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Jis mums nereikalingi, ir mes nenorime jūsų turėti

__ Mūsų kolMts uždaviny* pir- 
miauua bu* pažinti Sovietų 
literatūrinį rpmnimą. Edward 
Weeks, Alfui Kazin, Paddy 
Chayevsky ii aš, — pasakoja 
Schlesingeris— buvom pirmo
ji Amerikos rašytojų delegaci
ja, kuri laužėsi Sovietuose pa
gal Lacy - 2aiubin© kultūrinių 
mainų sutartį- Pasikalbėjimai 
su rašytojais raeūaug ką gali 
pasakyti apie krašto galybę; jie 
neduoda pilno žvilgsnio nė į 
dvasinę atmosferą. Svetimos 
delegacijos tuviams duoda tam 
tikro oficialumo.

AtvykusiaiMegacijai yra tik 
maža galimyiy prasilaužti pro 
sovietinės kultūros kevalą ir pa
žinti tai, kaidadas anapus jo.

Taip nutik ir tai pirmai de
legacijai, kilios susitikimą su 
sovietiniais rašytojais taip au
torius atpasaioja:

Susitikimą atidarė “Oktiabr”, 
kultūrinio laikraščio, vyriausias 
redaktorius demagogine kalba, 
kurią lydėjo jo pritarėjų juo
kas. Jis pasakoje apie savo at
silankymą Londone. Esą ten 
kažkas jam priekaištavęs: “Bet 
gi jūs norite mus pavergti!” 
Jis tada atsakęs:

“Kuriam velniui mums rei
kalinga jus pavergti? Mes tu
rim gamtos turtų daugiau nei 
bet kuris kitas kraštas pasau
ly. Mes turine daugiau aukso, 
nei bet kuris pasaulio kraštas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

ninkais, sportininkai* ir idėjom

partijai darbininkus komunis
tiškai auklėti".

Reikia atsiminti šitą rašyto
jui skirtą pareigą, norint su
prasti, ką Sovietai supranta

Mes turime daugiau deimantų, 
nei kitas pasaulio kraštas ir tt. 
Ko gi mes, po velnių, galime 
dar iš jūsų norėti! Žinoma, jei 
jūs norite leistis į kovą, tai
mums bus malonumo jus sukul- “kultūrinių mainų” vardu. Tai 

nieko bendro neturi su laisvu 
minčių pasidalinimu. “Oktiabr’’ 
vyriausias redaktorius aiškiai 
davė suprasti:

Sovietų Sąjunga neturi ko 
pasimokyti iš užsieninių lite
ratūros kritikų, redaktorių ar 
istorikų.

Užsienio inžinieriai, ekono
mistai gali būti mielai čia pri
imami ir išklausomi, nes tikis 
išgirsti kokią naują technikinę 
ūkininkavimo priemonę. Bet 
humanistas vargiai ras atgarsio 
sovietų išrinktojoje klasėje.

Sovietų Sąjunga nieku nėra 
taip mažai suinteresuota kaip 
laisvu nuomonių pasikeitimu.

ir mes nenorime jūsų nė tu
rėti. Mes norime lik vieno — 
taikos”.

Mums rodės, — sako Schle- 
singeris, — tai būdingas įva

Alfred Kazin tada atsakė, nu
rodydamas, kad

pagal "Oktiabr" vyriausio re
daktoriaus argumentus Jungti
nės Valstybės dar labiau taiką 
myli, nes jos gali pasigirti dar 
didesniais žemės turtais kaip 
Sovietų Sąjunga.

Forma, kuria rusai klausi
mus svarstė, buvo tiek pat sle
gianti kaip ir turinys. Sovie
tinė retorika pasižymi brutalu
mu, rėksmu ir banalumu.

Rašytojai čia yra tik įrankis 
politinei sąmonei žadinti, ir 
daugumas rašytojų ta jiem skir
ta role patenkinti. "Rašytojai 
yra tam tikra artilerijos rūšis", 
kalbėjo jiem Chruščiovas pas
kutiniame rašytoje suvažiavi
me, "Jie padaro kelią laisvą 
mums žygiuoti ir padeda mūsų

Su baime ir pasipiktinimų jie 
sutinka mintį, kad Sovietų kios
kuose galėtų būti parduodamos 
užsieninės knygas ir laikraščiai, 
kaip Amerikoje ar Anglijoje 
yra parduodamos “Pravda” ar 
“Izvestija”.

