar IHdfc-MrtrHk
dai, pasisakė prieš Kanados 

ir ją statytų Į lygią padėti su projektą, kad Berlynas būtų per 
— ..... ........ leistas Jungtinių Tautų kontro

lei. Prancūzija pasisakė prieš 
esamos padėties keitimą, tačiau 
už derybas ir sugyvenimą da
bartiniu pagrindu.

Vakarų fronte vienybės vis rytų ir vakarų Vokietijos tary- 
nėra. Pirmą kartą su savo »=-o- 
mone pasiliko viena nebe A- 
merika, o Anglija. Amerika 
stengias tarpininkauti tarp An
glijos ir Vokietijos nuomonių.

*

Vokietijos ministeriui Bren- 
tano, vykstančiam i Paryžiaus 
konferenciją, kancleris Ade- 
naueris davė instrukcijas griež
tai pasipriešinti nuolaidom, ku
rios diskriminuotų Vokietiją

rytų Vokietija. Tad Vokietija 
atmeta Macmillano siūlymą vi
durio Europos ginklavimo ap
ribojimą bei kontrolę: atmeta 
taip pat Amerikos siūloma

PLIENO DARBAS IR
UŽDARBIS

KIEK, VOKIETIJA TURI 
KARIUOMENĖS

Kanadoje.

Jeigu būtų priimtas Macmil- 
lano siūlymas “įšaldyti” dabar
tinę apsiginklavimo padėtį, Vo
kietijos kariuomenės suorgani
zavimas būtų sukliudytas. To 
labiausiai ir nori Maskva.

Panamos policija patyrė, kad 
Panamos sąmokslininkai buvo 
sugalvoję veikti prieš preziden
tą Garcia ir prieš Jungtinių 
valstybių kontrolę Panamos ka-

priversti Amerika „leistis i 
dorybes dėl Fonemos kanalo li
kimo — irgi taip kaip dėl Sue-
so kanalo.

reikia tiesioginioTIESIOGINIS KONTAKTAS. Montgomery vykdamas į Maskva. pareiSkt: 
takto įtampai atleisti

Ko nori darbininkai
Amerikos plieno darbininkų 

unijose yra 1,250,000 narių. Va 
saros pradžios baigiasi kontrak
tai. Unijų prezidentas David J. 
McDonald pareiškė, kad reika
laus pakelti algas. Dešimtyje 
miestų apklausinėjęs darbinin-
kus. eidamas nuo durų prie
durų. P.S. Lubell padarė kito-
kias išvadas, ko darbininkai
nori. Esą "penki iš šešių dar
bininkų algų kėlimo nenori”. 
Darbininkai ir jų žmonos pa- 
reiškusios. kad keliant uždar
bius. kyla ir kainos. Už tat už
darbių kėlimo vietoje jie pa
geidauja labiau padidinti drau
dimą ligos' atveju. padidinti 
pensijas, sumažinti amžių iki į 
pensijos.

— Ąliire kovos atsinauji
na. Per tris paskutines sa
vaites žuvo alŽiriečių 1600. 
paimta į nelaisvę 460. Kiek 
prancūzų žuvo — nepaskelb
ta.



PERVERSMAS Petrapilyje 1917.

DIENOS VEIDAI

sukelti Ru-

VAUTIERINŽ.

SPAUDA

MIEGANT KALBĖT NESAUGU
Labai svarbus pranešimas visiems tau

tiečiams, kurie siunčia siuntinius į
Lietuvą arba į kitus kraštus.

$60.00

AMERICAN HOME REALTY

daiktus, kurie yra reikalingi siuntinių sudarymui.

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS garantuotas.
šioje firmoje affclrausk savo namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk

Niekas kitas greičiau nesuras Tau tinkamesnių namų

Mes surandame jums paskolų namams

Nevilties apimtam Leninui 
rentai ištiesė paslaptingas isto
rijos vingis. Nevisada tuos vin
giu* galime suprasti. Bet jie 
pasitaiko ir susuka balsę ver>

slaptomis kalė Berly-

V. Rastenis, kuris skaitė vei
kalo anglišką redakciją, aiškino

Rašykite lietuviškai ir gausite nuoširdų lietuvišką atsa
kymą.

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

PRANCŪZUOS NAUJAS

gaikštis Mykolas taip pat atsi
sakė. Rusija skelbiama respub-

Prancūzija balandžio 26 rin
ko naują senatą. Naujasis ne
daug kuo skiriasi nuo senojo. 
De Gaulle remianti partija yra 
penktoje vietoje. Atskirom gru
pėm naujasis senatas ir senasis 
taip atrodo:

radikalai turi 51, turėjo 47, 
socialistai 48-53, ūkininkai 85- 
80, MRP 29-21, buvę degaullis- 
tai 27-29, komunistai 14-16.

De Gaulle remianti partija 
pareiškė, 
žmonių esą ir tarp ūkininkų

šviesybe, esate kilnus žmo-
čiui Mykolui pasakė: “Jūsų

MIKALOJUS II 1894 Vokietijoje (Coburge) su Savo sužadėtine Hes- 
seno princese A!ix (Aleksandra) priež pat vestuves. Tais pačiais metais 
užėmė Rusijos sostų. Caro šeima bolševikų sušaudyta 1918 liepos 16.

Vladimiras II jičius Uljano- 
vas, nuplikęs 47 metų ^mogiukš 
tis, išeidavo kartais prasivėdin
ti paežerėn. Pailgas Ziuricko 
ežeras savo šiauriniu galu sie
kė patį miestą, čia jisai gyve
no siauroje gatvikėje (Spiegel- 
gasse 14), kai buvo išmalęs ko
ne visą vakarinę Europą. Dar 
visai jaunas buvo palikęs gim-. 
tąjį Siuibirską prie Volgos ir 
atsidūręs emigracijoje. Jo bro 
lis buvo pakartas už kėsinimą
si nužudyti carą, ir kol caras 
Rusijoje valdė, nei jisai, revo- 
cininkas slapyvardžiu Leninas 
neturėjo „ jokios vilties grįžti. 
Laukė daugelį metų.

Gyvendams Šveicarijoje, su
laukė ir Didžiojo karo, bet tre
tieji kovų mėtai dar jokios at
mainos nerodė. Vokiečių ir ru- 
sų frontas rytuose buvo sustin
gęs istorinėse Lietuvos žemėse 
— visai netoli už Vilniaus. Ru
sai tebesilaikė, o vokiečiai ne
rimo, nes jų jėgas sekdino dar 
kovos su prancūzais vakaruose.

Vokiečių pasiuntinys Danijo
je, grafas Ulrichas Brockdorff- 
Rantzau, dar 1915 rašė Berly
nui visai slaptai:

"Jeigu Rusijoje pavyktų lai
ku sukelti revoliuciją, pergalė 
mus vanikuotų pirmąją vieta 
pasaulyje"..

Tam tikslui vokiečiai sukišo 
50 milijonų markių. Tam tiks
lui dirbo ir Leninas, knisdama- 
sis Ziuricho bibliotekoje savo 
kurstomiem atsišaukimam ra
šyti. Kai galva išvargdavo, ei
davo Ziuricho paežerėn pasi
vaikščioti.

Antanės Ustjanauskas 
Vedėjas.

Uljarovas — Leninas tada 
susimezgė su kontrabandinin
kais. Šveicarijoje karo rietu jų 
būva tiek pat gausu, kaip ir 
kalnų. Nežinai net to, ar tavo 
geras ir patikimas bičiulis ne
siverčia kokia slapta prekyba,

cija žino savo teises; balandž 
17 Vautier tiesiog iš darbo p 
ėmė ir nugabeno į kalėjimą.

“Aš nemokėsiu vis tiek, no 
ir kažin kaip ilgai kalėjime s 
dėsiu”, — pareiškė Vautire.

Kai Vautier žmona kreipė 
į Massachusetts gubernatori 
gavo iš jo atsakymą: Vautier j 
lįs eiti į laisvę, tik jis turi s 
mokėti mokesčius, o paskui j< 
kelti bylą.

‘New Hampshire gubemat 
rius kalbėjo: man rodos, k; 
teismas turėtų reikalą išspr^ 
ti.... O tuo tarpu Pelham pili 
čiai automobiliais vyksta pr 
kalėjimo ir rengia piketus. Ne 
Hampshire legislatūra rengi; 
kreiptis į Kongresą, kad išspr 
tų naudai Vautier, kuris vien

REDEMPTORISTAI KUNIGAI IR BROLIAI 
reikalingi jaunų amerikiečių vyrų su pasiaukojimo dvasia 
ir noru būti apaštalais gelbstint labiausiai užmirštas 
sielas.
Redemptoristai dirba JAV, West Indies, Brazilijoje ir 
Paragvajuj.
Jeigu jūs būtute suinteresuoti sužinoti daugiau apie re- 
demptorįstus rašykite:

Rev. Francis I. Eagans C.SS.R.
Dircctor oį Vocations
The Redemptorist Fathers
5 East 74th St.rNew York 21, N.Y.

firmom. Paskutinius,.7 metus 
gyvena Pelhamė ir vyksta dirb
ti į Bostoną; vadinas, jau į ki
tą valstybę.

Massachusetts 1954 sugalvojo 
padidinti savo pajamas -r- už
dėjo mokesčius ir kitos valsty
bės gyventojam, jeigu jie dir
ba Massachusetts ribose. Kilo 
protestų audra. Labiausiai iš 
Pelham. Jo gyventojai sudarė 
komitetą kovai prieŠ~mokesčius 
Toje kovoje pirmasis buvo Vau
tier. Jis pirmasis ir buvo pri
čiuptas.
Massachusetts pareikalavo, 
kad Vautier sumokėtų už 1956 
pajamas 140.80 dol. Vautier at
sakė: nemokėsiąs, nes tai ne
teisėtas reikalavimas, tai prieš pradėjo, sukilimą prieš mokc 
konstituciją. Massachusetts poli čius dviem valstybėm.

Tame pareiškime galima be 
dėmesio praleisti faktą, kad 
prieš “rutininę propagandos li
niją” pasisako žmoguš, kuris 
yra šaltojo karo propagandinės kilo, 
įstaigos atstovas (tokių paradok 
su šioje diskusijoje gausu). La
biau dėmesio vertas jo akcen
tavimas ‘senosios” pažiūros į 
partizanus ir ‘naujosios”, kuri 
yra priešingybė anai pirmajai, 
atstovaujamai V. Alanto ir “vi
suomenės veikėjų’ bei “publi
cistų”.

Apie žymesnius praeities įvykius k&»teh wni<>iĮĮą. Mwrfrnįl 
mų, kurie neatitinka tikrenybę. Pavya&ui, dstnei girdime 
sakant ir rašant, kad 1917 meteis Lenines buvovokiečių 
įgabentas į Rusiją užplombuotame vagone. Taip pat tvirti
nama, kad vokiečių jonetaRnM Stebės su juo pataikęs ry
šius dar prieš 1917 metę kovo rnvoikac^ą Petrapilyje. Nė 
vienas teigimas nėra tikras. Leninas buvo pasitelktas cha
osui Rusijoje kelti tiktai po Kerenskio atėjimo į valdžią.. 
Jis važiavo pro Vokietiją neužrakintame vagone ir nebą SUKELKIM RUSIJOJ CHAOSĄ

Revoliucinis verpetas Rusijo
je jau buvo prasidėjęs 191T 
metų kovo pirmom dienom. Bet 
ir carą nuvertus, dar nesirodė 
visiško pakrikimo žymių. Rusai 
neprašė nei paliaubų nei taikos. 
Kerenskis dar šūktelėjo, kad 
vokiečiai bus sumalti. Jis pats 
leidosi į frontą stiprinti karių 
dvasią: “Reikia dabar kovoti 
už respubliką, ne už sostą”.

Vokiečių karo vadai, Hin- 
denburgas ir Liudendorfas, rū-. 
pinęsi rytų frontu, negalėjo sa
vo dalinių atitraukti ir pasiųs
ti pagalbai į vakarus. Kova te
beėjo dviem frontais. Liuden
dorfas dargi atsiduso: “O kaip 
aš tikėjausi, kad revoliucija Ru
sijoje tuojau palengvins mūsų 
strateginę padėtį”.

Vilties ir kantrumo turėjo tik 
Ulrichas Brockdorff—Rantzau, 
Vokietijos pasiuntinys, sėdėjęs 
Kopenhagoje ir rinkęs slaptas 
žinias, kurios ateidavo per 
Skandinaviją. Jisai 
telegramomis kalte 
nui:

"Turime būtinai 
sijoje dideli chaosą. Musę inte
resai reikalauja, kad tenai įsi
vyrautų kraštutiniai gaivalai, 
nes tiktai jie gali išeiti iš ribų 
ir sukrėsti Rusiją iš vidaus. 
Tam tikslui reikia gilinti nuo
saikiųjų ir; kraštutinių partijų 
nesu t£ rimą* Per tris : mėnesius 
galima bus pasiekti tokios aš
trios padėties, kad spustelėjus 
mums iš lauko, Rusijos galybė 
griūte .sugrius".

Neatlaidus diplomato Įtiki- 
nėjimas jįado kariškių pritari
mą. Jie “chaosą Rusijoje” įtr&u 
kė į savo strateginį planą. Bet 
kur rasti žmonių — tikrų eks
tremistų, pakurstų, kad jie grei
čiau užkurtų Rusijoje tikrą pir-

Nika lojus II".'
Kovo 17: “Caro brolis kuni-

tinas, o tik dabar ątstoma jų 
tikroji vertė ir garbė.

Pareiškimai priešingi. Prie
šingi, gal būt, dėl to, kad tai, 
ką vienas laiko nuvainikavimu, 
antras laiko reabilitavimu ir 
atvirkščiai. Skirtingas suprati
mas apie partizanus.

V. Rastenis ypatingai paryš
kina skirtingą supratimą tarp 
A. Landsbergio iš vienbs pusės 
ir V. Alanto bei “rutininės pro
pagandos” iš kitos -pusės. Esą 
Landsbergis partizanų padėtį 
‘yra supratęs kitaip, negu ji 
vaizduojama daugelyje mūsų 
viešų dekliaracijų. Ir gal tas 
supratimas stato į keblią padė
tį rutininę propagandos lini-

N.Y. Tel.: Hlckory 1-5220
(Forest Parkway Stotis) 

, WILLIAM J. DRAKE 
Licen.sed Real Estate Brokeris 

Pagalvok apie savu ateitį, ieškok tin
kama narna savo šeimai ir sau. Ne
atidėliok. l>et ieškok, tad kreipkis į 
AMERICAN HOME REALTY 
šiai firmai vadovauja biznyje patyręs 

VVILLIAM j. DRAKE
Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia 
buvo kandidatu į Congresą.

Ir anksčiau pasitaikydavo 
spaudoje atsitiktinių dvejopų 
pareiškimų. Vieni sakydavo: 
negerai Lietuva padarė, kad 
nesipriešino bolševikų invazi
jai; gerai padarė, kad 1941 su-

Naujos pažiūros vardu
Diskusija dėl paties veikalo 

ar su veikalu susijusių idėjų 
labiausiai vyko tarp Vytauto. 
Alanto ir Vinco Rastenio. A- 
biejų dėmesys buvo nukreiptas 
į Lietuvos laisvės kovų sąjūdį, 
į jo vykdytojus partizanus.

V. Alantas, kuris matė veika
lą scenoje, pakartotinai tvirti
no, kad autoriui pusėtinai ‘pa
vyko nuvaūtikuoti partizanų 
sąjūdį ”.

Varšuvoje balandžio 27 pra- su rytų Vokietija, lenkam roc 
sidėjo vadinamo Varšuvos pak- si, nustums konferencijos ta 
to valstybių konferencija. Pa- Rytų ir Vakarų reikalą. Ta< 
ryžiuje balandžio 29 dieną lenkai pasijus jau visai nutra 
Vakarų valstybių užsienių mi- kę ryšius su Vakarais ir pakli 
nisterių konferencija. Varšuvos vę į Maskvos malonę, 
vyriausybė baiminasi galimo Vakarų Vokietijoje vyriaus 
separatinio susitarimo tarp bės sluoksniuose manoma, - 
Maskvos ir rytų Vokietijos. Juo geriau tegul Vokietija liel 
grasina Maskva, jei nepavyks nesujungta, negu priimti t; 
susitarti su Vakarais dėl Berly- ką siūlo Maskva ir kam jpril 
no likimo. Separatinė sutartis ria MacmiUanas.

Massachusetts sako — taip. 
New Hampshire sako. — ne. 
Kad Massachusetts klysta, už
simojo parodyti vienas New 
Hampshire gyventojas.

New Hampshire valstybės ri
bose Pelham miestelyje gyvena 
su žmona ir trim sūnum civili
nis inžinierius A. A. Vautier, 
41 metų. Gyvena per 35 mylias 
nuo Massachusetts. Kaip inži
nierius, jis daug keliavo ir dir
bo — Islandijojje, Tripolyje, 
Venzueloje, Aliaskoje įvairiom

"Nuosmukio" ženkle
Prisimenant pereitos vasa

ros 60 pareiškimą prieš dile-

nelainungu.s atsipkimus prie savo nuosavybės.