Dabartiniu* vienpusi niųs mai
nus jie laiko normaliu dalyku.

Kai mes, — pasakoja Schle
singeris, — spaudėme, kodėl 
negalėtų sovietuose taip pat 
pardavinėti užsieninių laikraš
čių ir knygų, tai jie aiškinosi 
atsidėję, kad Nizzoje ar Brod- 
wėjuje jie matė tipingus va- 
karietinius kioskus, ir juose 
nieko daugiau negalima gauti 
kaip tik pornografijų. “Jūs rei
kalaujate, kad mes prisiimtu- 
me jūs y vakarietinį purvą. Tu
rime pasakyti, kad mes tam 
negalima pritarti. Mes savo tau
tos taip nežlugdysime, kaip ka-

pitalistei sužlugdė seve tautas“.
Mes į tai aiškinome, kad ne

turim nieko prieš, jei Sovie
tų Sąjunga išmes iš mainų vi
sokią parnograflją, bet nei Lon
dono nei New Yorko Times mes 
nevertiname pornografija. Kai 
kalbėjom apie rimtus laikraščius, 
knygas, žurnalus, kodėl tie ne
galėtų būti pardavinėjami, jų 
atsakymas buvo pakeltu ir su
pykusiu tonu:

"Mas jum gf* sakėm*, kad 

mes nenorim turėti jūsų šlami- 
to ir purvo. Jūs norit* mutn 
primesti savo vakarietinės idė
jas. Mas laikysimės nuo jų ii 
tolo. Kada jūs pagaliau supra
site, kad ..."

Tokis yra tas nekultūringas 
“kultūrinis santykiavimas” su 
Sovietuose įsigalėjusia naująja 
klase..

(bus daugiau) Antazavės mokyklos abiturientai 1958. Komunistinis “Švyturys” rateliais 
apvestus laiko ištikimus linijai “drauge gyventi ir dirbti.”

KAS 1RA “TRAVEL DOCUMENT?
Kun. J. Avižos atviram laiš 
ke nurodyta faktas kelia ne 
vien papiktLjmą, bet ir susi
rūpinimą.

“Darbininb” 22 num. įdėta
me atviram laižke kun. dr. J. _ _
Aviža rašė, kad grįždamas-Vo,- vieton užsienio paso tam kraš

te, kur pabėgėlis gyvena, šis 
dokumentas pripažįstamas visų 
laisvųjų valstybių. Jis jokia 
prasme neveikia jo turėtojo pi
lietybės. Tai įsakmiai nurodyta 
dokumento 1 ir 2 paragrafe.

Iš pasilikusių Vakarų Europo
je mūsų tautiečių, ne vienas 
kun. J. Aviža naudojasi “Tra
vel Document”, bet šimtai, o 
gal ir tūkstančiai lietuvių. Nau
dojasi juo parankamo sumeti
mais, kada reikia keliauti iš vie
nos valstybės į kitą. Tokiu do
kumentu lengviau ir vizą gau
ti (kai kurios valstybės vizas 
duoda nemokamai, kitos — pa
pigintai). Tuo tarpu Lietuvos 
pasas ne visur pripažįstamas. 
Tai kaip gi: ar Lietuvos Gene
ralinis Konsulatas New Yorke 
ir jų nelaiko Lietuvos piliečiais, 
kaip ir kun. J. Avižos?

Lietuvos Generalinio Konsu
lato akibrokštu sugraudentas 
kun. J. Aviža savo laišką bai
gia pastaba, kad grįžęs negalė
siąs Vokietijoje gyvenantiem 
lietuviam pasakyti, jog minėta 
Lietuvos įstaiga yra paslaugi 
lietuviams patarnauti. Man 
rodo, jei jis tai padarytų, 
nieko nenustebins, o savo 
graudenimais susidariusios 
dėties nepagerins, nors pageri
nimo ji ir labai reikalinga.

K. Obolėnas

“Travel Document” įsteigtas 
tarptautiniu susitarimu. Ši do
kumentą gali gauti Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos globo
jamas asmuo. “Travel Docu- 
ment” duoda valdinės įstaigos

Lietuvos pilie- 
Aviža. kaip to- 
turėtojas, jau 
pilietis. Nieko

kietijon, jis kreipėsi į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą New Yor- 
ke, prašydamas mažos paslau
gos: tik sužiurti, ar jam bus 
reikalinga prancūzų tranzitinė 
viza. Jis paaiškino. kad keliau
damas naudojasi “Travel Do
cument”. Konsulatas atsisakė 
jam padėti, ne'va tais sumeti
mais, esą. lonsulatas rūpinasi 
iš principo tik 
čiais, o kun J. 
kio dokumento 
nesąs Lietuos
nepadėjo km. J. Avižos įrodi
nėjimas, kad jis save laiko Lie
tuvos piliečiu ir, kaip įrodymą, 
turi Lietuvos pasą.

Atrodytų, jei Lietuvos Gene
ralinis Konsulatas New Yorke 
nenori padėti tiems žmonėms, 
kuriem padėti (jau iš tradici
jos) būtų jo pareiga, tai galė
tų jis padaryti ir mandages
niais būdais tet ne papiktini
mu. Tuo tarpu konsulato aiški
nimas, būk tie lietuviai, kurie 
naudojasi ‘Travel 
jau nesą Lietuvos 
ne kas kita, taip 
keliąs akibrokštas.

Kas yra tas “Travel Docu- 
ment"? Anksčiau iš pabėgėlių 
stovyklų išt'jkusiem lietuviam 
jis gal ir nežinomas, bet Lietu
vos konsulatam praverstų žino
ti.

Document”, 
piliečiai, yra 
papiktinimą

at- 
tai 
pa-- 
pa-

.o.o.

BUROKAI Saulės kolchoze, prie Alytaus.

IŠ LIETUVOS

DAVINIAI IŠ VIENO KOLCHOZOII
Buvo gili žiema

Žiema šiemet buvo gili ir il
ga. Kovo mėn. rytų Lietuvoje 
sniego dar buvo kai kur met
ras aukščio. Ištisom savaitėm 
susisiekimas autobusais buvo 
nutrauktas. Šaltis kovo 2 siekė 
24 Celsijaus laipsnius (pagal 
Fahrenheitą tai būtų apie 11 
laipsnių žemiau nuliaus). Kovo 
2 krito iki 13 Celsijaus.

Atlyginimą* grūdais
Kolchozuose sąlygos nevie

nodos. Sovietinė spauda skun
džias, kad vieni kolchozai dir
ba su pelnu, kiti su nuostoliais. 
Kaltina dėl to vadovybes. Kol
chozai nevienodai ir už darbą 
atlygina. Pernai kai kurie skel
bėsi, kad vietoje atlyginimo 
grūdais rengiasi pereiti prie at
lyginimo pinigais. Kolchozas, iš 
kurio čia pateikiami daviniai, 
priešingai — šiemet žada atly
ginti tik grūdais, žada duoti po

nu-

SIŲSKI® DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS VELYKOMS 
j LIETUVA, Ukraina, Baltgudiją, Latvija, Estija ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje)

vieną kg. grūdų už darbadienį 
ir jokių pinigų. To kolchozo 
vienos šeimos nariai pernai iš
varė per metus apie 1000 dar
badienių, taigi jų atlyginimas 
būtų 1000 kg. grūdų.

Kas tas darbadienis
Darbadieniu vadinama

statyta darbo norma. Kiekvie
nas kolchozas ją gali turėti 
skirtingą. Kalbamame kolcho
ze, pvz., nukirsti dalgiu 1 ha 
rugių yra vienas darbadienis. 
Užauginti 10 arų 700 kg. buro
kų yra 4.75 darbadieniai. Per 
mėnesį pumpuoti vandenį iš 
šulinių į fermas yra 20 dar
badienių.

Bekonas ir veršiukas
Šiemet kiekvienas kolchozi- 

ninkas turi pristatyti kolchozui 
po bekoną ir veršiuką. Bekonui 
auginti kolchozas duoda 200 
rublių paršui nusipirkti, 500 
kg. koncentruotų pašarų, o už 
visą auginimą priskaito 10 dar
badienių. Bekonas turi būti ne
mažesnis kaip 90 kg.

D* CO.JNC.

vaičių takotmrpyje: wp«Mu 7-12 dienų. Mtaų ištaigoje JOs galite g*uU įvairiausių geriausios rttfles 
prekių. mykite rntaų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui.