Nė per vieną kitą greičiau nuosavybę neparduos!.

menševiką. Iš jo nieko gero ne
gali laukti, kai dar kunigaikš-

Leninas turėjo draugų —to
kių kaip ir jis pasaulinių bas- 
tuoklių. revoliucininkų. Susime
tę svarstė, kaip galėtų Rusijon 
patekti. Per Vokietiją prava
žiuoti nebuvo galima: ji tebe- 
kariavo su Rusija. Revoliucija 
dar nieko nepakeitė. Prancūzi
ja. Rusijos sąjungininkė, pra

virino kraują. Jis pažino tą žmo tav0 iprotis 
gų — eserą (socialdemokratą), _____

NORI PIRKTI AR PARDUOTI K. .
namus — taip pat apdraudų Į spaudoje pareiškęs:
REIKALAIS KREIPKIS j

American A Foreign Book Co.
22 Chapin Place, Hartford, Conn. 
Telef. CHapel 6-4773.

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

gus, kad neimate vainiko". Rei- Drauge, Dirvoje, Vienybėje, 
ketų visus juos suimti tvirtai Darbininke įvairių asmenų pa- 
į rankas ir pakreipti į tikrąją sisakymai ryšium su Detroite 
revoliuciją — bolševikinę. suvaidinta Algirdo Landsbergio 

Leniną traukte traukė namo. nutilo. Kai kurie laik-
Jis ilgai bastėsi paežere. raščiai įsakmiai pažymėjo, kad 

ginčą baigia. Atrodo, į jį jau 
galima žiūrėti kaip į užgesusį 
ar prigesusi, tačiau palikusį 
medžiagos išvadom apie mūsų 
šios dienos polemikos pobūdį 
ir idėjas gyvas emigraciniame 
gyvenime.

AMERICAN HOME REALTY 

įstaigoje rusi didžiausią pasiūlą, namų VVuodhavcn, Richniond HiU. 
Ozonu I’ark, Jamaica ir kitur.

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

Kiti sakydavo: gerai pa
darė, kad nesipriešino, negerai 
padarė, kad 1941 sukilo.... Ta
čiau toki atistiktiniai pareiški
mai nesukeldavo aštrios nuo
monių kovos kaip šiuo metu 
dėl partizanų. Tad logiška kon- I Pas mus Salitc ^’P P31 užsisakyti visų rūšų maisto suin- 
krečiai pasekti, kaip tą naują 1 tinius. siuvamas mašinas, akordeonus ir bet kokius kitus 
pažiūrą pristatė. V. Rastenis 
iš Landsbergio veikalo. (B.d.).

Vieno žmogaus sukilimas prieš dviejų valstybių mokesčius
Ar gali imti mokesčius iš kitos valstybės gyventojo?

ILGAI LAUKTOJI ŽINIA
Pavasarėjant 1917 metam, 

pasklido tokios žinios, kad iš 
džiaugsmo paraudo Lenino gels 
va mongoliška plikė. Jis nega
lėjo nusėdėti nei namie nei 
knygyne. Laikraščiai rašė: “Pe
trapilyje dideli neramumai”. 
Kovo 16:

"Vakar atsistatydino caras

tantų rašymą meno ir literatū
ros reikalais, pirmiausia nukry
psta dėmesys į tai, kas šioje 
diskusijoje dalyvavo? Atrodo, 
be paties autoriaus diskusijo
je šiuo tarpu bus dalyvavęs tik 
vienas, kuriam dramos ir teat- 
to kūryba yra sava sritis — 
tai Vytautas Alantas, rašytojas, 
dramaturgas ir buvęs teatro di
rektorius.

Būdinga smulkmena, — vei
kalo autoriaus rūstavimas, kam 
Darbininkas tarp kitų seniau 
apie autoriaus veikalą palankiai 
rašiusių nepacitavo ir nuomo
nės tokio asmens, kuris buvo 

aš pats 
esu diletantas meno dalykuo
se.” O veikalo autorius .prieš 
pusmetį buvo kėlęs balsą su 
kitais pareiškimo autoriais 
prieš diletantų nuomones....

priešingai: “autoriui pusėtinai 
pavyko Lietuvos laisvės kovo
tojus reabilituoti”.... Vadinas, 
V. Rastenio supratimu, partiza
nų vardas lig šiol turėjo būti 
iškreiptas* suniekintas, nuver-

Prašome įsitikrinti, kad mūsų standartiniai medžiagų 
kad daugiausia jų | siuntiniai yra pati geriausia ir praktiškiausia dovana, kokią 

galite padaryti savo artimiesiems. Mūsų pastangų dėka gau
nate aukščiausios kokybės medžiagas už iki šiol negirdėtą 
kainą.

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

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

leistų iki Kanalo, bet už jo 
marių kelias, o mariose — ve
lsiečių povandeniniai laivai.

Leninas dėstė savo sumany
mą. Jis užsidėsiąs peruką apsi- 
mesiąs nebyliu ir bandysiąs 
pralįsti pro Švediją. Bet vienas

lika- PneTtyje atsistoja Keren- draugų suabejojęs: šnipinėjimu. Vis dėlto Leninas
skis”- ............. " ‘O kas bus, kai naktį pra- susirado patikimus žmones, ku-

Paskutine žinia Leninui už- šneksi? Negeras tas kiauliškas rie sutiko pervesti jį per sieną, (Kitam numeryje: Yra čia 
bet tik Vokietijon; toliau — toksai ponas Leninas....)
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PRENUMERATOS KAINA

Romoje išeinančiame laikraš
tyje ‘Stella Matutina” G. Malo- 
ney kelia klausimą, kodėl* Fati
moje apsireiškusi Dievo Motina 
ypatingą dėmesį atkreipė į Ru

gį? siją. .
yS &0 straipsnio autorius to

liau rašo minėtame laikraštyje,
Fortlaa —

LaikraM] tvarko REDAKCINt KOMISIJA. Vyr. ratf. S. SMŽIKOM.IS

________ ________________ KAN. V. ZAKARAUSKAS ___ _________ 1____________

Marijos garbinimas Ryty Bažnyčioje ir rūsy tautoje • Marijos paveikslai, ikonos se
niau ir dabar. '• Dabar rūsy tauta yra suskilusi į dvi stovyklas: Marijos garbintojy Ir Jos 
neigėjy. • Reiimingas radinys 1917 mėty revoliucijos motu • Kolomensko ikona vaiz
duoja Mariją kaip Pasaulio Karalienę • Ko reikia, kad Dievo Motinos pažadai Fatimoje 
gaŪty būti greičiau jvydyti?

MARIJA PRIE ALTORIAUS • tima Kristui ir dabar dangiško- džiasi prie Išganytojo Motinos, 
Meilė Manjai rusų ortodok

sų liturginėse apeigose labai 
gyvai atsispindi. Ortodoksų li
turgijoje Kristaus Motina yra 
vadinama “švenčiausia, Skais
čiausia, Palaiminta, šlovingąją 
Dievo Motina, Mergele Marija”.

Kunigas, pradėdamas prie I- 
nių drąsiai išpažįsta savo tikė- ^konostasio (paveikslų sienos) pa 
jimą ir savo namuose turi pas
lėpę savo Motinos, švenčiau
sios Mergelės paveikslus. Ir ta 
jų meilė nėra atvėsusi ir komu
nistinės vergijos jungą velkant. 
Madonų ikonos dar ir šiandien 
daugeliui rusų primena, kad jie 
turi Motiną Danguje, kuri juos 
ten užtaria.

NENUTRŪKO RYŠIAI
Be abejo, Marija myli savo 

vaikus. Ji neužmiršta 180 mi
lijonų krikščionių, nors jie ir 
yra nuklydę į rusišką ortodok
sinį tikėjimą. Taigi, ar tai nebu
vo ypatinga priežastimi, kad 
Fatimoje apsireikšdama Marija 
prisiminė ir Rusiją. Fatimoje 
apsireiškusi Marija pareiškė, 
žmonija turi melstis ir aukotis, 
kad tuo būdu būtų išprašyta 
Viešpaties Dievo tai tautai at
sivertimo malonė. Be to, Mari
ja pareiškė, kad Rusija būtų pa 
aukota jos Nekalčiausiajai šir
džiai.

Daug aiškesnis šio klausimo 
atsakymas bus, jei mes šiek 
tiek pažvelgsime į rusų tautos 
istoriją. Rusiją liečiąs Marijos 
pareiškimas Fatimoje buvęs ne 
kas kita, kaip baimingas moti
nos šauksmas, kai ji mato, kad 
jos vaikai eina tamsiais klyst
keliais. •

Rusija buvo 
prie šv. Vladimiro, Kijevo di
džiojo kunigaikščio. Į tą 
krikščionybė atėjo iš Graiki
jos, kartu atsinešdama ir orien- 
tališkas liturgijos apeigas. Kon
stantinopolio patriarchas 1054 
metais atsiskyrė nuo Romos ir 

ties diena, jau kelinti metai yra sudarė vadinamą Rytų ortodok- 
ir viso pasaulio lietuviy mal- sų Bažnyčią. Graikų įtaka Rusi- 
dos Bei atgailos diena už nusi
dėjėliu atsivertima, pasaulio 
taiką ir Lietuvos laisvę. Tai di
delės ir brangios mūšy širdžiai 
intencijos.

Marija Fatimoje ragino daug 
melstis už nusidėjėlius, aukotis 

tautos norą ir pasiryžimą būti už juos, ragino ypač kalbėti ro
žančių bei priimti pirmaisiais 
mėnesių šeštadieniais atsiteisi
mo komuniją, jau nekalbant a- 
pie reikalą pakeisti savo gyve-

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: MO WIMoU0teby Aw., Brooidyn 21, N. Y.

Ir Lietuva dalyvaus pergalės triumfe
Mylimiausięji Kristuje,

Gegužės 13 kasmet mums pri 
mena didžius mūsų ir visos 

■■ lietuvių tautos įsipareigojimus 
Dievui ir Marijai Tą pačią die
ną 1951 liet šv. Kazimiero ko
legijos koplyčioje Romoje, Lie
tuvos vyskupai tremtyje paau
kojo Lietuvą ir visą lietuvių 
tautą Nekalčiausiai Marijos šir
džiai, sekdami 1917 metais Fa
timoje, Portugalijoje, pasiro
džiusios Dievo Motinos troški
mą, kad visi žmonės ir atskiros 
tautos būtų paaukotos jos Ne
kalčiausiai širdžiai.

Vykdant šį Dievo Motinos 
troškimą, Jo šventenybė Popie- 
žios Pijus XH 1942 -spalių 31 
pačiame antrojo pasaulinio ka
ro įsiliepsnojime, baigiantis 25 
metų Fatimos apsireiškimų su
kakties minėjimo iškilmėms, 
Vatikano radijo bangomis pa
vedė visą žmoniją Marijos Ne
kalčiausiai širdžiai. Šį žmoni
jos pavedimą Nekalčiausiai Ma
rijos širdžiai šv. Tėvas dar pa
kartojo tų pačių metų gruodžio 
8 šv. Petro bazilikoje.

Šis Šv. Tėvo padarytas žmo
nijos paaukojimas liečia kiek
vieną mūšy, liečia šeimas, tau
tas ir valstybes. Jis galioja vi
siems laikams. Tačiau Bažnyčia 
nori, kad jis būty kartas nuo 
karto pakartojamas, kad pasi- mai daug .gražių vaisių galime

♦ aukojimas Marijai būty vis są- tikėtis iš tokio ištikimybės Die- 
moningesnis, vykdant įsiparei- Vui pareiškimo.
goiimus tvarkyti savo krikš- *
čioniškąjį gyvenimą Marijos glo
boję. Pasiaukojimo aktas netu- Gegužės 13, Lietuvos ir lietu- 
ri būti tik formulės atskaity- viy tautos paaukojimo Nekal- 
mas, bet turi siekti plačiau ir '■««>« Marijos Širdžiai sukak- 
giliau, turi apimti žmogaus gy-

širdžiai būty daromas ir pavie- 
niy tikinčiyjy ir Šakny ir para* 
pijy, kad tas pasivedimas Ma
rijai vis giliau įleistų šaknis lie- 

- tuvio ir visos lietuvių tautos 
sąmonėn ir tuo būdu krikščio- 

" niškam gyvenimui būtų vaisin
gesnis. šiuo metu ypač pagei
daujamas šeimų pasiaukojimas, 
nes tai jų vidinį ryšį sustipri
na ir paskatina jas nepasiduo
ti blogoms laiko įtakoms.

Reikia tik pasidžiaugti, kad 
šis Lietuvos vyskupų noras dva
siškių irpasauĮiečių buvo gerai 
suprastas ir yra dedama pas
tangų kasmet, bet ypač geg. 13 
tą pasiaukojimą atnaujinti ar 
tai pąyiėniąi, ar šeimose ar pa
rapijos. Vertas ypatingo pagy
rimo Mėlynosios Armijos Lietu
vių Sąjūdis, kurs deda didelių 
pastangų šiai minčiai lietuviuo
se plačiau paskleisti, užsimojęs 
taip pat pasiaukojimą Nekal
čiausios Marijos širdžiai su
jungti su pasiaukojimu švč. Jė
zaus Širdžiai, kuriai visa Lietu
va buvo paaukota 1934 pirmo
jo Liet. Eucharistinio Kongreso 
metu, šiuo atveju pasiaukoji
mas šv. Jėzaus širdžiai yra tin
kamai papildomas ir gražiai at
baigiamas. jais iškeliami patys 
didžiausi Lietuvos ir lietuviy 
tautos įsipareigojimai Dievui, 
Kristui ir Marijai. Neabejoja-

dien yra praradę atmintį dėl 
nuolatinio, be pertraukos “sme- ■ 
genų plovimo”. Daugumas jų - 
yra — rašo jis — priversti pa- i 
miršti, kas jie seniau yrą buvę, < 
ir kas jie dabar yra. Bet, ne- ( 
žiūrint visa to, ir šiandien šim
tai milijonų Rusijos krikščio-

sirengimą mišių aukai, ar pri- 
siatinęs prie uždangos, kuri 
skiria altorių nuo bažnyčios na
vos, prašo Marijos pagalbos 
švęsti šventąsias paslaptis. Per 
“Priskomidija”, kada kunigas 
paruošia duoną ir vyną mišių 
aukai, jis atskiria mažą gaba
lėlį duonos ir Išganytojo Moti
nos garbei, kalbėdamas: “Gar
bei ir prisiminimui palaiminto
sios Dievo Motinos, Mergelės 
Marijos. O Viešpatie, kuris dėl 
jos užtarimo išklausai dangaus 
aukštybėje, priimk šią auką, 
kuri ant Tavo altoriaus bus at-

„ našauta”. Mažoji Ostija yra pa-, būdavo pradedamas naujas gy- 
dedama šalia didžiosios, kuri 
reiškia Kristų. Dievo Motina al
toriaus aukai yra artima, kaip 
ji buvo artima prie Kristaus 
ant Kalvarijos kalno. Ji yra ar-

je garbėje. jis į ją žiūri kaip į savo Kara-
MARIJOS PAVEIKSLŲ Menę. Ilgų šimtmečių eigoje ru- 

KULTAS - sųtauta neturėjo kitos ‘Kny-
šiardien didesnioji rusų da- gos”, kaip Marijos ikona. Že- 

lis negali viešai tikėjimo išpa- masis luomas nemokėjo nei 
žinti, bet jie nėra praradę ry
šio su Dievo Motina. Tas ryšys 
palaikomas per Marijos paveiks 
lūs, kurių neįstengė sunaikin
ti jokie “smegenų .plovimai”, 
nei jokios policinės priemonės. 
Prieš 1917 revoliuciją Dievo 
Motinos ikonos buvo kiekvieno 
ruso namuose. Nebuvo Rusijoje 
tokio krikščioniško namo, ku
riame nebūtų buvę nors ir ma
žo, bet gražiai papuošto, gėlė
mis apkaišyto Marijos paveiks
lo, prieš kurį nuolat degdavo 
lemputė. Nei viena jaunavedžių 
pora nesukurdavo šeimos be- 
nunešimo į bažnyčią Marijos 
paveikslo, kuris iš ten iškilmin
gai su procesija būdavo vėl par-

venimo gelmes.

Kai Lietuvos vyskupai Romo
je 1951 pavedė Lietuvą ir lie
tuvių tautą Nekalčiausiai Mari
jos širdžiai, iškilmingai pareišk- 
dami visos tautos vardu aiškų

ištikimais Dievui ir Jo įsaky
mams, būti ištikimais Kristaus 
mokslui, būti uoliais krikščio
niškojo gyvenimo vykdytojais _ ___ __
ypatingoje Marijos globoje, tai nimą bei liautis įžeidinėti nuo- 
jie norėjo taip pat, kad pašiau- dėmėmis Dievą “Jei žmonės 
kojimas Nekalčiausios Marijos (Nukelta į 5 pus.)

A.P. ČECHOVAS

JUODASIS VIENUOLIS

se platų ir gilų religinį suju
dimą. Nesuskaitoma daugybe 
šio paveikslo kopijų buvo išpla
tinta visoje Rusijoje. Ju šian
dien tik Dievas ir Dangiškoji 
Motina žino, kiek tikinčiųjų ru
sų yra paslėpę savo namuose 
šio Marijos paveikslo kopijas 
nuo bolševikinių šnipų.