MilŲ SKYRIAI
135 W. Mra*»
NEW YORK 11. **. V.
Tel. CHdraeMMi

141 taoand Avie* 
NSW YORK CITY, N- V. 
TU. <HtaM**r«V 6**439

3214 tarnai 9*<*- 
LOS ANMLB* S*. Ceif. 
TU. NOumtalf į 907

332 Fi’lnr»ere Avenue 
8UFAUO S. N. V. 

TelNONiavvk 2674
Tel. ANdrve MNI 
SO. BOSTON 27, Mm*

19 FraekHn Avame 
HARTFORD, Cem. 

Tu. Ctaeu ė-4»<

mm
MWANK. N. J.

TU. MArtat t-977
90tUi*er»ry R d.

CLEVtLAkNO 13, Ohio 
Tel.f>wer 1-1461

11339 Joe. Campae 
DETROIT n, WHch. 

Tel. TOwn**nd S-3SS0

•9 W. 9raiU Avė 
PHIUADSLPM1A 2A F».

Tel. WAhwt S-M7S

2134 W. Cbtaeg* Avė.' 
chicaoo a, m.

TU. (Matam 3-9^

LIETUVOJE JAU YRA DVI KOMJAUNIMO KARTOS
Mūsų Vytyje Nr. 1 paskelb

to Tomo Remeikio straipsnio 
apžvalgą pratęsiame. Jis kalbė
jo apie jaunimą, įspraustą į 
pionierių ir komjaunimo or
ganizacijas. Skiria to jaunimo 
dvejopas kartas. Tuos, kurie 
matė partizanines kovas, kai 
kurie jose dalyvavo prieš par
tizanus, ir tuos, kurie išaugo 
jau po 1952, kada partizaninis 
sąjūdis pritilo.

Iš tų .pirmųjų, kurie dalyva
vo kovose prieš partizanus, tais 
“aršūs idealistiniai komunistai. 
Toji ... karta sekančių dešimt 
metų bėgyje taps valdančia kar
ta. Jie tikrai gerokai skirsis nuo 
tų, kurie subrendo po 1952 m.”

Ta “kitu laiku gimusi, par
tizanų veiksmų neprisimenanti 
karta jau gerokai kitokia, ... 
patys jaunieji komjaunuoliai 
yra gerokai ^-skeptiški, indife
rentiški politiniam gyvenime, 
oportunistai
Kad daugelis prisirašo komjau- 
niman oportunistiniais sumeti
mais, matyti iš nuolatinių nu
siskundimų tarybinėje spaudo
je dėl komjaunimo neaktyvumo, 
žemo ideologiškumo, naciona
lizmo ir kitų “nuodėmių” par
tijos moralei”.

pragmatikai.

Tokį jaunimą turint prieš 
akis suprantama, kodėl

“Komjaunimo spauda, ypač 
LKJS centro komiteto leidžia
mas populiarus mėnesinis žur
nalas Jaunimo Gretos paskuti
niu metu pradėjo ypatingai iš
kelti komjaunuolių herojišku
mus kovoje su vokiečiais ir 
‘banditais’ (taip jie vadina par
tizanus) tuoj po antros okupa
cijos. Pavyzdžiui, nurodoma, 
kaip jaunuoliai, kurie apsispren 
dę už komunizmą pirmais pen- 
keriais antros okupacijos me
tais (1945 - 1950) beveik ne
pasirodydavo be ginklo, kaip 
jie dalyvaudavo kovose su ‘ban
ditais’, kaip ‘banditai’ ne vieną 
‘iš pasalų’ nudėjo”.

“Kodėl komunistinė valdžia 
pradėjo tokią plačią akciją prieš 
laisvės kovotojus, kodėl ypa
tingai pradėta akcentuoti revo
liucinio komjaunimo herojika? 
Yra keletas atsakymų. Revoliuci
nė situacija Lietuvoje 1945-50

ru. buvo perdaug svarbi, kad 
ją būtų galima užmiršti. Bent 
žmonės — jaunimas jos greit 
neužmirš. Tos kovos motyvai 
žmonėms taip pat buvo aiškūs 
— žūtbūtinis pasipriešinimas 
komunizmui. Yra aišku, kad to
kia galvosena žmonėse yra ne
tinkama komunistų tikslams. 
Todėl pradėta plati agitacija 
diskredituoti laisvės kovotojus, 
iškeliant jų žiaurumą"__

“Kas liečia jaunimo ideolo
ginį auklėjimą, pokario kovų 
aprašymas ir komjaunimo hero- 
jikos iškėlimas turi nepapras
tą reikšmę auklėjant naująją 
kartą, kuri nėra mačiusi revo
liucinės kovos. Jei maždaug 
prieš 1952 m. komjaunuoliai 
buvo auklėjami pačių istorinių 
įvykių, kuriuose jie dalyvavo, 
taii dabartinė po-stalininė kar
ta ‘besanti' revoliucinei situaci
jai, turi būti ideologiškai lavi
nama kitu būdu. Komjaunimo 
rolės išaukštinimas pokario są
myšyje yra vienas netiesioginių 
būdų naująją kartą auklėti re
voliucinėje tradicijoje".