Rusų tauta šiandien yra sus
kilusi | dvi stovyklas. Viena jų 
myli Marija, kita neapkęsdama 
išsižada. Kurie garbina Dievą, 
tie garbina tą pabią Dievo Mo
tiną, kurią garbina ir katalik- 
kų Bažnyčia. Tad ar Marijos 
širdis nejaučia skausmo, kad 

. tiek jos sūnų ir dukrų yra at
siskyrę nuo tikrosios Bažnyčios,

skaityti, nei rašyti, todėl nega
lėjo pąžinti Dievo Motinos iš 
spausdinto žodžio. Bet vistiek 
jos šventąsias dorybes, jos gar
bę patirdavo, kai suklupdavo 
prieš pašventintą Dangaus Ka- vadovaujamos jos Sūnaus vie- 
ralienės paveikslą su nuolan- - - -
kia malda.

KOLOMENSKO PAVEIKSLAS
Tais pačiais 1917 metais, kai 

Marija apsireiškė-Fatimoje, Ru
sijoje buvo atrastas jau se
niai užmirštas, senas Madonos 
paveikslas. Tas radinys buvo 
rastas Kolomensko kaime, ne- 

• toli Maskvos, 1917 m. kovo 2 
d. Paveikslas vaizduoja Dievo 
Motiną, Pasaulio Karalienę. Ji 

nešamas 7 namuš ir" jo globįe sėdi soste’ Pasipuošusi karališ
kais rūbais, išpuoštais brangak
meniais, su skeptru ir žemės 
kamuoliu rankosę. Meile nušvi
tusiu veidu laiko ant savo ke
lių Kūdikėlį Jėzų, šio paveikslo 
atradimas sukėlė tuomet rusuo-

venimas.
Reta kita tauta tokia pagar

ba ir dievotumu gerbia Marijos 
paveikslus, kaip rusų tauta. Kai 
tikintysis ortodoksas rusas mel-

tininko. Todėl Dievo Motina 
Fatimoje ir pažadėjo, jei žmo
nės vykdys jos prašymus, Rusi
ją atsivers, o pasaulis sulauks 
taikos.

vilią talkina surasdamas knygas, iš kurių popiežius atžymi jam reikalingas citatas.

joje buvo didelė. Bet sunku 
yra tiksliai pasakyti, kada ir 
kaip Rusija atsiskyrė nuo Ro
mos. Žinoma, tai ėjo palaipsniu 
ir jau 13 ir 14 amž. ji buvo 
galutini nuo Romos atsiskyru
si. Laikui bėgant ’betkokie ry
šiai su Romos Bažnyčią visai 
nutrūko. Bet vis dėlto rusiško
ji Bažnyčia visą iš tikrosios Baž 
nyčos paveldėtą lobį ir toliau 
uoliai saugojo. Iš tų laikų pas 
rusus ir pasiliko paprasta, bet 
karštai liepsnojanti meilė Dievo 
Motinai.

BAŽNYCIOS IR KOMUNISTAI 
Protestantai už Sovietus

Pasaulio bažnyčių tarybos 
tarptautinių reikalų komisijos 
direktorius Frederick Nolde iš 
New Yorko viešai paskelbė, 
kad Amerika turėtų pasirašyti 
su Sovietais nepuolimo sutartį, 
sudaryti buferinę zoną, iš ku
rios karinės pajėgos būtų ati
trauktos.... Tokis pasisakymas 
yra priešingas ligšiolinei Ame
rikos politikai, kuri tvirtino, 
kad nepuolimo sutartis yra 
— tai Jungtinių Tautų charta, 
ir naujo popierio pasirašymas 
būtų beprasmis. Bet to nori 
Maskva, o ir buferinė zona yra 
Rapackio planas.

Pacifistai
New Yorke per atominio už

puolimo pratimus balandžio 17 
penki pacifistai atsisakė eiti į 
slėptuves. Teismas prikirpo 
jiem po 25 dol., ar po 10 die
nu kalėjimo. Jie pasirinko ka
lėjimą, kad jų pasisakymas už 
taiką, kaip jie sakėsi, labiau 
išgarsėtų. Tarp tų pacifistų bu
vo ir 61 metų Dorothy Day ir 
65 metų Ammon Henacy, laik
raščio “Catholic Worker” re
daktoriai.

— Turkijoje buvo pagarsėju
si turkiška kava. Bet jos vie
toje dabar geriama turkiška ar
bata, nes kavos turkai neaugi
na, ir jos importas labai su
varžytas, o arbata auga ir Tur
kijoje.

Prieš 50 mėty Angelo Roncal- 
li, dabartinis popiežius Jonas 
XXHr, pradėjo leisti aktus apie 
šv. Karolio Boromėjaus apsilan
kymą Bergamo mieste. Penktas 
ir paskutinis šio veikalo tomas 
šiomis dienomis pasirodo Ita
lijoje. Autoriaus teises popie
žius perleido naujai įkurtai 
Bergamo kunigų seminarijai.

laikus, kurie greitai atėjo po 
jo mirties.

-•-

ANDRIEJUS KOVRINAS, Vo
syliaus sūnus, Magistras, buvo 
visiškai susidėvėjęs ir sugriovęs 
savo nervus. Neįstengė nė gy-
dytis. Tiktai atsitiktinai, prie 
vyno butelio, prasitarė savo 
draugui gydytojui, kad jaučiasi 
visai išsisėmęs. Tasai jam pa
tarė išvykti į kaimą visam pa
vasariui ir vasarai. Atsitiko dar 
ir taip, kad tuo pačiu laiku ga
vo Tanės- Pesockytės laišką, 
kvietusį atvykti ir su jos tėvu 
pabūti Borisovkoje.

Prieš tą kelionę dar nuvyko 
savininkas Jegoras Semionavi- i paties dvarą, gimtąją 

parodo sąmoningiem, apsišvie- Sus bauginąs, kad po jo mir- _kur. .tris
tusiem ir idealistiškai nusitei- ties to sodo nebus kam žiūrėti, savaites. Tiktai orui atšilus,
kusiem savo rašinių herojam, Galėtų jį išlaikyti jo duktė Ta- —. Jau ^uvo. balandžio pa
kuliuos prislegia ir sužlugdo nė, už ąleko netekėdama (at- baiga, — iškeliavo pas buvusį 
nyki ir ydinga aplinka. Jos seit, rusų tauta, neprisiimdama globėją, galima^ s^yti, antrąjį 
graudumą ir pesimizmą pragie- svetimos įtakos), arba išleista °
drina tik komiškos situacijos už Kovrino, žmogaus apsišvietu 
Lietuvių lieteratūroj tokiu grau šio, mintytojo. Tėvas apsiriko, 
durnu, tačiau be ironijos; pasi- Tos vedybos ir buvo prapul- 
žymi Jonas Biliūnas. Abu jie tis, prapultis Rusijai dėl jos 
buvo džiovininkai, ir ta liga nusifilosofavusios šviesuo-

Antanas Pavlovičius Cecho* finių žymių paties autoriaus, 
vas (1869-1904), vienas iš pa- besigydžiusio Kryme, o pasimi- 
skutiniųjų senosios Rusijos di- rūsio Vokietijoje (Schwarzwal- 
džių rašytojų, yra žinomas sa- de). Kovrinas — filosofas, min- 
vo humoristiniais, komiškais ties genijus,, išreiškia rusą, ati- 
pasakojimais ir dramomis. Jo trukusį nuo realybes, grimstan- 
veikaluose “juoku pro ašaras” tį į ligūstą mąstymą ir tuo bū- 
vaizduojama senosios Rusijos 
gyvenimo ir žmonių menkybė, 
bukumas, tačiau su žmonišku 
atjautimu tų, kurie “nežino, ką 
daro”. Daugiausia užuojautos

du kankinantį bei žudantį sa
ve ir kitus. Kovrino ligūstumo 
aplinkai duotas sodas — kvapi 
ii* derli rusiškoji žemė, kurios

savo tėvą — Pesockį, garsų Ru
sijos sodininką.

Nuo Kovrinkos iki Borisov- 
kos, Pesockių sodybos, kelio 
buvo apie 70 varstų. Lengva 
supama karieta ir minkštu -pa-

mirę.
"Juodasis vienuolis", kuriame 

pasakojama apie džiovininką 
Andriejų Kovriną, turi biogra-

menės.
A Čechovas, tartum nujaus

damas, ‘Juoduoju vienuoliu” 
išreiškė tamsius komunizmo

vasario keliu važiuoti buvo tik
ras smagumas.

Borisovkos rūmai buvo dide
li, su kolonomis ir paslikais

liūtais prie įėjimo. Duryse sto
vėjo tarnas, apsivilkęs blizgiu 
sagotu drabužiu.

Nuo rūmų ligi upės kerojo 
sodas, apie verstą ilgumo, už
veistas angliškų sodų pavyzdžiu 
gūdus ir niaurus, atsirėmęs į 
statų molėtą upės krantą, apau
gusį pušimis; jų prasikišusios 
šaknys priminė plaukuotas di
delio gyvūno letenas. Apačioje 
burbuliavo ir taškėsi laukinė 
vandens srovė, o viršum liūd
nai rykavo balų paukščiai.

Tasai sodas —, su daržais, 
gėlynais ir daigynais apkėtęs 
apie 80 akrų, — sukeldavo vi
są plūsmą skirtingų jausmų. 
Pačiu blogiausiu oru jis rodė
si šviesus ir žavus. Tokios nuo
stabias rožės, lelijos, kamelijos, 
tulpės! Tokia gausa žiedų, įvai
riausios rūšies ir spalvos, — 
nuo akinančio baltumo iki gū
daus juodumo. Tokio žiedų ap
stumo Kovrinas dar niekada 
nebuvo regėjęs.’

Pavasaris dar tik budo, ir pa
čios rečiausios gėlės, gležnos, 
sirpo po stiklu, aprasojusiu ir 
vos perregimu. Bet akiai pasi
džiaugti pakako sužydusių alė
jose ir'tysvėse. Ant jų klojosi 
švelnūs šešėliai, kai iš ryto sau
lė lindo pro medžius. Rasa žė

rėjo ant kiekvieno stiebelio ir 
lapelio.

Kovrinui didžiausią įspūdį pa 
darė dekoratyvinis daržas, už
veistas Pesockio dar jaunystėje 
ir jo paties kažkokiai pašaipai 
pramintas “šiukšlynu”. O čia 
buvo tikri stebuklai — gamtos 
iškraipos ir išdaigos. Eilėmis 
buvo sustoję vaisiniai ir kiti 
medžiai, kriaušės, nustiebtos ir 
nusklembtos kaip piramidės; 
Obelės, suaugintos į palapines, 
lyg kokius namus; apskritais 
gumulais iškeroję ąžuolai ir lie
pos, gyvos medžių arkos, mono
gramos, kandelabrai. Iš slyvų 
krūmų galėjai išskaityti 1862 
metus, kada Pesockis pradėjo 
sodininkauti. Apie tą skaitlinę 
savo šakomis vijosi simetriškai 
susodinti medeliai, laibo lie
mens, nuskabyti it palmės. Tik
tai gerai įsižiūrėjęs pažindavai, 
kad čia augo agrastai ir serben
tai.

Sodas klegėjo ir judėjo. Ja
me be paliovos šmižinėjo rėk
lūs Pesockio žmonės. Nuo ank
staus ryto iki vėlios nakties 
sukiojosi jie tarp medžių, krū
mų ir alėjų, triūse apie dar
žus ir lysves, kaip antys klegė
dami, nešini kibirais, kastuvais 
ir laistytuvais.

Kovrinas Borisovkoje atsira
do devintą valandą vakaro. Ta- 
nę ir jos tėvą užtiko apimtus 
didelės baimės. Skaidrus dan
gus ir žvaigždėta naktis, paki
busi viršum sodo, rytmečiui ža
dėjo šalną, o vyriausias sodinin
kas, Jonas Karličius, buvo nu
sidanginęs miestan. Nebuvo 
kam imtis apsaugos. Va
karienės metu tebuvo kalbama 
apie šalną. Tane turėjo budėti 
iki gilaus vidurnakčio, pirmos 
valandos, prižūrėdama sodi
ninkus, o paskui pakilsiąs jos 
tėvas, Jegoras Semionovičius, 
pavaduoti dukterį.

Kovrinas prasėdėjo su Tane 
visą vėlų vakarą. Apie vidur
naktį abudu išėjo sodan. Ore 

.dvelkė degėsių kvapu. Didžia
jame darže, vadinamam ‘ko
mercinių”, kuris Jegorui Pesoc- 
kiui kasmet duodavo tūkstan
čius rublių, skleidėsi pažeme 
tiršti juodi dūmai, slėpę krū
mus ir žalumą. Styrojo tiktai 
aukštesni medžiai. Nakties 
dumsoje ir dūmų paklodėse su
sivynioję, jie atrodė it grandi
nė kareivių. Tanė ir Kovrinas 
ėjo alėjomis, stebėdami pro 
medžius blykšojančią ugnį—de
ginamas sąšlavas ir šiaudus. 
Protarpiais šmėkšteldavo žmo

gysta it vaiduoklis — sodo dar
bininkas. Tik vyšnios ir Obelės 
balavo savo žiedais: Dūmų sruo
gos jų nesiekė.

Kai Kovrinas ir Tanė priėjo 
daigyną, sodo pakraštyje, galė
jo laisviau atsikvėpti. Kovrinas 
prabilo:

—Prisimenu. Vieną kartą, 
būdamas dar vaikas, vos neuž
troškau pirkios dūmuose. Bet 
ir šiandien negaliu suprasti, 
kaip dūmai gali užtroškinti šal
ną-

—Dūmai yra geras debesų 
pakaitalas, — paaiškino Tanė.

— O kam jų reikia, tų de
besų?

— Kai dangus ūkanų ap
trauktas, debesuotas, tada šal
nos nelaukiame.

— Ar tikrai? — dar paklau
sė Kovrinas, paimdamas Tanę 
už parankės.

— Tikrai.
Abu nusijuokė.
Kovrinas matė platų, labai 

rimtą, bet dar vaikišką Tanės 
veidą. Antakiai, tankūs, juodi. 
Aukšta švarkelio apykaklė ne
leido laisvai galvos judinti; dėl 
to buvo galima ją labai gerai 
stebėti. Aukštas ir laibas Tanės 
liemuo Kovrinui krito į akį.

(Bus daugiau).
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neskaičiau. Skaičiau naujės-

V. Krėvės padavimų stilius 
daugelio buvo sektas. Bet nie
kieno nepatektas Tai Hąjnin- 
gas stilius. Ritmingas. Tai 
kartu labai paprastas ir toks 
nepaprastas stilius. Krėvė yra 
ne tik rašytojas realistas, bet 
ir poetas.

Vincas Krėvė savo seniai

iš tri- 
legen-

TeL MU 3-2928
L VAKARIEN* — JAUKUS BARAS

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Nelė Mazalaitė legendos bei 
padavimo žanre eina pirmąja 
po Krėvės. Tai legendų rašy
toja (kartu ir poetė) iš pri
gimties ir iš pašaukimo. Le
gendinio pobūdžio pasakoji
mai — jos stiprybė. Į šį rin
kinį patekęs jos “Karaliaus 
vainikas1’ yra trumpas, bet 
prasmingai išbaigtas kūrinė
lis apie Vytauto vainiką, ku-. kų ir sutruko būgnai”. Tokių

332 F&ntore Avė.
Buffato 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2874

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vhL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.
” Biznio reikalais kreiptis į Baltie Floriste gėlių bei do- 
vapų krautuvę, 502 E. Broadvvay, South Bostone. ' 
Tel. AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MINKUS

Gimnazijoj, nors ir mokiaus žus.

ražas — 1000 egz. 112 psl.
2 dol.

Lietuvos kraštas —turtin- LEONARDAS ŽITKEVIČIUS 
gas padavimais. Kiekybiškai “ 
ir kokybiškai. Lietuvių litera
tūra, deja, kiekybiškai nėra 
jais turtinga. Padavimo bei 
legendos žanras lietuvių rašy
tojų tarpe * nėra pakankamai 
populiarus. Bet skaitytojai jį 
mėgsta.

Juozas Sodaitis, sudaryda
mas legendų ir padavimų rin
kinį “Karaliaus vainikas”, at
rodo, bus supratęs skaitytojų 
norus ir juos, kiek įmanoma, 
patenkinęs.

“Karaliaus vainikas” yra 
devynių autorių devynių kū
rimų vainikas, nupintas visų 
devynių mylimajai — Lietu
vai. Teisingai J. Sodaitis sa
ko knygos pradžioje: “Šie kū
riniai ryškiai iškelia gražią 
Lietuvos praeitį, jos karžygių 
ištikimybę tėvynei, meilę tė
vams ir šeimos židiniui”.