Veršiuką užauginti reikia iki 
160 kg. Kolchozas duoda už jį 
70 rublių pinigais, o paskui 
nuo gyvo svorio kg po 2 rub
lius. Taigi, už veršį, jei jis yra 
nustatytos normos, kolchoziniu- 
kas gauna 390 rublių (maždaug 
poros batų kainą!).

Bulvė* ir burokai
Tarp kitų prievolių kolcho

zui dėmesio verti burokai ir 
bulvėš. Burokam auginti duo
da 10 arų ir juose reikia iš
auginti 700 kg. burokų. Bulvėm 
auginti duoda 20 arų ir juose 
reikia užauginti 1400 kg. Jei 
nepristatoma pakankamo skai
čiaus, tai kolchozas sulaiko grū
dus už darbadienius.

Kolcbozininkas savo šeimos 
reikalam turi 60 arų. Vienas 
aras lygus 100 kv. metrų, arba 
0,6 ha. Tai sudaro apie pusant
ro amerikoniško akro. Tame 
sklypelyje jis sodinasi ar sė- 
jasi, ką nori, ir laikosi karvę. 
Jei turi antrą karvę, tai už ją 
reikia pristatyti kolchozui 700 
litrus pieno.

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 45 metus, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba—apie 9 dol. Tuo tarpu DARBI
NINKO skaitytojai gauna laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias 
mūsų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ iš'ai- 
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus menesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nuolaida-

Kas prisius 3 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 8 dol., gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 15 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų pa
pigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai
tytojų padės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant 
DARBININKO prenumeratos. Jei kiekvienas pasiryš pri
sidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, nebus

WINTER GARDEN TAVERN, INCM

Palengvinti išsiųsti prenumerata, dedama ši atkarpa.
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS 

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

Sali vestuvėms, ir kito
kiem* pramogom*. Be, to, 
duodami polaidotuvinlai 
pletOa. Pirmo* rOSiea lie- 
tevtSka* maieta* prieina
momis kainomis.

Prašau siųsti DARBININKĄ .

Vardas ir pavardė ........................

Adresas ............................................

metam

Laikraštį užsakė

Siunčiu už: 
prenumeratą $ aukų $ _ Viso $ ,

(Datai (Para.L-un
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Pašnekesys su Lietuvos konsulu apie Žalgirio kautynes
madienį, vasario 21, kalbėjo 
Vasario 16 minėjime Long

._ Beach. Rodos, tai buvo pirmas
Žalgirio kautynes, apie jų lai- — Dabar mano rūpestis, kas stoginiai priklauso, nepakelia kartas tame Ilgajame paplūdi- 
mėtoją Vytautą Didįjį, lietuvius 
karius, kryžiuočius, ginklus, pi-.
lis, lietuvišką ano meto buitį. 
Knyga paruošta taip, kad skai
tytojo akis pirmiausia užkliūva

___ __ ______ už įdomios ir . trauklios romano 
liukas. Dar ir dabar jisai teka, intrigos;-O kai. susidomi, jsino- 
nes upės srūva kaip laikas ir 
niekada nesustoja.

Mūsų mašina sustojo- taip 
pat ramiam Los Angeles kam
pelyje. Tiesą sakant, būtų už
galiu vadinti tai kokiu kam
pu, kurio vardą kone visas pa
saulis linksniuoja. Tai atskiras 
miestas — Beverly Kilis, kal
neliai, kur žalumoje yra sutū
pusios filmų žvaigždžių vilos, 
lankomos it kokia arabiška Me
ka, šventovė. Gali nusipirkti 
vadovą, rodantį, kur kokia 
žvaigždė spindi kasdieniškam 
prabangiam gyvenime.

Namai, ties kuriais mes su
stojome, nebuvo nei kuo nors 
prabangūs nei ypatingi. Gali vi- 
šai netraukti akies, jeigu nesi
domi ispaniško skonio statyba 
ir viso namo aplinka. Jie ato
kiau nuo gatvės, o namas — 
nuo vartelių. Reikia šeiminin
kui iš namo išeiti ir vartelius 
praverti. Nėra tai nepatogu, kai 
saulė šviečia. Ji ritinėjosi že
me po kelių dienų smilkusio 
lietaus. Tik nebuvo tai viduva
saris, o viduržiemis. Bet tikros 
žiemos Los Angeles nepažįsta.

tė vidurvasario saulė. Po lie
tingos nakties garavo įmirkusi 
žemė.

Taip buvo prieš 550 metų 
liepos penkioliktosios rytą. Bu
vo labai seniai ir buvo toli — 
ramiajame Prūsijos kampelyje, 
kur tarp snūduriavusių miškų

Viena savaite prie Ramiojo vandenyno (9)

ri sužinoti, kokia buvo istori
nė aplinka ir kokie faktai.

šią knygą apsiimtų išleisti, — rankų jai paruošti ar bent su
kalbėjo man konsulą?, sklaidy- telkti pinigo parašytiem rauk
damas lapus. raščiam išleisti.
" Nežinojau, kaip tą rūpestį pa- — Žinotg, 
lengvinti. Mes tik pasikasome 
pakaušį, kad apie Lietuvą ma
žai informacinės medžiagos. 
Tuo viskas ir baigiasi. Net ir 
tie, kam toji* informacija tie-

JONAS J. BIELSKIS, Lietuvos konsulas, kalba. Nuotr. L. Briedžio.

Lietuvos šauksmas iš Maskvos
(Atkelta iš 3 p.) 

abišalia pagarba politinės, socia
linės ir ūkinės santvarkos ir 
tampa su mūsų tautomis tai
kaus bendradarbiavimo ir geros 
kaimynystės ugdančiu pagrin
du. Mes esame už garbingą ir 
tikslų tarpusavio susipratimo 

„„ pagrindu sudarytų sutarčių vyk- 
šį viari^ 16^5imZ’ir k Pareiškiame’ kad Ple- 
atklydėlis iš amerikoniškų Toli-' ?alai aPie Baltij°s valstybių so
mų Rytų. Tiesa, vieną kartą su vietizavimą tėra naudingi mū- 
konsulu Jonu J. Bielskiu apsi- sų bendriem priešam ir pana- 
keitėm laiškais dėl knygos, ku- šiem pnessovietmiam provoka- 
ri pasakoja, kaip anuo Alnos tonam • 
upeliuku daug kraujo nutekėjo. Po to viešo ir ^kilmingo pra- 
Surinko tą rausvą vandenį iš nešimo Praėius vos pusmečiui, 
Žalgirio kautynių lauko. Apie S°v- Sąjunga 1940 birželio 14 
tą knygą ir tas kautynes da- įteikė Lietuvai paties Molotovo

Nebuvau dar pažįstamas nei 
su Lietuvos konsulu Jonu Ju
lium Bielskio nei su jo simpa
tinga žmona, Amerikoje gimu
sia lietuvaite. Mūsų jau laukė 
sutartu laiku. O tie mes buvo
me du — Algis Raulinaitis, Al
to skyriaus pirmininkas, ruo-

myje prie Los Angeles.
Šiame Kalifornijos didmiesty

je konsulas J. J. Bielskis Lie
tuvai atstovauja jau 20 metų. 
Jis yra kilęs iš Tytuvėnų, Ra
seinių apylinkės miesto prie 
Šiluvos. Kas lankė Šiluvą, jei
gu neateidavo pėsčias, tai nuo 
Kauno ir Šiaulių atvažiuodavo 
traukiniu pro Tytuvėnus. Pasi
pildavo margos procesijos su 
vėliavom. Maldininkai laikinai 
jas palikdavo ir eidavo klup- 
čiom Kristaus Kančios laiptais. 
Žmonės vadino Kalvarijom. Ke
liais kopi 18 laiptų ir 
ji po stiklu relikvijas, 
žemyn kitais laiptais, 
dar Tytuvėnuose apeiti 
riuje meniškai įrengtus Kry
žiaus Kelius.