“Karaliaus vainike” abėcė
lės tvarka dalyvauja šie auto
riai: P. Jurkus, V. Krėvė, N. 
Mazalaitė, J. Pronskus, J. Re
meika, Šatrijos Ragana, A. 
Vaičiulaitis, Vaižgantas, A. 
Vienuolis. -Knygos pavadini
mas imtas iš N. Mažalaitės 
kūrinio. Jis vykusiai parink
tas, nes visose šio rinkinio le
gendose minimi karaliai, ku
nigaikščiai, valdovai. Lietuvo
je karaliai išėjo iš mados, tik 
neišėjo iš pasakų ir legendų. 
Iš legendų jie su savo karžy
giais ateina į pavergtą tautą. 
Legendariniai didvyriai įsi
kūnija pilkuose artojėliuose.

Trys šio rinkinio autoriai — 
Jurkus, Krėvė ir Mazalaitė — 
yra profesionalai (jei taip 
galima sakyti) lietuviškosios 
legendos kūrėjai (pasireiškę 
ir kituose žanruose, bet legen
doje ypatingai).

Romano' siužetą pasirenka 
patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nema
žesnis kaip 200 romano forma
to puslapių. Įteikti reikia iki 
šių metų gruodžio 31 d. šiuo 
adresu: Romano Konkurso Ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63 
St., Chicago 29, III.

prasta geležim — ir žirgas le
kia taip greit, kad vėjas ne
siekia jo karčių (gražus pa
lyginimas). Nėra -aišku, kas 
tas senis, ką jis simbolizuo
ja. Pasakojimas įdomus, bet 
jo pabaiga (pasagoms sudilus, 
žirgas paleidžiamas į mišką) 
galėtų būti įdomesnė ir pras
mingesnė. Pasakojimo prie
monės nėra pakankamai įspū
dingos. “Jo baltumas nuplies
kė langus, o jo prunkštimas 
pravėrė visų lūpas džiaugs
mui”, — baltumas atrodo ne
stiprus, o prunkštimas — 
silpnas. Visai kitaip yra kitoj 
vietoj: ^Žirgas stojo ant dvie
jų kojų ir taip garsiai sužven
gė, kad plyšo palapinių dro
bės, iškrito šaudyklės iš ran-

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

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534 
(po 8 vai. vak.)

ka iškelti ir kitą visoms le
gendoms bendrą bruožą: pa
brėžimą laiko ilgumo, vei
kiant ar galvojant (giminys
tė ,su trejetu).

Ilgai liūdėjo visas dvaras 
baltojo žirgo (Jurkus). Il
gai minėjo žmonės tuos lai
kus, kai vedė sau pačią Zub
rys (Krėvė). Ir jis galvojo 
kiaurą naktį, nieko neprisi
leisdamas (Mazalaitė). Išmin
čiai, burtininkai ir žyniai il
gai purtė išmintingas galvas 
(Pronskus). Laimingai ir il
gai gyveno milžinai savo pi
lyse'(Remeika). Ir ilgai mo
tinos pasakodavo dukterims 
apie Živilę (Šatrijos Ragana). 
Ilgai žiūrėjo Timūras į Kari
butą (Vaičiulaitis). Ir vėl ap
siniaukė giliu rūpesčiu visų 
kunigų veidai (Vaižgantas). 
Ant to kalno nuo neatmena
mų laikų gyveno dievams pa- 
sišventusios mergelės (Vie
nuolis).

Yra ir daugiau bruožų, bū
dingų legendoms bei padavi- 
mams (taip pat ir pasakoms). “ 
Pavyzdžiui, pabrėžimas as
mens ar vietovės garsumo 
garsūs karžygiai, garsios pi-

skyrus Vaičiulaitį, amžiumi 
ir literatūriniu pasireiškimu 
daug jaunesnį.

Šatrijos Ragana gražiai, pa
prastu ir neretenzingu žo
džiu perduoda mums Živilės 
legendą. Živilė, gelbėdama tė
vynę, nužudo mylimąjį, ją iš
gelbėjusį, bet išdavusį tėvy
nę. Tai žiaurus, bet kartu ir 
gražiausias tėvynės meilės pa
vyzdys. Nemažiau žiaurų ir 
graudų tėvynės meilės pavyz
dį parodo ir Vincas Krėvė sa
vo “Milžinkapyje”. Jaunas 
Zubrys “ne priešui taikė, tik 
savo mieliausios širdin”, nors 
ji ir niekuo nenusikalto, tik 
priešai surišę ją atsivedė sa
vo priedangai nuo lietuvių 
ugnies.

Antano Vaičiulaičio “Kara
liaus Vytauto vėliavnešys Ka
ributas” parašytas taip, kaip 
ir pridera Vaičiulaičiui: geru 
stiliumi, apgalvotais žodžiais. 
Pasakojama apie Kaributą to
torių nelaisvėje.

Vaižganto “Vilniaus pilies 
pasaka” vyresniųjų daug sy
kių skaityta, bet galima dar 
daug sykių skaityti — nenu
sibos. Turėtų skaityti ir jau-r 
nimas. Trumpas drūtas ir pa
trauklus pasakojimas.

Antanas Vienuolis yra skai- 
Rytojams davęs gražių Kauka
zo legendų, pasakojimų apie 
Kaukazo kalnus. Į šį rinkinį 
įdėtas jo pasakojimas -apie 
aukščiausią Lietuvos kalną 
— Medvėgalį. Nors literatūri
ne verte jis neprilygsta a- 
niems pasakojimams apie 
Kaukazą, bet vistiek įdomus.

Knygą gražiai iliustravo A- 
da Korsakaitė. Iliustracijos 
šistėmįrigaT-jŠdėsfytošf "'po~ vie
ną prieš kiekvieną padavimą, 
plius titulinis puslapis ir vir
šelis. Viršelis dviejų spalvų.

Gražus leidinys. Kietais vir
šeliais. Geras popierius. Šva- ©©©©©t>>>>>>^>I<©©©^^©©^©©®@©©©©©g<©©©@©®®©®&©©©©©©©©a 
ri spauda. Nėrė korektūros * 
klaidų. Yra tik pora nenuo
seklumų rašyboje. Viename 
padavime rašoma augštas, ki
tame — aukštas, vienur — 
jieškoti, kitur — ieškoti. Tu
rinyje autoriai abėcėlės tvar
ka sudėti gerai, gi priešpasku
tiniame lape — su mažu ap
sirikimu: Vienuolis eina prieš 
Vaižgantą (turėtų būti prie
šingai). .

“Šio rinkinio tikslas”, .J. 
t 7

Sodaieio žodžiais tariant, “bu-

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 

WHIt_ — 1430 kilocycles — Medford, Mat*.
Kiekviena seknutd<en; nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ką 
non pasveikinti ai pranešti, tai asmeniškai Iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANU] F. KNEIZ1U1 — Utkuanian Radis Heor. M OeC- 
tage SL. Norwo«d. Mm*. Skyriai: UthuMhm Fnrnitare Cm. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.OBox 32, So. 
Boston. Mass.; Antanas Daukantas Market.'187 Weteter Avė., Uun- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrwoo4 7-1440: SOotb BmSm 8-4418 ar 
8-1844; Kirkiami 7-8833.

Naujtaios Anglijos Betuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

VED t JAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St

ELEKTROS MOTORAI
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

900 Utenry Rd. 
Cleveland 13, Ohlą 
T«L TOwer 1-1461

FESUYAL RESTORANAS R BARAS 
VACYS STEPON18, savininkas

40 East 26th Street, New York City , N. Y.

132 Franklin Avė.
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724

naktis nevalgę, nemigę (Vaiž- turėtų pasitikti šią knygą jos 
gantas). Staiga pragydo tre- kelionės pradžioje, nes. ji ge-

Du autoriai — Pronskus ir tieji gaidžiai (Vienuolis). Tre- ra jo draugė.
Remeika — savo pasakoji- jeto šį sykį nepavartojo tik Išleido Gabija 1958 m. Ti
ntais, įdėtais į šį rinkinį, ne- Šatrijos Ragana.
pretenduoja į grožinę litera- Užsiminus apie trejetą, ten- Kaina 
tūrą. Bet ir jie knygą gražiai 
papildo. Jie atpasakoja žmo
nėse girdėtus padavimus, ne
pridedami savo fantazijos.

Juozas Pronskus seka “Pa
saką apie Neringą”. Neringa 
buvusi milžinė, gelbėjanti 
skęstančius laivus, žvejus ir 
vežimus, įklimpusius į smil
tis. Ji supylusi didelę akmenų 
sieną skersai Kuršių marių.

Jono Remeikos “Ragaina” 
nuveda mus į Ragainę, Ram- 
byną, Vorpilį ir Vilmantynus. 
Ragaina buvusi Ragainės val
dovo duktė, kurios vardo at
spėti niekas negalėjęs, išsky
rus vieną jaunuolį.

Jau devintą kartą Draugo misijai išrinkus premijuotą ro- 
dienraštis skelbia romano kon- maną, atidaromas tik laimėju- 
kursą. Geriausiam romanui ski- šio autoriaus vokas. Premijos 
riama 1000 dol. premija. nelaimėjusių autorių vokai ko

misijos ir Draugo atstovo aki
vaizdoje sudeginami.

Jury komisijos vieta ir sąs
tatas bus paskelbtas vėliau.

Draugo dienraštis, kasmet 
skirdamas premiją už romaną, 
yra sukėlęs nemažą literatūri
nį judėjimą. Iki šiol konkursą 
laimėjo 7 autoriai. (Vienas lai
mėjo dvejus metus iš eįĮės). 
šalia jų dar buvo parašyta ver
tingų knygų, kurias Draugo 

Likusieji keturi autoriai — ti slapyvardžiu, o atskirame už- dienraštis išleido atkarpoje ir 
Šatrijos Ragana, Vaičiulaitis, darame voke pažymėti savo tik- 
Vaižgantas ir Vienuolis 
grožinės literatūros kūrėjai, įrašant romano pavadinimą

39 Raymond PhaW, 
New*rfc, M. J.

Tel. MArfctt 2-2877

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 
' KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL. 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LTTHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA

Kodėl J. Sodaitis šiam le
gendų rinkiniui parinko devy
nis autorius? Galime spėlioti 
šiaip ir taip. Bet tai labai ge
ras skaičius, sudarytas 
jų trejetų. Sunku rasti 
dą, kur nebūtų trejeto.

Tris dienas ir tris 
dundėjo visi priekalai 
kus).. Tris dienas, tris naktis vo atrinkti bent dalį tų gra- 
nemunais plaukė. ten žalias žiųjų mūsų rašytojų, legendų 
vynas (Krėvė). Tris kartus ir padavimų ir juos pateikti 
vainiką paslėpė vagys (Maža- pirmoje eilėje jaunajam skai- 
laitė). Audra truko trylika tytojui”.
metų (Pronskus). Ragainės Pirmoji tikslo dalis pasiek- 
kunigaikščio trys sūnūs mil- ta. Dabar lieka pasiekti ir 
žinai (Remeika). Tris dienas antrąją dalį: keliauti pas jau- 

. ... ,(V „ ir tris naktis viešėkite (Vai- nąjį skaitytoją. Kelionė netu-
ispudingų žvengimų paša- ^13^) Tris dienas, tris retų būti sunki. Skaitytojas 
kojime turėtų būti daugiau.

konkurentų nei vyresniųjų, 
nei jauniųjų tarpe.

Skaitydamas Krėvę dabar, 
neišvengiamai nuklystu į pra
eitį, kada pirmą karta skai
čiau jo “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus”. Man, pra- ris negalįs > žūti, jei visi jo 
džios mokyklos mokiniui, tie jieškos. Tas vainikas tai Lie- 
padavimai tada labai patiko, tuvos simbolis: Lietuva ne- 

jei visi lietuviai dėl jos 
apie Krėvę ir žinojau, kur ir kovos. (Žiūr. atkarpa 3 psl.). 
kada jis gimęs, bet jo raštų
(nei Vaižganto, nei Vydūno) Po Mažalaitės lietuviškoje 

legendoje pirmauja Paulius 
Jurkus. Į šį rinkinį pateko jo 
“Baltojo žirgo pasaga”. Tai 
pasakojimas apie žirgą, kurį 
“karalius liepė išdrožti savo 
skyde, išpiešti menėse ir pi
niguose šalia savo paveikslo 
liepė įmušti”. Nesunku atspė
ti, kad tai žirgas, nešąs lie
tuvišką Vytį. Žirgas kausto
mas auksu, kaustomas sidab- 

nepakelia aukso pa- 
riau (kaip kitų jau seniai nu- *r nusva*d° sidabrą . 
tarta), kad geri rašytojai ne- Pagaliau senis, atėjęs iš girios 
sensta ir nemiršta. gilumos, pakausto žirgą pa

rašytu “Milžinkapiu” tebėra 
jaunas ir dabar. Jis neturi sau

nius: Vaičiulaitį, Paukštelį, 
Grušą, na, dar ir Putino “Al
torių šešėly”... Rodos, taip da
rė ir mano draugai.

Po trisdešimt trejų metų 
man į rankas ' pakliuvo “Ka
raliaus vainikas”. Čia ir per
skaičiau V. Krėvės “Milžinka
pį” antrą kartą. Įspūdis toks 
pat, kaip tada, kai skaičiau 
dar būdamas vaikas. Ir nuta- ru'

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

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC
135 W. Mtt St York 11, N. Y.'Tel CHetaea 3-2583 

t 141 Secoad Ave^ New York City, N. Y., Tel. GRamercy 5-7430
Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai. . MŪSŲ SKYRIAI

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

Sprendimo bešališkumui ga
rantuoti autoriai turi pasirašy
ti slapyvardžiu, o atskirame už-

atspaude atskira kriyga. Būtų 
yra rają pavardę ir adresą, ten pat gera, kad ir į šį konkursą Įsi

jungtų kuo daugiau rašytojų, 
mūsų literatūros klasikai, iš- pasirinktą slapyvardę. Jury ko- ypač laukiama naujų vardų.

BaMje ąali tilpti 200 
LIETUVIŠKIEMS SUĖJIMAMS NEMOKAMAI 

. Mielai kiekviena* bu* sutiktas.

Brooklyn.il


LIETIMĄ I LOJALUMO PARADE NEW YORKE
kolJ. Morkūnas

nūs.

17 d.

Iš lietuvių diplomatų veiklos

Lojalumo paradas balandžio 
25 New Yorke sutraukė ir bū-

vėliavas. .. Reikėjo laukti 
prisiartins lietuviai.

j JU pa- 
paremti

kuriame dalyvavo J. Kajeckas 
— Lietuvos atstovas, J. Bud
rys — Lietuvos generalinis kon 
sulas New Yorke, ir P. Dauž- 
vardis — Lietuvos konsulas

gius. Jos taip pat paruošė lie
tuviškų dainų lapelius ir susi- site , kalbėjo Kristus žydams 
rinkusiems išdalijo taip visi prisiminius apie nelaimes, išti-

Apylinkių pirmininkai padarė bet ir nuo paties Dievo. Pasau- 
lis, galima sakyti, yra akligatvy 

Nnrunid Ma<ss atisidūręs. Didelio sukrėtimo 
iwi nvutų jam reįj<įa ir gausjos Dievo ma-

PREL M. KRUPAVIČIUS APIE LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS UŽDAVINIUS 

HARTFORD,, CONN.

LB apygardos suvažiavimas
Balandžio 2 Hartforde įvyko 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Hartfordo apygardos suvažia
vimas. Jame dalyvavo prel. M. 
Krupavičius, apygardos valdy
bos ir kontrolės komisijos na
riai ir atstovai iš Hartfordo, 
Waterburio, New Britaino, New 
Haveno ir Putnamo apylinkių.

pranešimus apie veiklą apylin
kėse. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad lietuviškoji veikla apygar-

kaitos, koncertai, vakarai, spor
to šventės ir įvairūs minėjimai. 
Hartfordo, Waterburio, New 
Britaino ir New Haveno apy
linkėse veikia šeštadieninės li
tuanistikos mokyklos, kurias 

Suyažiavimą atidarė valdybos lanko 126 -mokiniai -ir dirba 8 - 
mokytojai. Metų bėgye įsistei
gė dvi naujos apylinkės — 
Stamfordo ir Putnamo.

Suvažiavimas nutarė šiais 
metais surengti apygardoje Lie
tuvių dieną su plačia menine 
programa, šventė įvyks Hart
forde birželio 21 Šventės ren
gimu ir programos sudarymu 
rūpinsis Hartfordo apylinkė, 
talkininkaujant apygardos val
dybos nariams, o meninei da
liai vadovaus prof. V. Marijo- 
šius. Suvažiavimas praėjo 
sklaridžiai ir darbingoje dvasio
je. (SH.)

pirmininkas K. Bagdonas ir pa
kvietė į prezidiumą suvažiavi
mui ’ vesti prof. Marijošių, P. 
Vileišį ir Z. Strazdą.