Konsulo J. J. Bielskio gyveni
mo kelias iš Tytuvėnų vedė į 
Ameriką (1908). Kiek laiko jo
je pragyveno, galite spręsti iš 
to, kad kitais metais jam bus 
70 metų. Amerikoje aukštuosius 
mokslus išėjo, čia- daug dirbo sunkiau besurasti negu pames- 
Lietuvos reikalam, ypač besi- tą šiene adatą. Pasirodo, Dalia 
kuriant Nepriklausomai Lietu- buvo pasiėmusi visus motinos 
vai. Washingtone buvo infor
macijos biuro vedėju (1917 - 
19), dalyvavo įvairiose lietuvių 
delegacijose, buvo Lietuvos Ta
rybos pirmininkas, karinės ir 
finansinės Lietuvos misijos na- 

BET UŽ LIETUVOS LAISVĘ rys, organizavo JAV pirmąjį
Lietuvos komunistinėje spau

doje, o taip pat Vilniaus radi
jo pranešimuose nuolat pasi
girsta kaltinimų, kad laisvojo 
pasaulio lietuviai šmeižia ir nie
kina Lietuvą. Tai neturi jokios 
tiesos. Laisvojo pasaulio lietu
viai nešmeižia ir neniekina nei 
Lietuvos, nei lietuvių tautos. 
Jie tik atvirai pasisako prieš gražiom gatvėm. Vieną vietą

tegalėjau pa
sakyti, — gera būtų išleisti dar 
prieš žalgįrig sukakties minė
jimą, pri^J^pos penkioliktą
ją ... Beje, būsite Vasario 16 
minėjime, su ponia? — nusu
kau kalbą į šalį.

—Būsime, kaipgi, — malo
niai atsakė ponia. — Bet tu
rite mus ir kita proga aplan
kyti. Ir būtinai atsivežkite žmo
ną, — tiesiai žiūrėjo į mane. 
— Vienos namie palikti nedera. 
Ar ne tiesa?

— Tikra tiesa. Bet ji nė vie
na. Su vaikais. Tada vaikai lik
tų vieni.

— Ar maži?
— Visi augesni už mane... 

Gal leisite atsisveikinti? Ačiū 
už skanias vaišes ir mielą pri 
ėmimą. Pasimatysime Vasario 
16 šventėje.

Konsulas J. J. Bielskis Va
sario 16 minėjime pasakė kiek 
ilgesnį žodį pastebėdamas, kad 
Lietuvos okupacija nėra amži
na, kad lietuvių tauta susilauks 
laisvės, tik tiem, kurie dabar 
gyvena laisvėje, reikia daugiau 
sutarimo ir vienybės. Kitą sek-

NE PRIEŠ LIETUVĄ

bar prašnekėjome kone visą lai- Pašytą ultimatumą įsileisti
E- sovietinę kariuomenę. Atskridęs

iš Maskvos komisaras Dekano-
Konsulas J. J. Bielskis yra zovas sudarė raudonarmiečių 

angliškai išvertęs Chruščiovo - 
Sokolnikovo romano santrauką, 
išleistą dar nepriklausomoje 
Lietuvoje 1930 ir perspaudin- 
tą Nidos leidyklos tremtyje 
1954. Prašau tik neaiktelti: au
torius to romano, vardu Grun- 
valdas, nėra-Chruščiovas — Ni
kita. Viena, Nikita nemoka ra
šyti, o tik blevyzgoti; antra, ne
būtų apsiėjęs be rusiškos bol
ševikinės propagandos. O svar
biausia: kai anas romanas išėjo 
iš spaudos (1890), Nikitos dar 
nebuvo ir niekas nebūtų galėjęs Bemeluodamas ima ir suklum- 
jo kviesti nei į Los Angeles nei Pa- P°ra pavyzdžių.

1955 metais Ženevos keturių 
konferencijoje prez. Eizenho-

j Paryžių. Gerai, kad Nikitos 
nebuvo, ir bus dar geriau, kai
jo nebebus.

Man buvo proga susipažinti 
su konšulo J. J. Bielskio dar
bu. Kruopščiai paruoštas rank
raštis yra stambus. Jis apima 
ne tiktai lietuviškojo leidinio 
vertimą, bet duoda gausiai ži
nių iš Lietuvos istorijos: apie

bučiuo- 
Nueini 
Galėjai 
švento
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tos “laisvos”, tad neturįs įga
liojimų konferencijoje jų klau
simu kalbėti. — Jeigu laisvos, 
tai reikia duoti joms pačioms 
pasisakyti laisvu visuotiniu bal
savimu.