Prel. M. Krupavičius kalbėjo 
susirinkusiems apie L. Ben
druomenės uždavinius. Kalbė
tojas apgailestavo, kad nežiū
rint dedamų pastangų, lietuviš
kasis atsparumas išeivijoje per 
gana trumpą laiką gerokai su
šlubavo. Gražioji lietuvių kalba 
virto kažkokiu žargonu mišiniu 
svetimų žodžių lietuviškomis ga 
lūnėmis. Jau ne retas reiškinys, 
kad šeimose tėvai dar kal
ba lietuviškai, o vaikai jiems 

* atsako angliškai. Kuriamos tau
tiškai mišrios šeimos. Yra ir ki
tų neigiamų reiškinių. Prelatas 

' ragino daužau'kreipti dėmesio 
į šeimą, kaipo pagrindą lietuvy
bei išeivijoje palaikyti. Kol šei
moje bus vartojama lietuvių 
kalba ir ugdomi lietuviškieji 
papročiai, išeivijos nutautėji
mui pavojaus nėra, šeimai į pa
galbą ateina lietuviškoji spauda 
lituanistinės mokyklos ir reli
gija. Todėl lietuvio pareiga skai 
tyti ir platinti lietuvišką knygą 
ir laikAštį, savo vaikus leisti į 
lietuviškąsias mokyklas, kur to
kios yrą, ir pasirūpinti, kad vai
kų katekizacija, kur tik sąlygos 
leidžia, būtų vedama gimtąja 
kalba. Visi šie dalykai turi bū
ti didžiausiu ateities darbu ir 
rūpesčiu.

Ir Lietuva ...
(Atkelta iš 3 psl.) 

darys, ką jiems sakysiu/ — kal
bėjo Marija Fatimoje, — daug 
sielų bus išgelbėta ir bus tai
ka”. Persekiojimai ir karai Ma
rijos žodžiuose Fatimoje tėra 
tik bausmė už žmonių nuodė
mes. Jei norime iš tų baiseny
bių išsigelbėti, yra tik vienas 
kelias: grįžti prie Dievo ir Jo 
įstatymų.

Šiuo metu dorinis pasaulio 
vaizdas, deja, nėra paguodžian
tis. Daug yra tokių, kurie nie
kais laiko švenčiausius Dievo 
Įsakymus. Dialektinis materia
lizmas. kuris klaikiausioje savo 
išvadoje yra įsikūnijęs bolše
vizme. pasišovęs atitraukti žmo
niją ne tik nuo Dievo Įstatymų,

OAtBIMINKAS

Baltimores žinios
Sodaliečių 'Bingo' vakaras 

ruoštas pereitą penktadienį, ba
landžio 24, gražiai pavyko. Vi
si vakaro dalyviai linksmai pra
leido keletą valandų, šeimyniš
kai pabendravo su savo pažįs
tamais bei artimaisiais ir laimė
jo gražių dovanų.

Pirmoji šv. Komunija vaiku
čiams šv. Alfonso parapijoj šie- 

. met ruošiama sekmadienį, ge
gužės 3. §y. Mišias 8:30 vai. 
atnašaus parapijos klebonas 
prel. L. Mendelis. Šiose iškil
mėse įprastai dalyvauja vaikib 
čių/ tėvai ir artimieji. Stebint 
gražias apeigas, kiekvienas ma
loniai prisimera savo pirmos 
šv. Komunijos dieną.

Tautinių šokių grupė gegu
žės 2, šeštadienį, didžiojoj lie
tuvių salėj ruošia linksma pa
vasario šokių vakarą. Šokiams 
gros geras orkestras. Tautiniif 
šokių grupėje dalyvauja šios 
kolonijos gražiausias, lietuvių 
jaunimas, kuris savo pasirody
mais garsina Lietuvos ir lietu
vių vardą svetimųjų tarpe. Jie 
maloniai kviečia visus 
rengimą atsilankyti ir 
jų gražius darbus.

Renius PažemAnas. 
atvykęs iš Australijos

11 IIII1MW— i ; ■

IS VISUR

lš LOJOLUMO parado New Yorke. Liteuvailžs neša kolonos plakatą ties šv. Patriko katedra. Noutr. 
Maželio.

relį lietuvių. Lietuvių grupei 
tvarkyti buvo pakviestas skau
tų tuntininkas A. Bobelis, ku
ris ir vedė eisenos dalyvius.

Stebėjus visą paradu nuo 
pradžios iki lietuvių grupės, ga
vosi Įspūdis, kad lietuvių gru-

— DARBININKAS kitą savai* ||| 

tų dėl šeštinių išeis tik kartą 
savaitėje — trečiadienį, gegu- >" 
žės 6. šeštinės arba Viešpaties 
Dangun Žengimo šventė yra 
ketvirtadienį, gegužės 7. Tą die- 
ną katalikam yra privaloma 
būti mišiose.

—Kennebunkport. Mo., šv. 
Antano pranciškonų gimnazijos 
ateitininkai savo metinę šven- ■" 
tę su Įžodžiu ir Motinos dienos 
minėjimu turi gegužė 3, sekma
dieni. Pradžia 2 vai. popiet. Ma
loniai kviečiami dalyvauti ryti
nio pakraščio ateitininkai ir lie
tuviškasis jaunimas.

—Balfo reikalų vedėją kun. 
L. Jankų prisiminė savo pa
moksle lenkų parapijos klebo
nas, Helmeta, N.J., kalbėdamas 
apie labdaringąją pagalbą už 
geležinės sienos. Balandžio 26 
pamoksle kun. L. Jankų nuro
dė, kaip pavyzdį tam darbui 
didžiai pasišventusio ir praktiš
ko labdaros veikėjo.

—Leonardas J. šimutis, jr, 
Alto pirmininko ir Draugo re
daktoriaus L. šimučio sūnai 
tis, besimokąs Marianapolio ma 

kaišėje, tretįjį šių metų ketvir
tį baigė pažymiu 91,1 ir yra 
įrašytas dekano garbės sąraše. 
Studentas L. Šimutis yra savo 
klasės vicepirmininkas, ateiti
ninkų kuopos iždininkas, ben
dradarbiauja kolegijos leidžia
mam žurnale “Golden Knight” 
ir muša golfą.

— Putname ateitininkių šven 
tė bus gegužės 17. Paskaitą 
skaitys Kęstutis Skrupskelis. 
Meninėje dalyje bus rašytojo 
Oskaro V. Milašiaus minėjimas, 
kurį išpildys putnamietės stu
dentės ir moksleivės ateitinin
kės. Apylinkės jaunimas kvie
čiamas dalyvauti.

neseniai 
pas savo

> tėvą Kazimierą Pažemėną, ga- 
vo darbą FordO 'automobiiiu 
pardavimo įstaigoje ir pardavi
nėja automobilius. Jis per Lie
tuvių Melodijų radijo valandą 
kreipėsi į lietuvius ir priminė 
visiems, kurie galvoja pirkti 
naują automobilį, užeitį pas jį, 
jis geriausiai patarnaus ir ge
riausiomis sąlygomis padės au
tomobilį įsigyti.

Lietuvių Bendruomenės apy
gardų ir apylinkių valdybų bei 
švietimo darbuotojų suvažiavi
mas šaukiamas New Yorke ge
gužės 9-10 dienomis. Iš Balti- 
morės į šį suvažiavimą vyksta 
LB valdyba ir revizijos komisi
ja, šeštadieninės mokyklos mo- 

Didžiulis plakatas ' Lithuania" kytojai ir tėvų komiteto nariai.
apskelbė tūkstančiams žiūrovų, Kviečiami dalyvauti visi, ku- 
kad ateinat liet? grupė? Skautai riems. rūpi lietuvių jaunimo au 
vyčiai su akademikių skaučių Įėjimo ir. lietuvybės išlaikymo 
garbės sargyba ir ateitininkai reikalai.
pranešė Amerikos, Lietuvos ir . , ,
skautų vėliavas. Po jų sekė apie S“’“9.“*'’ balandžio

- 17 sv. Alfonso parapijos saleje
gimusios* i7 augusios' Sa, bet nuodėmes, bet ir kitų, kad Die- triumfos”, pasakė Marija Fati- nio amžiaus jaunimas. Likusią čių, akademikių skaučių, būre-
pagamino tikrai lietuviškus vai- vas visų pasigailėtų. “Jei neda- moję. Tai stiprina mūsų viltis, dah papilde veteranai ir profe- lis ateitininkų; sis jaunimas ir f ' į

rysite atgailos, visi taip pat žū- kad ir Lietuva, paaukota Nekal- sinės grupės. (sudarė lietuvių grupės pagrin- P • h P P
čiausiai Marijos Širdžiai, daly
vaus jos galutiniame triumfe, didžiulė masė Welfare Depąrta- 

kartu sudainavo 8 lietuviškas kusias Jeruzalėje kai kuriuos jei visi jos vaikai eis Dievo į-. mento darbininkų, apie 30 ug- 
dainas. Prijungė dar ir anglis- žydus (Luk. 13, 3 5).
kų dainų. Ir pasiilgtos taikos žmonija

Vakarienėje dalyvavo senes- dar vis nesulaukia. Ji laukta ne 
nės kartos lietuviai ir čia gi- bet kokios, bet teisingos taikos, 
mę. Pasigedo naujai atvyku- Ir mes lietuviai jos nesulau- 
siųjų. Jų gal buvo vienas ar du. kiam. Mes vis laukiam iš poli- 
Vakarienė buvo ruošiama para- tiku pagalbos, jos laukiam iš 
pijos naudai, tai visiem katali- stipriai ginkluotu kariuomenės

pulku. Bet tai nėra pati tikroji 
jėga, kuri mūsų tėvynei galėtų 
laisvę grąžinti. Jos turime lauk
ti iš dangaus per Mariją, kar
tu jungiant savas pastangas. 
"Jei Viešpats nestatys namo,

žys. Visi reiškia nuoširdžią pa- veltui vargsta tie, kurie jį sta-

Kad ir kaip klaikus galėtų 
būti šiuo metu pasaulio vaiz
das, vis dėlto neturime nusi
minti ir nuleisti ranxų. nes Ma- 

Sodalietės balandžio 19 su- lonės. kad pasukt išganymo ke- rijos pagalba ir galutinė per-
ruošė lietuvišką dešrų ir kopus- liu. štai kodėl reikia daug mel- galė yra užtikrinta: Mano _ _ _ _
tų vakarienę. Nors jos jau yra stis ir atgailoti, ne tik už savo Nekalčiausioji širdis galų gale pės 90 proc. sudarė mokykli- 20 tvarkingai uniformuotų skaū

—- Daktarams Vladui ir Ve
ronikai Adomavičiams, Akron 
Ohio, gimė penktasis Įpėdinis— 
dukrelė Ugnė Teresėle. Dr. 
V.V. Adomavičiai jau anksčiau 
augino 'dvi dukteris ir du sū-

kam pravartu dalyvauti ir pa
remti savo parapiją.

Dalyvavo kleb. kun. F. Nor- 
butas, kun. J. Svirskas, adv. 
B. Sykes su žmona, lietuvių ra
dijo valandos vedėjas A. Knei-

dėką sodalietėms už Įdėtą triū- to. Jei Viešpats nesaugos mies- pasireikštų.
są. to, veltui budi įo sargas", Roma, 1959 m. kovo 25 d.

Žvalgas ko šv. Raštas (Ps. 126, 1) Vysk. Vincentas Padolskis.

statymų keliu. Savo maldingu- negesių sunkvežimių, mokyklos 
mu ir gyvenimo kilnumu rūpin- ir kt. Stebint eiseną, labai grei- 
kimės turėti Dievą savo pusėje, tai nusibosta žiūrėti į neper- 
O “jei Dievas yra už mus, kas daug tvarkingai išrikiuotas jau- 
prieš mus?”, sako šv. Povilas nuolių gretas, spiegiančius or- 
Apaštalas (Rom. 8,31). kestrus ir vėliavas, vėliavas.
. Gegužės 13 teparodo mūsų ’ 

visų vieningą ryžtą eiti mal
dos ir atgailos keliu. Iš naujo 
pasiaukodami Nekalčiausios 
Marijos širdžiai rūpinkimės, 
kad Nekalčiausios Marijos šir
dies pergalė ir triumfas visa
me pasaulyje ir mūsų brangio
je tėvynėje kaip galint greičiau

New Yorko miestą atstovavo da. Po to sekė keli jaunuoliai, ren8imas linksmas išvažia- 
aprengti politrukų' rūbais. Pla- vlmas bus sekrnadienj, gegužes 
katus nešė prastais rūbais ap
sirengusios mergaitės, šių eilu- 600 šv. Mišių bus aukojama 
čių autoriui atrodo, kad orga
nizatoriai galėjo geriau sutvar
kyti antisovietinę propagandą. 
Ateityje rengėjai turėtų rim- 

(Nukelta į 8 psL)

— Juozapas Valiūnas, kilęs 
iš Krinčino parapijos, Židrūnų 
kaimo, gyvenęs New Yorke, ieš
komas P. Varsinsko, 17 Wil- 
kinson Park, Dorchester 22, 
Mass.

ŠUNSNUKI, ar nematai, kur važiuoji?

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

gyv. 422 Menahan SL, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYadnt 7*4677 -

per gegužės ir. birželio mėne
sius įvairios Švč. M. Marijos 
šventovėse šv. Alfonso parapi
jos parapiečių, jų tėvų ir mo
tinų intencijomis. Visi yra ga
vę specialų lapelį, ant kurio pra 
šomi surašyti savo tėvų ir mo
tinų vardus ir grąžinti parapi
jos klebonijom jie visi bus pri
siminti šv. Mišių aukose.

Gegužės procesija, kuri kiek 
vienais metais įvyksta antrą 
gegužės sekmadienį — Motinų 

Chicagoje. ■ Dienoje, šiemet bus gegužės 10
________  _ _______ _ Lietuvos pareigūnai turėjo ir d-* va^- P-P- Tą sekmadienį 

, siuntinybėje įvyko taip pat Lie- bendrą posėdį su Latvijos ir AH°?soo !j?UVi,U ParaPljos 
Vilkaviškio koadjutorius tuvos- pareigūnų pasitarimas, Estijos pareigūnais, kuriame aznyčioje 8.30 va, bus auko- 

aptarti konsulariniai reikalai.
Balandžio 23 Lietuvos. Lat

vijos ir Estijos atstovai lankė
si valstybės departamente ir į- 
teikė rotas ryšium su Įvyksian
čia užsienių reikalų ministėrių 
konferencija Ženevoje.

Kovo bėgyje pp. Kajeckai 
dalyvavo EI Salvadoro prezi
dento — Lemus. Airijos pre
zidento — O’Kelly ir Jordano 
karaliaus — Hussein I garbei 
suruoštuose priėmimuose.

Balandžio 18 jie dalyvavo 
Kubos ministerio pirmininko— 
Fidel Castro garbei suruoštame 
priėmime.

Balandžio 24 dalyvavo, JAV 
prekybos sekretoriaus Strauss 
bei valstybės pasekretoriaus 
Dillon , kvietimu, tarptautinių 
prekybos rūmų kongreso dele
gatams pagerbti priėmime.

Balandžio 9 Lietuvos pasiun- 
tybėje Įvyko Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos atstovų pasitari
mas tas Įstaigas liečiantiem 
bendro pobūdžio klausimam ap
tarti.

Balandžio 8-10 Lietuvos pa-

— St. Catherines, Kanadoje, 
lietuvių parapijai suėjo 10 me
tų. Parapija įkurta lietuvių 
pranciškonų 1949 balandžio 4. 
Dabartiniu klebonu yra T. B. 
Mikalauskas. Sukakties minėji
mas ir Niagaros pusiasalio lie
tuvių šventė rengiama rugpjū
čio 1.

radariams ir pagelbininkams: 
M. Adomėnienei, L. Udrich, St. 
Locato. P. Urbonavičienei. Šlei- 
derių šeimai. T. Baltrušaitienei. 
J. Grušauskui. Lubų šeimai, O. 
Panetauskienei. O. Sijevičienei. 
U. Sarkienei. M. Jančiuvienei. 
•M. Masionienei, Galenskų šei
mai. Dobrovolskiui. P. Razickie- 
nėi ir visiems kitiems, prisidė
jusiems darbu ir auka prie ge- 

Dėkojame taip pat mūsų ge- ,resni0 vakaro pasisekimo, o
- taip pat ir publikai gausiai at-

, slankiusiai į vaidinimą. Musų 
J nuoširdi padėka priklauso ir 
į J. Staniui bei jo žentui Jankui,

Darbininko administracija ir 
Tėvai Pranciškonai nuoširdžiai 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie ruošto balandžio 11 d. 
spaudos vakaro pasisekimo!

Ypatinga padėka priklauso 
kun. B. Pacevičiui ir jo vado
vaujamai vaidintojų trupei, ku
rie nepagailėjo vargo ir atvyko 
iš Toronto su vaidinimu ‘Be
vardis”.

jamos šv. Mišios motinų inten
cija. Čia gražus paprotys — 
tą dieną šeimos kartu dalyvau
ja šv. Mišiose ir bendrai priima 
šv. Komuniją, šiemet taip pat 
raginami visi kuo gausiau da- 

(Nukelta į 6 psl.)

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

PASKUTINIS DIVIDENDAS

EVergreen 8-9794 M. J OldtllUI MV1 JU 4CIIIUI .JėUlltUl,

• 3nfl J kurie sėkmingai vadovauja
CoUUiM Works 
jruos MALbCTLN 

navininkai
į » Sulankstytų automobiliu da-
? ► lių bliesinimas, pakėli mas

. ? » naujomis, daiymas ir poli
ravimas - 

987 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

3'4% metams
(3% reguliaraus ir extra)

SK AieįUOI AM AS 
METŲ KETVIRČIAIS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

< Ridgewood Pork Products nuo- 
« savai Ideal Provision Co. (576 
« Woodward Avė., Ridgcwood,
< N.Y., lel.: VA 1-0250) ir jau 
« dviem mūsų parengimams pa- 
į aukojo iš savo krautuvės deš- 
« relių.

Visiems nuoširdus ačiū.
Tėv. Petras Baniūnas. O.FM

Antanas Šaltenis, 38 metų, 
gyv. 19 Wcst 19th SL, Linden. 
N.J., policijos buvo sulaikytas 
vairuojant automobilį neblai
viam stovy. Patalpintas polici
jos vienutėje pasikorė..

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:
i.'SA Broa<lway prie Bedfoni A v.

539 Kastom Parkway prie No^trand Are.
Member Federal Insurance Corporation



CANCEL OR CHANOE
AUS TELEVISION SERVICE

Call LO 3-7291
Sav. AE. J- MISIŪNAS

RELIGIOUS

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

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.
of

Telefonas: VIrginia 6-6895

XBANK TELLERS xDISPLAY

SIGNS — ART VVOKKBenefits

Call Nėra abejonės, kad atraižas geros,Ali .Types — Bronx & Manhattan
Mr. G. WORTHINGTON Tel.: J E 8-7351

CENTRAL BANK i TRUST CO.

v'Great ^lęek. L. I. ART 4 SIGN SERVICE
HUnter 2-7000

S. BECKENSTEIN, IneSistęr Superior,

BOOKKEEPERS
GR 5-4525

FLOOR WAXING

SUMMER CAMPS

::r:9"f»»t!i9ii9r9-’9

Gerojo Ganytojo seserų

SIUNTINIAMS f LIETUVĄ!

WAL - CHRIS
SU 5-5454

K and K FABR1CS
SAND CREEK CABINSs MOTHER S. JERIOR

Convent of the Good Shėpherd TeL EL 4-1711HKIE CITY SAVI.NGS BANK
i

Also

«80th
Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis

TARNAUKITE DIEVUI, PADĖKI-PFTF.R LISAUSKAS si ;

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

MoIoĮojcį

1
i

ondav - Saturdav 10:00 
.'40 P.M. YUkon 8-2440.

CHINA? 
WHY NOT CAROLINA?

For Further Information
Write: Rev. Mother Superior,

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

the United States.

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

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

Diagramoj rasite padėtį po 
23.B:B,.po kurio sekė 23...B:B; - i

1427 Doris St., Bronx 62, N.Y.

TAlmadge 9-5725

226 Sussex Avenue 
Morristovvn. N J.

REIKALINGA TARNAITĖ

Gyvenimas šeimoje. Geriausios sąly
gos N. Yorko miesto aplinkoje. Nuo 

_ 30 iki 50 dol. savaitinio atlyginimo, 
plūs kambarys ir maistas. Susisieki- 
miA kišenpinigiai duodami iš anksto. 
Skambinti (Collect call): PI 2-4905; 
Rašyti: P. Ardei Domestic Agency. 
39 East Jericho Tpke. Mineola. N. Y.

C O U P L E

CARE OF SEMI-INVALID: 7 days 

& 7 nights; $90 week; apt., g&e 

fumished. Levine. 1236 Utica Avė.

ramsto rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ti kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. 

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<wholesale) kainomis.

1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

MICHIGAN FARM CHEESE BAIRY. INC. 
Vieninteliai šio sūrio ramintojai FOUNTAIN. MICH.

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI S VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9A0 už pilną eilutą

“Everything for Your Bazaar” 
Wheels - Prlzes - Eųuipment Boots 

Tents

HENRY rERRER

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

Female / Mate Experienced
Modem Air Conditioned Bank

PINECREST 
DUNES

Long Island’s oldest 
saltwater camp for 
boyš. Booklet "L".

Tom Ward 
33 West Dover St^ 
Valley Stream. L. I4

The QBLATE SISTERS of 
ST. FRANCIS DE SALES

Adirondack, Mts. — 3 room fur- 

nished cabins, all modern conveni- 

ences: swimming, boating, fishing: 

reasonable rates. SHeepshead 3-5563

RESALE SHC? FOR CHILDREN
Only One. in N<nv York City

‘SECCND ACT* Infants Thru Teens
Otit2Town C'.othing soid on c^nsign- 
rner.t. Top Quaii»y 
ab’e at tromcnrlous

Vienuolyną 
Jų veikla:

Artimo meilės darbai, mokymas, 
ligonių priežiūra, slaugymas, ku
nigams pagalba ir t.t.

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mokyklą.

Tolimesni’.) informacijų klausti:

have recently established their first 
novitiatė
Generous young women willing to 
be formed to the religious life ac- 
cording to the spirit of the gentie 
St. Francis de Sales and to devote 
their lives to the teaching or mis- 
sionary apostolates are invited to 
write to

Sav. V. ZELENIS
3423 FULTON STREET
BROOKLYN 8. N. Y

11th ANNIVERSARY 
D O R M E R SALE

SAVE’ SAVE!
FREE INSULATION DURING

DORMER SALt

RESIDENTIAL — COMMERCIAL

WIND0W CLEANING 

GENERAL HOUSE CLEANING 
MO 4-4653

Anglijos šachmatų mėgė
jų p-bės. kurias įvykdė balan
džio 24-26 d d. Bostone iš New 
Yorko atvykę Amerikos šach
matų federacijos atstovai, tu
rėjo 37 dalyvius iš 7 valstijų, 
įskaitant N. Jersey. Pirmas tris 
vietas nugriebė Bostono šach
matininkai, jų tarpe lietuvis 
jaunuolis Gediminas Šveikaus
kas. Pirmą vietą laimėjo James 
O’Keefe su 5JZ> taškų iš 6 gali
mų. 2-4 Gediminas Šveikaus
kas, D. Scheffer ir A. Suracy 
(Conn. I visi po 5 taškus. Gru
pėje su 4 taškais atsistojo 14- 
metis lietuviukas Algis Matai
tis. Šveikauskas ir Makaitis bu
vo atžymėti USCF prizais.

Gediminas Šveikauskas, Har
vardo univ. studentas ir So. 
Bostono L. P. D-jos šachmati
ninkas, sparčiai žengia į pačių 
stipriausių ne tik Massachuset- 
to. bet ir N. Anglijos šachma
tininku eiles. Neseniai jis lai
mė 3> II-rą vietą Massachusetts 
p-bėsė, ve-; nustaškiu žemiau 
meistro Curdo, dabar matome 
ji vėl antruoju pustaškiu že
miau nugalėtojo O'Keefe. Ne
daug trūko, kad Šveikauskas 
kūmCtu šitas p-bes, nes praras
tas taškas prieš D. Schefferj. 
faktiškai buvo laimėtinoj par
tijos padėty.

'UfifeSgės miesto -įFbeš Nu
skirtos gegužės 2, 3, 9. 10 die
nomis. Žada dalyvauti meiste
ris Tautvaiša, Jakštas, Zujus, 
V. Palčiauskas ir kiti.

Didžiojo Bostono p-bės, ku
rioms yra paskirta So. Bostono 
lietuvių piliečių draugijos per
einamoji taurė. įvyks birželio 
pradžioje. 1957 metais laimėjo 
Schelby Lyman, 1958—J. Cur
do ir J. Goldstein. šiemet daug 
vilčių turi mūsų Gediminas 
Šveikauskas.

Baltimores žinios
(Atkelta iš 5 ps!

lyvauti šv. Mišiose ir po pietų 
procesijoje dangiškosios mūsų 
motinos švč. M. ^arijos garbei. 
Jei bus gražus oras, procesija 
įvyks lauke, sodalietės sudarys 
garbės sargybą ir neš Marijos 
statulą, ją lydės įvairios baž
nytinės organaizacijos ir kuni
gai.

Kataliku labdarybės vajui iv. 
Alfonso parapijoj vadovaus 
kun. A. Dranginis. Vajus pra
sidės gegužės 3 ir baigsis ge
gužės 17. Vajaus vadovas ma
loniai prašo visus katalikus pri
sidėti savo auta prie šio. kil
naus vargšų šalpos darbo. Au
kas prašoma siųsti ar asmeniš
kai atnešti klebonijos raštinėn.

Motinos dienos minėjimą ruo 
šia Lietuvių R. Katalikių Mote
rų Būrelis sekmadienį, gegužės 
3. Šv. Mišios už mirusias moti
nas bus aukojamos 11:30 vai. 
Viešas'motinų pagerbimas bus 
šv. Alfonso parap. salėje 5 vai. 
p.p. Paskaitą skaitys D. Klimie- 
nė. o savo kūrybą poetas J. 
Aistis, iš Washingtono. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Veronika Anzulienė, senos 
kartos lietuvė, anksčiau gyve
nusi Buckhannon, West Virgi- 

. nnia, o paskutinius keliolika me
tų Baltimorėje. staiga mirė U- 
nion Memorial ligoninėje balan 
džio 22. Gedulingas šv. Mišias 
šv. Alfonso bažnyčioje už jos 
sielą aukojo penki kunigai ba
landžio 25. Palaidota šv. Krv- 
žiaus kapinėse. Velionė užaugi- 

k no penkias dukras ir tris sūnus. 
> Aktyviai dalyvavo Visuose para

pijos parengimuosė. Labai nu
liūdę liko dukros: Ona, Monika, 

t Magdelena, Felicija, Julija, ir 
sūnūs: Antanas. Juozas, Jonas 
ir eilė anūkų..

Jonas Obelinis
P. Vaitonis, Kanados meiste

ris balandžio 4 d. Detroite susi
tiko su Kaziu Škėma. Partija 
baigėsi lygiom. Baltais lošė K. 
Škėma, juodais — Vaitonis, pa
sirinkęs karaliaus indišką apsi- ... ...... . . .
gyninį šioj vietoj Vaitonis galėjo lai-

mėtf figūrą 23...R:Z! užpulda- 
1.2f3 Žf6 2.d4 g6 3.Rf4 Rg7 mas valdovę ir kai valdovė pa- 
4.Vcl c5 5.c3 Vb6 6.Žbd2 d5 
7.d:c V:c5 8.Žb3 Vb6 9.Re3 Vdl 
10.Rh6 0-0 ll.R:R K:R 12.e3 
Žc6 13.Re2 e5 14. c4 d:c4 
15.V:c4 Re6 16.Va4 Vb6 17.0-0 
Bad8 18.Bfdl Rd519.Bacl 2b4!

sitraukia. pasiimti bokštą.
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BANGA TELEVISION

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

TELEFONAS: 
APpteeate 7-0349

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. 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 —

ŠV. PRANCIŠKAUS bazilika Asyžiuje. Pradėta statyti antraisiais metais po šv. Pranciškaus Asyžiečio 
mirties (122S). Šiemet pranciškonų ordinui sukakto 750 metą.

ro PCACE,

YOUR AD H. W. MALĖ - FEMALE
GIRLS — 7-13 Years

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

■« eondueted by the 
Sisters of Christian Doctrine 
Sports. Pool, Nature-Study

Camp Crafts, etc.
Season; June 29 - August 21 
4 sessions of 2-week periods 

Rates: $25 weekly; $175 season 
This inciudes transportation. 
health insurance and lunch.

REGISTER AT:

Avė Maria Convent

20.2 :e5 Ž:a2 21.2c4 Vb4
22.V:a2 R:Ž 23.B:B B:B
24. R:R V:R! (Bokštas negali 
imti valdovės dėl Bdl matas) i
25. h3 Vd5 26.Va3 a6 27.žd4 |
Vd7 28.Vc3 Kgl 29.Vc2 Žd5
30 VC4 Žb6 31.Vb3 Bc8 32.Bdl ,
Vc7 33.Vb4 Vc5 34.Vb3 Vc7
35.Vb4 Vc5 ir pakartoję tuos 
pačius ėjimus baigė lygiomis.

Vilią Aviat, Childs, Maryland

IONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Micb.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginhnut Jūsų sfctonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visu mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
oati geriausią sūrj

63-15 53rd Avrnue, Maspeth. N. T.
V1CTOR ABECCNAS

351 Tark strreL New Britam. Cmm.
JONAS JAKl’BAUSKAS

Tel TW 4-44X7

Tel. RA 3-1342 I

634 v ItvnHon Street. Ballimore. ,Md. Tel. Lonrwood 6-2422

MKTISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Umonrei Sirevl. Hvdr Park. Ma« TH Kvite Park

tiFOROF <;ALŪNAS
V<— i'anifl. Peirnn. M*rh Fel T «» 4-764?

STANLEY MRTR1CK
HMM W. 47tb SL. Chlcagu, tu. - Tel. Vardu 7-63*1

JORN SHURNA
MIK Mlmny. I'hieavu. III.

ALLAN STEWAKT

Tel. GrerdilK 6-71X3

t
I,

4310 N« Krmd ML. rtvlla, P»

Paaukokite save gyvenimą Kris
tui ir jo švč. Motinai Marijai pa
dėdamos jaunom mergaitėm jų 
problemose, stokite į

TE SIELOMS kartu su šv. Kirylo ir 
Metodijaus seserimis, kurios moky
tojauja. tarnauja ligoninėse ir sene
lių prieglaudose. Rašykite: Reverend 
Mother M. BERNARO. Vilią Sacred 
Heart. Danville. Pa.

televiziją, radijų, patefoną 
(rengia HI-FI

BARZDUKAS ir ZUBRIS 

273 Cbestnat Street,
Kearny, N. J. Tel. WV 1-4320

174 Nvttey Aveuue
Ntrtley, N. J. TeL NU t-1BW

Joseplt Audrusis Insurance 
87-09 JAMA1CA AVĖ.. WOOI>HAVEN 21, N. Y 

TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vale, 

.■. *etcmądienįai<« — IvaL p.p. BgL 5 ■ -v-..-

KOKIAS DOVANAS 
jūs^ artimieji Lietuvoje laiko pačiom 
geriausiom ir brangiausiom?

importuotos; vilnonės medžiagos •!!
DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE I DIDELĮ

SEZONINI IŠPARDAVIMĄ
trijose krautuvėse firmos

Experienced Burroughs Operator 
5 Day Week

Modem Air Conditioned Bank 
Salaries depending on experience 

Benefits

Apply
CENTRAL-BANK & TRUST CO. 

Great Neefc, L.». 
call HUnter 2-7000

Ask for
Mr. G. WORTHINGTON

118-125-130 ORCHARD ST.
COR. DELANCEY, N. Y. C.FURGIUELE & GRANT

White P1^ns^*N^ Y\ 9 1121 § S, Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai

Warehou„e & Showroom C KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS
1464 Blondell. Avė. TA 2-2378 \ ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 

£ apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!
Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 

medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- 
0 dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
>4 Važiuoti B M T išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
'' viršų, arba IN D traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St.
i,4 Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

VINTER GARDEN TAVERiN, INC. i
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

1833 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewodd)
TeL EVergreen 2-6440

i? kito-Salė vestuvėms, 
kioms pramogoms. Be to, 
duodami palaidot aviniai 
pietūs. Pirmos rūšea lie- 
luviškan maišias nrieina-

Vilnones 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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Ncw York 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

200 Orcliard Street,
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Šį sekmadienį Randais 
land nuo pat ryto prasi 
D AFB metinė sporto šve 
Dviratininkai, gimnastai ir 
rodys savo sugebėsimus. S 
blausiu dienos momentu 
futbolo rungtynės tarp 1 
Yorko DAFB ir Berlyno r

Caanp SHrta with name Of Catap 
(white only) ta groupa of 4 now 884 
Feot Loeker Ali Metai — aaw $5.95 
Name tapęs aewn on every order 

and given FREE 
D A V I D S .

4305 13th Avė. Brooklyn
Free Parking GE 6-9580

CHILDREN 3OARDED

Save at Meehan's 

FOR BEAUTY

PERMANANT V/AVES
Cream Lotiems—Kone better at any 
price. Wawes oosting elsewhere up 
to $25.00.

tintų. Prieš _ 
čiame parade 
siškiai su savo vėliavomis. Daily or weekly ratas. 

Doctor's reference.

NOW $6.50 COMPLETE
Only Bronx Beauty Salon 

open to midnight. 
Compare — Dont be fooled. 
Under personai supervision of
FRANCES A PAT MEEHAN

304 East Fordham Road
Next to Kress 5 & 1O — Upstairs

208 St. A. Perry Avė.
.1 Block South of Gun Hill Road
U Blocks East of Jerome Avė. 
H BLOCK to ST. BRENDAN’S

Catholic Church and Paroch. School
Short Walk. to 

ACADEMY OF MT. URSULA

NAUJOJE VADOVYBĖJE!
* KAIMAI GRAŽIAUSIAI ISOEKORUOTA

NEW TERRACEGARDENS
yra tinkama Vestuvėms

Baigtas futbolo sonetas -f 
Pereitą sekmadienį tarėju
os įvykti paskutinės mūsų šio 
zono futbolo ‘ , pirmenybių

FOrdham 4-9400

s e e
THE 

OYALARMS
3320 RESERVOIR OVAI EAST 

Facing the 
Wililamsbridge Ovai Park 

With 20 Acres of 
Recreation Facilitie* 

Also entrance at 
2O9th St. & Perry Avė.

IND sub. "D" Trata (2O5th Station) 
(3 blocks away, 35 mta. to 42nd St.) 
Lextagton Avė. sub. (Mosholu Stn.) 
NY Central RR WUliamsbridge Stn. 

WALK TO:

Talpina
H nuo 50 iki 1.500 žmonių

2145 BOSTON RD.
CYpress 5-7755 Kampa* E. 181 St.

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

Cruise on the S. S. Ocean Monarch
Every Room Outside with Bath & Toilet

sios t .
sezono futbolo ' 
rungtynės, deja, : 
atvykęs priešiniu! _ 
fordo taškus (6:0) atidavė be 
kovos. Pakaitai draugiškame 
susitikime LSK pirmoji įveikė 
savo rezervinę (5:1). Rezervinė 
gana kietokai spyrėsi.

Šis sezonas LSK buvo persi
laužimo laikas. Atsikratę sve
timšalių samdinių, pagaliau pa
rodėme, kad ir be jų apsieiti 
galime. Aišku, mūsų jaunie
siems dar labai trūksta patyri
mo, bet laikas dirba mūsų nau
dai. štai mažučiai šeštadienį pir 
menybių rungtynėse visai ma
loniai nuteikė besirungdami su 
ukrainiečiais (1:1). Žaidė Žadvy- ti gerą laikraščio lygį. Atletas

riuomentje Havajuose. 
Maželio.

Noutr. V.

Krepšinio rinktinės kelionė 
į Pietų Ameriką beveik garan
tuota. Tikėsimės, kad sugebėsi
me atrinkti ir. tinkamus kandi-; 
datas, kurie gerai atstovautų 
ne tiktai sportą, bet ir mus 
pačius kaip lietuvius.

"Sporto Žinios' savo būstinę 
perkėlė į New Y orką ir žada 
pasirodyti gegužės viduryje. 
Sporto sluoksniuose ypač jau
čiamas pasitenkinimas, kad re
daktoriaus kėdėje matomas K. 
čerkeliūnas. Tai turėtų laiduo-

NURSiNG HOME
Celebrating 30 Tears 

on Fordham R9

PARK HAVEN NURSING HOME 
4301 8th Avė. Brooklyn. 32. N. Y. 
GE 5-8512. Modem fireproof bldng; 
24 hr. nursing care ; striet diet con- 
trol; occupational therapy. Moderate 
rate*. Complete nursing care to cro- 
nically iii; convalascent and aged

HOME IMPROVEMENTS

HOME OWNERS
ALTERATIONS - REPAIRS

Get our free estimate and compare
Our price will please you * 

“One of Brooklyn’s 
Leading Contractors” 

LORRY CONSTRUCTION CO.
558 — 4th Avė.

Brooklyn, N.Y. SO 8-7608

RESTAURANT

THE MUTE OXEN 
RESTAURANT

50 Clinton St. 
(Crescent Buiiding) 

SERVTNG FINE FOOD 
AT MODERATE PRICES

Chef Tedaldi - Ugr. Harry Barba ‘ 
Both formėriy at “Joe’s’’

Parties and Banęuet Facilities 
Communion Breakfasts 

Ordination Dtnners'
Weddings — Our Specialty 

ULMer 5-6775

Subway - Buses ■ Fine Schools 
Fine Shopping - Near Partavays 

2,/2-3l/2-4l4l/2 (Terrace) Rms.
. Prof. Ap+s. Available 
. Freė Air Cond. Units 
. Free Gas & TV Outlets 
. Very Large Rooms 
. Kelvinator Refrigerators 
. Futurama Birch Cabinets 
. Garage Space on Premises 
. THE ULTIMATE IN'

LUXURY FEATURES 
Being Erected for 

JULY I OCCUPANCY
Renting agent renting Office 
209th ST. & PERRY AVĖ.

Renting Office Office Phone
TU 2-3538 T¥ 2-9690

JULY 23 to JULY 31 
8DAYS • 8 NIGHTS

Visiting Enchanting Nassau and Magic Isle of Bermuda 
from $200 

Your Ship is Your Hotel 
Can HUnter 2-6000

R e p u b I i r 
Wine & Liquor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

-a-

SUMMER RENTAL

Česnauskas, Orentas; Jasinskas, 
Bagdžiūnas, Bagdonas, Žadvy
das II, Šukys. Pirmame rate dar 
gavę pylos nuo tų padų ukrai
niečių (0:11), dabar mūsiškiai 

. įrodė savo pažangą. įvartį pa
siekė Šukys. Šiaip jau atrodo, 
kad žaidikų tėvai už aikštės 
rungtynes labiau pergyvena 
kaip patys jaunikliai. Jaunudai 
šeštadienį žygiavo lojalumo pa
rade, tad savo taškus atidavė 
be kovos.

Visko po truputį....
Naujoji Ryty Apygardos spor 

to vadovybė dabar yra Bostone. 
Apygardos įgaliotinio Bruzgele- 
vičiaus talininkais yra Merfis, 
Danerytė, Skabeikis, Austras.

Devintų žaidynių antrojo ra
to futbolo, lauko teniso, leng
vosios atletikos ir plaukymo 
varžybos numatomos liepos 4 
Toronte. Apygardinės pirmeny
bės turės būti pravestos iki 
birželio 9.

AUTO RAD1ATORS

AMERICAN 
AUTO RADIATOR CO. 

“THE ORIGINAL BING” 
2-3 Hour JService

ALL WORK GUARANTEED
3640 PROVOST AVĖ.

(Cor. Boston Rd.) FA 5-7979 
EUROPEAN MOTORS 
1507 Coney Island Ave^

CLoverdale 8-6330 Brooklyn, N.Y.

COMPLETE REPAIRS 
24 HOUR TOWING SERVICE 
AT REASONABLE PRICES 

VICTOR'S SERVICE CENTER 
115 So. Terrace Avė.

Mt Vernon, N.Y. — ,,MO. 8-7034

BUS TRANSPORT.

SCHOOL BUS TRANSPORTATION 
AVAILABLE

For Seton Hali Co-Education H. S.

and
ST. JOSEPH’S ACADEMY

WATERPROOFING SPECIALIST.
Į.. - - - . : •

Basements - Residential - Industrial 
Reasonable Prices 

All Work Guaranteed

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

VIC. RED HOOK N. Y. — 4 fuily 

f umished apartmeats; ~alsa boaeders 

in main house; Near lake; Short 

ride to church. May 30th through 

Labor Day. Nlghtingale 6-2534.
■naiisniuti:iii|tigiiBiiiMiniiii!iautitBi!BiiBiiiuiuansnsiiBiiBiii

IN MARIA REGINA PARISH, ta 
MA3SAPEQUA True Custom Ranch 
$23,900. Stone - Shtagle. 3 bdnns, 2

- baSis, firepl.. Formai -dining Toom; 
Ali extra large rms. all appliances; 
carpeting. Professionally landseaped 
— Owner. Ll 1-6422; OL 7-5300.

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg 
Hnių. konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT

Krepšininku pergalė prieš 
latvius pabaltiečių žaidynėse 
Chicagoje mums yra džiugi. Už
tikrintas ir pelnytas laimėji-

M.B.A. TRANSPORTATION CORP.
Call: OVerbrook 1-6666

RADIO & T.V.
mas.

SCOTTV1LLĖS SŪRIAI
Gal niekas tiek rūpestingai 

ir švariai netvarko savo ga
mybos, kaip Paukščiai “Ma
mytės sūrį”. Su pasididžiavi
mu praneša gamintojai, kad 
geriausia, kas galima, pradė
ta sūriai gaminti iš standarti
nio “grade A” pieno, kuris 
šviežias, pilno riebumo, paste-

For REPAIRS on RADIO - TV
HI-FI PHONO — The Radio Expert

1431 Flatbush Avė. GE 4-5464
Stereo - Stereophonic conversions 
$19.95 and up. We recondition all 
Triakes of equipment. No job too 
large or tough.

VENETIAN BLINDS

rizuotas ir be jokių priemai
šų. Kiek yra žinoma, šio ge
riausio ir brangaus pieno sū
rių gamybai niekas kitas ne-

FRANKLIN & WALSH, Ine.
Since 1890 

539-541 West 125th St. 
MOnument 2-2636 

Glass-Mirrors — 4wnings-Mirrors 
Venetian-Blinds — Window Shades

vartoja.
Kad sūriai ilgiau būtų švie

ži ir be gedimo, dabar yra pa
kuojami į celofaną, šiuos sū
rius ne tik lietuviai, bet ir ki
ti mėgsta, todėl be Mamytės, 
yra išleista į rinką ir su ki
tais pavadinimais, kaip Old 
European Style— Farmer’s 
Cheese ir Matki Ser. Pirkėjai 
gali pasirinkti tik sau patin
kamą pavadinimą, bet sūriai 
visi tie patys. Iš visur gauna
mi geriausi atsiliepimai.

Bamboo Drapes 
Complete Washing, Retapeing

ATTICS - BASEMENTS 
EXTENSIONS

For All Home. Improvements 
WAInut 1-0054 ANdrew 5-2555

Ouaiified Home Improvement

LOANS

A-I-DOKMER SPECIALIST

All Home Improvements 
Reasonable Prices 

24 Hour Service 
WAL-RICH 

PY 8-7337

BANKAS MORGIČIŲ PASKOLOMS
Reikalas išsprendžiamas bankų kainomis 

per 48 vai.
F.H.A. . y.A. CONV

NASSAU, SUFF0LK AND QUEENS
FRANCIS B. FULCHER & ASSOC. INC.

DUODAMI MORGIČIAI
49 Front St. Rockville Centre

ROckville Centre 4-2005

IN CATHOLIC AREA, in SANDS 
PT. COL. RANCH 1% Ac. Fuily 
landseaped, encl. Redvvood fence; 
liv. rm, dining rm, 2-way firepl, den. 
4 bedrms, 2 baths; Irg. terr; outdoor 
bar-B-Q & bar; 18x36 filtered pool; 
2-car gar. $49,500. Owner. PO 7-6502

UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

REAL ESTATE

IN HOLY REDEEMER PARISH.ta 
FREEPORT NORTH WEST. 29,000 

. brick and Johns-Manville alum, all 
siding, 6 rms, 3 oedrms, 1% baths, 
att. garage, large living room with 
fireplace, full dining room, oil heat, 
connected sewers, plot 55x142, many 
extras. Mušt be seen to appreciate. 
FReeport 9-5372.

31 Spring St, New Britain, Conn. Tek BA 3-9771

Have a Home Improvement Prob- 
lem? We Can Sol ve it at a Reason- 
able Cost. Conversations - Kitchens 
- Garages - Roofs - VioTations re- 
moved - Add more rooms. 10 years

Belpo Construction Corp. 186 Avė. T 
Brooklyn, N.Y., Hl 9-3123. Call day 
or night including Sunday.

COUNTRY LIVING IN CITY. One 
family. 9 large rooms, balcony, 1 
and % baths, 2 kitchens, finished 
basement, large plot, w/w carpeting. 
$29,600. ST. Raymond’s - St. Helen’s. 
Two family detached. 4-5 rooms Full 
possession. $13,900. Silver Beach 
Bungalovv. $10,500. PETRAGLIA. 
SY 2-2025; TY 2-1150. Open Sunday

HN-ST. AGNĖS PARISH in ROCK- 
VTLLE CENTRE — 5 bedrooms, 3 
baths, spacious centerhall Colonial, 
birch kitehen with dishwasher, fin. 
basement, 2-car garage, convenient 

shopping, LIRR, S. St. Agnės’ ch.
and school. 529,850. RO f-6569.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY'S Lięi OR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.

41 M 
Basements done with fine panelling

Jalousie windows 
House painting (exterior)

ESTIMATES - EXPERT SERVICE
MO 8 6251

In St. jChristopher's Parish in Baldwin. 
Well.built heme. living rm. dining rm. 
good sized cabin«t-lined kitehen with 
Kitchen-aid. Dishwasher & eating area. 
3 bedrms. l’į baths. oil burner, sewer 
conriected; low tarės. EXTRAS: Kentile 
floorcd bsmnt. vith Westinghouse Wash- 
er and Dryer. 228 power line. Screens, 
storms. two-car gar., fenced yard. excel- 
lent neighborhood. Walking distance to 
Stores and railroad station. Principais 
only. BAldvrin 3-6429.

In St. Aloysius Parish, - Great Neck 
—$21,500; 7 rms; A-l condition; nice 
plot; excellent neighborhood; lovy 
taxes; modem kitehen; 2-car gara
ge; walking distance to par. school; 
park and dock privileges; early oc-

Principais only. HUnter 7-7559.

NEW ROCHELLE, near IONIA

center hall, 4 bedrooms, king size 

TV room, modem kitehen, playroom, 

2 car garage. CaH owner NE 6-0633.

CONTRACTORS

Dormers - Estensions 
Garages - Basements

LOY AL BUILDERS 
1870 Central Avė. — Yonkers 

SP 9-2000

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

LO JO CONTRACTORS
Ask for “JOE”

IV 9-6662 — TU 8-0295

S U N R 1 S E 
DEPENDABLE CONTRACTORS

Violations Ręmoved, Cellar to Roof 
Cement Work Housewrecking 

Rubbish Removed 
CAPT. MIDNIGHT 

GL 2-2939 or HY 1-9505

CEMENT WORK

In St. Joseph's Parish, in Garden City. 
8 rm. ranch. $27.560; oėcupancy 15 days; 
att. garag*1. oil hot water. copper pipos. 
alum, sash; dead end in seeluded Frank- 
lin Court Section: walk to parochial 
school; LIRR: sidewalks, sewers. paved 
streets and community pool privileges. 
taxes $620., pr<>sent mtg. $13.200. 4’4% 
prin. only. Pioneer 1-1457.

PERKAME NAMUS

Woodside, Kego Park, Astoria

FRANK (FHARA, Ine.
40-10 82nd St., Jackson Heights

Tel.: 9-7000
Atdara vakarais šeštad. ir sekmacL

ON LAKE KUSHAQUA 
ONCHIOTA, NEVY YORK

Conducted by the White Fathers. Competent, professional direction. 
A Catholic boys camp (ages 9 to 15) in the beautiful Adirondack*

SEASON: JUNE 27 - AUGUST 29 
CAMPING, CRAFTS. WATER SPORTS 
$45 per Week — Seasonal Rates 

For Information write: 
THE WHITE FATHERS

1624 21st Street N.W. Washington 9, D. C..
In Nevv York call MAin 4-6267 — Įn New Jersey: Liberty 9-4526

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-II8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME

Jai kas mėgsta išrūgų, kar
ve ar dar blogiau atsiduodan
tį kvapą, gaila, šiuose sūriuo
se to nerasite.

Kur sūrių dar nėra, visi ga
lite gauti paštu — parcel. Už 
prisiųstus $5.00 gausite ketu- 
rius didelius sūrius; už $10.00 
— devynius. Dėl didesnių ar 
mažesnių kiekių parašykite į 
fabriką ir jums bus pranešta.

Užsakymus ir pinigus siųs-

THIS SUMMER PRAY and PLAY 
AT THE 

BRIGITINE GUEST HOUSE

Joseph J. & Johanna H. Dirsa

Facing fa* suit

Morai? &iy Insurance 
from local Hartford Agent 
That’sus.
Oeal person to person. 
Cafl os, day or night'

ALBERT F. PETERS

ALL CEMENT WORK 
specialists side walks, driveways, 
stoops; free esti matės — reaaonable.

SPOLLEN BROTHERS
GE 6-5264

ELECT. SUPPLIES

kitę šiuo adresu:
Scottville Cheese, Ine., Scott- 
ville, Mich. Telefonas : Scott
ville, Mich:, Plaza 7-3387.

(Skelb.f

Office: 
116-55 QUEENS BLVD. 
FOREST HILLS, N. Y. 

Vlrgtaia 3-1477 
i-rta 4

B. DAVIS

ELECTRICAL SUPPLIES 
LIGHTING FIXTURE8 

For Home — Office — Factory

DARIEN, CONN.
Conducted by the Brigitine Nuns of Svveeden

Located on L. L Sound and surrounded by Connecticut 
lovely estates. Spacious grounds. Private dock. Outdoor 
sports, T.V., Hi-Fi, Library and a private chapel.

FOR INFORMATION CONTACT
M0THER LUCY, Darien, Conn. OL 5-1068

PAINTING & DECORATING 
Finest in exterior and interior painting. 

FREE ESTIMATE 
Call Anytimc CLoverdale 1-9397

| 1601 REMSEN AVĖ. Brooklyn 36, N. Y.

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britain, Conn. 

Tel.: BA 9-2242 — 9-9336

Aptarnauja New Britam, Waterbnry ir Hartford, Conn.
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DAtBlHlMkAs

aną* šv. Jurgio lietuvių parapi
joj Brooklynt bus &įįu&9 3, 
oAkmartini nyž 9 vai miŽias-

KatelUcię Motery Sąjungos 
New Yorko ir New Jersey aps
kričio suvažiavimas įvyksta ge
gužės 24 Maspetho lietuvių sve
tainėje. Mišios sąjungiečių in
tencija bus 11 vaL, registracija

PO procesijoj ir vainikavimo 
iškilmių Svč M. Marijos statu
la papuoštam garbinimui spe
cialiomis paraktomis per ge
gužės mėnesį Trečiadieniais ir 
penktadieniais Iras laikomnp 
Marijos garbei pamaldos. Visos

LIETUVIAI LOJALUMO PARADE
(Atskelta iš 5 psl.) 

Sau apie tai pagalvoti. *
Pastabos nebūtų pilnos, jei 

neprisimintume New Yorko lie
tuviškos visuomenės, kuri tie
siog demonstratyviai ignoravo 
rengėjų prašymus ir raginimus 
dalyvauti šioje šventėje. Čia pat 
reikią pagerbti skautus ir atei
tininkus už jų aktyvų dalyva
vimą.

Reikia tikėfs, kad ateityje 
lietuvių pastangos dalyvauti

vo rodomas televizijos progra
mose, aprašytas laikraščiuose 
ir žiūrovams paliko gerą įspū
dį.- Tokia kryptimi organizuo
jant lietuvių eisenas lojalumo 
paraduose, ateityje gali pasi
daryti puiki demonstracija 
prieš sovietus ir New Yorko 
lietuvių visuomenės pasididžia
vimas.

ŽINIOS

1" vaL, posėdis 2 vaL Maspetho 
30 kuopos dvasios vadas prel 
J. Balkūnas maloniai kviečia 
apskrities kuopų atstoves ir 
viešnes gausiai dalyvauti.

LB pirmruos New Yorko 
apylinkės susirinkime balan
džio 19 į valdybą išrinkta: J. 
Gerdvilienė, B. Kulys, V. Jo- 
nuškaitė — Leskaitienė, V. 
Padvarietis ir A. Ryliškis.

Laimėjimų vakarą rengia An
gelų Karalienės pasap. Maldos 
Apaštalavimo draugija gegužės 
3, sekmadienį, 5 vai. p.p., para
pijos salėje. Bus gražių dova- I 
nų. Visi kviečiami atsilankyti.

P. Gagienė ir E. Kašetianė, j 
Apreiškimo parap. katalikiškų t 
draugijų veikėjos, po ilgesnių 
atostogų W. Hollywood, Hon
doj, grįžo į Brooklyną. Atosto
gas praleido pas P. Gagienės 
dukrą ir žentą -A. Btifke.^

Liet. Kat. Darbininkę Klubo 
narių susirinkimas bus pirma
dienį, gegužės 4, 8 v.v. Ange
lų Karalienės par. svetainėje, j

"Lietuvių organizacijos ideo
loginiu ir pasaulėžiūriniu atžvil- į 
giu" — yra pokalbių tema Liet. į 
Tautinio Akademinio Sambų- i 
rio New Yorke rengiamame po
kalbių vakare, kuris bus šešta- ' 
dieni, gegužės 9 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių Piliečių Klubo patalpo
se, 280 Union Avė., Brooklyn 
21, N.Y. Referentas V. Rašte- Į 
nis, koreferentas dr. B. Nemic- 1 
kas. Paliestos bus akademinės 
jaunimo organizacijos ir jų gi
miningos politinės atšakos. Va
karas bus su vaišėmis ir šo
kiais. Įėjimas nemokamas.

tos. Nereikia didelės masės, — 
tuo New Yorką nenustebinsi
me, — nes -eilinė aukštesnioji 
mokykla turės dešimt kartų 
daugiau dalyvių nei lietuviai, 

koncertą -r- vakarą. Programą Reikia daugiau organizuotumo, 
išpildys solistas Vladas Baltru- gražios išorės ir vieno kito į- 
šaitis, solistė Daiva Mongirdai- domaus, originalaus plakato, ar 
tė, pianistas Aleksas Mrozins- kurio kito eksponato, ryškiai 
kas, aktorius Vitalis Žukauskas, pajuokiančio sovietus. Prisime- 
šokiams groja Romo Butrimo na prieš du metus lietuvių ei- 
orkestras. Veiks bufetas.

prašomos iškilmėse dalyvauti.
Skautams Ramti Komitetas 

gegužės 16, šeštadienį, 6 v.v. 
Apreiškimo par. salėje rengia

senoje turėtas tankas, kuris bu-

Akademinio skautę sąjūdžio 
New Yorko skyriaus sueiga į- 
yyko balandžio 25. Su dideliu 
Įdomumu buvo išklausytas A. 
Berdoriaus pašnekesys apie Lie 
tuvos politinę padėtį. Buvo gy
vos diskusijos. V. Ramanaus
kas painformavo apie pasiūly
mus pakeisti ASS organizacinę 
struktūrą. J. Birutis pranešė a- 
pie ASS suvažiavimą Toronte 
gegužės 9-10. Užsiregistravo 
26 akademikai vykti į šį suva
žiavimą. Po sueigos buvo pasi
linksminta.

Dijakonas J. Trinka bus į- 
Šventintas kunigu gegužės 7 d. 
9:30 vaL ryte šv. Petro bažny
čioje. šventins vysk. MacKen- 
rie.

Gegužinės pamaldos šv. Pet
ro bažnyčioje būna kasdien: 
šiokiadieniais 7:30 vai vak. sek- 
madieniais 2:30 vai. popiet..

Sutvirtinimo sakramentas šv. l 
Kryžiaus katedroje bus teikia- | 
mas gegužės 3 d. 2:30 vai. po- j 
piet visiems, Į^urie dar nėra jo 1 
priėmę. >; /|1

Meno popietė ruošiama gegu
žės 3 d. 3:30 vai. popiet Bos
ton Center for AdultEducation 
5 Commonwealtli Avė. Iš lie
tuvių menininkų programoje 
dalyvaus komp. J. Kačinskas, 
muz. J. Gaidelis, poetas St. 
Santvaras ir dail. Vizgirda.

Parapijos bankete balandžio 
26 Blinstrubo svetainėje ir prel. 
Pr. Virmauskio pagerbime daly 
vavo apie 1150 bostoniečių ir 
svečių iš apylinkės parapijų.

Kai mokesčiai prispaudžia. 
Kovo 15 iš Bostono pradėjo 

'kraustytis daug metų pačiame 
miesto centre veikusi arbatos 
rūšiavimo ir pakavimo įmonė 
“Salada”. Įmonė išsikelia į ma
žą miestelį Voburn. Mass. Pe
reitą savaitę buvo parduotos 
septynių aukštų patalpos, ku
rias naujasis savininkas 
Thomas J. Diab pertaisys į mo
dernias raštines.

Krikštai
bažnyčioje pakrik-

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

BALDŲ 
KRAUTUVE

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

ONA IVAŠKIENR 
LTTHUANIAN 

FURNITURE CO-
KUN. J. TRINKA

Kun. Juozo Trinkos
366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

12 Jono Gendrolio 
McColzan — Gen-

Brooklyne plačiai kalbama 
apie Balfo pranešimą, kad yra 
nutraukiamas kai kurių siunti
nių ir vaistų siuntimas anapus 
geležinės sienos.

šv. Petro 
Styti:

Balandžio 
ir Elzbietos
drolis duktė Julijos ir Onos 
vardais. Tėvai gyvena 78 Fuller 
St., Dorchester, Mass.

Balandžio 18 Carl Hartkopf 
ir Rūtos Prakapaitės — Hart
kopf sūnus Mykolo ir Edvardo 
vardais. Tėvai gyvena 2 O St.

Balandžio 19 Petro Ambra
ziejaus ir Janinos Apanavičiū- 
tės —Ambraziejus sūnus Mari
jono ir Rimo vardais. Tėvai 
gyvena 183 H St.

PADĖKA

LIETUVIAI lojalumo parade New Yorke Nuotr. V. Maželio.

Yorko Apygardos Valdyba p” STUDIJŲ DIENOS RYTINIO PAKRAŠČIO STUDENTAM

p r i m i c i j o s
Juozas Trinka yra gimęs So. 

Bostone. Gyvendamas pas savo 
tėvelius Juozą ir Veroniką Trin
kus, 357 W. 4th St., lankė Bi- 
gelow pradinę mokyklą, kurią 
užbaigęs įstojo į šv. Pranciš
kaus Ksavero aukštesniąją mo
kyklą Dūxbury, Mass. Vėliau 
studijas tęsė Niagaros univer
sitete. kurį baigęs įstojo į An
gelų Karalienės kunigų semina
riją Niagara Falls. ______

...... ~ '■ - — 
Tėveliui esant silpnos sveika

tos ir jam nepajėgiant nuvyk
ti Į sūnaus šventinimus, sūnus 
Juozas kreipėsi į Bostono arki
vyskupą kardinolą Cushing, 
kad jis padarytų malonę ir jam 
kunigystės šventimus suteiktų 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
South Boston, kad galėtų daly
vauti ir jo tėvelis. Kardinolas 
mielai sutiko ir įgaliojo savo 
pagelbininką vysk. Eric F. Mac- 
Kenzįe gegužės 7 d. 9:30 vai. 
ryto dijakoną Juozą Trinką į- 
šventinti kunigu. Deja, Dievo 
Valia buvo kita. Sausio 30 tė
velis atsiskyrė su šiuo pašau-. :
liu. LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Dijakonas Juozas Trinka ge
gužės 7 d. bus įšventinamas 
kcmigu, o primicijas aukos šv. 
Petro parapijos bažnyčioje ge
gužės 10 d. 11 vai. ryto. Pri
micijom patarnaus: kun. Al
bertas Abračinskas arkidijako- 
ras, kun. Jonas Klimas — dija
konas, kun. Edmund Fitzgerald 
— subdijakonas. Mišių metu

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

Priimami taip pat skel
bimai.

1
JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos KASOMOSIOS 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.

Wi!liani J. Drake-
Dragūnas

O

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Tei. EVergreen 7-4335

Liet. Stud. Sąjungos New karis. To vakaro programą pra- Gegužės 3 11 vaL mišios Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje;

Ihenininkų suvažiavime, kuris
įvyks gegužės 9-10 dienomis Yorko skyrius gegužės 2-3 ren- ves aktorius Vitalis Žukauskas.
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, £*a studijų dienas rytinio pak- Dalyvauja pianistė D. Audėnai- 12:15 Apreiškimo parapijos sa- 
280 Union Avė., Brooklyn 11, raščio studentams.
N.Y.. dalyvauja ir LB Apylinkių Gegužės 210 vai. registracija 
atstovai. Atstovams įgaliojimus 11 v. dr. A. Vasio paskaita —
išduoda Apylinkių vata. Kul- Rusų lietuvių santykiai istori

jos šviesoje; 12:30 v. pietūs; 
1:30 — dail V.K. Jonyno pas
kaita — Moderniojo meno es
mė; 7 vai. vak. — linksmava-

. tūrininkai ir mokytojai įgalio
jami Mokytojų Sąjungos, LB 
Apylinkių arba Apygardų Val-
dybų.

Inž. E. Vilkas, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio CV pirminin
kas, darbo reikalais iš Chica-

Išnuomojami du atskiri kam
bariai moteriai. Ridgevvood ra- 

gos buvo atvykęs į New Yorką. jone. Apšildomi. Galima naudo- 
Ta proga turėjo pasitarimus tis virtuve ir vonia. Skambinti 
su ASS New Yorko skyriaus vakarais telef.: HY 1-4996. šeš- 
valdyba. tadieniais ir sekmadieniais vi-

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa balandžio 26 Apreiš
kimo parapijos salėje surengė 
laimėjimų vakarą, kuris davė PriraicjiU 
67.80 dol. pelno. Vakaro ren- 
gimu daugiausiai rūpinosi kuo- Naujasis kunigas po primici

jų išvyks ir dirbs Wisconsine.

i pasakys 
kun. Albertas Kontautas.

pos pirm. J. Terebeizienė, vice- 
prim. O. Kubilienė, sekret. E.

tė ir tautinių šokių grupė. Po* Įėję Vinco Rastenio paskaita— Sandanavičienė, o St. Sandana- 
programos — šokiai. Okupuotos Lietuvos ir išeivijos vičius joms daug pagelbėjo.

šios dienos programa vyks dialogas. Po paskaitos — stu- Kuopos pirmininkė nuošir
džiai dėkoja visiems ir visoms 
uoliai dirbusiems ir prisidėju- 
siems prie šio parengimo pa
sisekimo. Ypatinga padėka pri
klauso už platinimą bilietų M. 
Kaukarienei, A. Rainienei, E. 
Gagienei, ir Garliauskienei. Tai 
pat dėkojame dovanų aukoto- prekybininkai ir kitur paprastai 
joms ir visiems dalyviams už 
gausų atsilankymą.

Fayerweather Lounge, Fayer- dijų dienų uždarymas.
Visuomenė kviečiama atsi

lankyti ypač į linksmavakarį. 
Informacijas teikia Liet. Stud.

vveather Bldg., Columbijos u- 
niversitėte, 116 St., N.Y.C. Šo
kiai Earl Hali. (Važiuojant 7 
Avė. I.R.T. linija, išlipti 116 Sąjungos N.Y. skyriaus pirmi- 
St.) " ninkas tel. DI 6-1106.ninkas tel. DI 6-1106.

Anykščių bažnyčiai paremti aukojo
ANYKSČIŲ PARAPIJOS gėlytė — Arunienė, Rozalija

. ___ _. ... .. . , Gogelytė — Frankas, Woodha- >__. . . .
brinytm. »!.«» .ufcy 9»U įy B Smetonienė, Long LKMS 29 kUOpOS pfrmlmnke 

ta vno 1S dol. fciand at N y Anykštietė, . .... . .
Eliza be th, NJ„ T. Bražionienė , f**0 L,et0™l šeim?’ 
Jamaica, N.Y. >«k°

5 kambarių buto Highland 
Park, Woodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose. Apšildymas ne
svarbu. Kas tokį butą turėtų

Julija Terebeizienė

Willianwburgh sekcijoje B- Po 10 dol. aukojo: V. Strolia,
nuomuojamas 5 kambarių tau- Išnuomojamas 5 kambarių Brooklyn, N.Y., A. Pinelis, W. 
tas su apšildymu. Kreiptis tele\ butas Woodhavene prie parko. Wareham, Mass., Anykštietis, 
fonu STagg 2-1454. Skambinti K 1-GO78. New York, N.Y. ,

Po 5 dol.: J. Aleliūnienė, O.
Slivinskienė, E. Silinskienė, F. . .• w pasiuntimo išlaidas. Vėliava jau „ .
Mickunaite, Brooklyn, N.Y;, į. . visiems aukotojams ar hnOtų tun’ Prasom j ? skambinti Darbininko adminis-

reiškiu nuoširdžia padėka. .- v tracijai telef.: GLenmore 5-72
Tėv. Petras Baniūnas, O.FJA 81.

K. žvimenė, Brooklyn, N.Y., 
nupirko vėliavai mezginius, o T 
Bražionienė apmokėjo siuntinio

(J.R.)

Washingtono gatvėje jau ku
ris metas užsidarė didžiulė dra
bužių krautuvė R.H. White. 
Ten ir daugiau yra tokių atve
jų. So. Bostono didžiausioje gat 
vėje Broadway maždaug kas 
trečia krautuvė jau uždaryta. 
Čia iš biznio išeina ypač žydai

išsikelia. Priežastys: brangstan- 
čios nuomos, keliamieji mokes
čiai, o kaimas ir dėl ateinan
čio karo baiminasi didmiesty
je gyventi.

Stcphen Aromiskis 
f ARMAKAUSKASl 

< ■raborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balla>

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M P. BALLAS—Direktorius 
ALB BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

MOTERŲ VIENYBE 
nuoširdžiai kviečia atvykti į 

SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
BANKETU 

kuris įvyks
GEGUŽfiS S d. (SEKMADIENI), 

gražioje
HOTEL TOWERS, 25 CLARK 8T., BROOKLYN, N.Y„ 

ŠALME.

Vakarienės, pradžia 6.30 vai. šokiai 9 vai. vak.
Bilietų kaina: Vakarienė $10.00 šokiai $2.50

Bilietus galima užsisakyti pas 
lietuvius biznierius ir Moterų 
Vienybės nares arba telefonais
EV 7-2089 ir VI 7-4477

Kun. V. Memenąs, Westmont‘ 
UI., Rozalija ir Jurgis Meme
nai, Cicero, HL, Veronika Go-

LOOK

EVergreen 8-9770
Josepli Garszva
GRABORTUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė.

* Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

Tel Vlrginia 7-4499

SIDABRINIO JUBILEJAUS

VAKARIENE IR ŠOKIAI
SEKMADIENĮ, GEG.-MAY 31, 1959

ST. GEORGE HOTEL, BROOKLYN, N. Y.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS KLEBONUI 
KUNIGUI ANTANUI S. PETRAUSKUI 
minint savo 25 metų kunigystės sukaktį.

BILIETO KAINA $8.00

Buy Auto Insurance

With eyes wide open.
Don't buy on prke afone.

You’re cheating yourself.
Consider everything.

Best afl around bargain ...

Hartford Auto Insurance.
Complete protection.

Tell you wtiy.

Ask us. Soon.

ALBERT F. PETERS 
Office: 

116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST HILLS. N. Y. 

Vlrginia 3-1477

»HM3 I1MINM i«Nt33V ®KIIW« 
RIMUI

Vaitkus 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
HUTARY PUBLIC

. Patarnavimas ciicns Ir naktf 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale laukite: TeL TR S-S434