1959 metais Chruščiovui lan
kantis Amerikoje, keli Ameri
kos lietuviai kreipėsi, kad į 
Ameriką įleistų jų gimines. 
Chruščiovas pažadėjo. Tuo sa
vo pažadu Kremliaus diktato
rius parodė visišką nesiskaity
mą su pavergtosios Lietuvos nę diktatūrą. Komunistinės prie žinoma, nėra. Gražūs namai.

VISŲ GEROVEI
(Atkelta iš 3 psl.)

aptemo akys, ir ji parkrito ant 
grindų. Gerai, kad netrukus gri
žo vyras. Ji buvo paguldyta į 
lovą, pašauktas gydytojas. Pa
šaukta policija, imta jieškoti jų 
dukters. Bet pametus dukterį

shire Blvd. Tuojau pasijunta 
visu ūgiu didesnis už kitą. O 
anam trečiajam, prekijui, ku
ris tuos pačius kasdieniškus 
daiktus parduoda prie Stebuk
lingos mylios ar Penktosios a- 
lėjos, padidėja pajamos.

Algis Raulinaitis teikėsi ma
ne paimti ir grąžinti į Medžiu
kų pastogę, Hollyvvoode, neto
li šv. Kazimiero bažnyčios. Ne-

konsulatą, buvo konsulu (1924- 
26), Lietuvos vyčių pirmininku 
(1918), rašė laikraščiam, rašė 
knygas (angliškai apie Lietuvą 
1918), pasirašinėjo dažniausiai 
Jonu Balčium. Garbės konsulu 
Los Angeles paskirtas 1939. toliese ir pats gyvena su žmo-

Nuo konsulo namų Algis 
Raulinaitis vežė erdviom ir

tautai primestą priespaudą, tai “Stebuklingoji mylia” (Mir- 
prieš sov. santvarką, kpmunisti- adė Mile). Didelio stebuklo ten,

paleckine valdžia. Jis parodė, spaudos vadinimas tikruoju 
kad visi Lietuvos reikalai tvar- vardu dar nereiškia nei lietu- 
komi Maskvoje. Vadinamoji pa- 
leckinė valdžia teturi uždavinį 
prižiūrėti, kad lietuvių tauta į- 
vykdytų jai Maskvos užkrautus 
reikalavimus. Čia ir baigiasi Pa
leckio pareigos.

vių tautos, nei Lietuvos šmeiž
to. Priešingai, atidengimas ko
munistinio teroro, apgaulės ir 
priespaudos tuo pačiu yra at
viras ir tiesus pasisakymas už 
lietuvių tautos laisvę.

Vienur kitur dailios krautuvės. 
Gerai, kad žmonės kasdieniš
kus daiktus dailiai vadina. Ste
buklo iš to nepadaro, bet pa
daro reklamą. Iš toliau atvyks- 
tantiem rūpi pamatyti, nusipirk
ti ką nors atminimui ir pas
kui pasigirti: tai nusipirkau Wil-

durtuvais paremtą bolševikinę 
valdžią. Lietuva prieš jos valią 
buvo įjungta į Sovietų Sąjun
gą-

KAS YRA ŠEIMININKAS?
Komunistinėje spaudoje ne

stinga tvirtinimų apie Lietuvos 
suverenumą. Panašiais teigimais 
mėgsta verstis ne tik maskvi- 
nis okupantas, bet taip pat jo 
talkininkai—paleckių bei Snieč
kų iškamšos. Tačiau melagio, 
kaip sakoma, trumpos kojos.

weris priminė reikalą tęsėti 
buvusio karo metais Rytų Eu
ropos tautoms (taigi ir Lietu
vai) duotus pažadus pačioms 
tvarkytis savo valstybinį gyve
nimą. Sovietų Sąjungos minis- 
teris pirmininkas Bulganinas pa 
siskubino aiškinti, kad tos tau-

...

BEVERLY MILLS. Prekybos namai Penktoje alėjoje.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI RENKA NAUJI VAD-BĘ
Ateitininkų Sendraugių S- na Viliamienė, Juozas Vitėnas 

gos Centro Valdybai ir Revizi- ir Romas Zalubas.
jos Komisijai korespondentiniu 
būdu rinkti komisija, remda
mosi rinkiminiais nuostatais, 
sudarė kandidatų sąrašus į CV

Pagal rinkiminius nuostatus 
šie sąrašai yra pasiųsti sendrau
gių skyrių valdyboms, kurios 
paskelbia savo nariams. Balsa-

Pagal rinkiminius nuostatus, 
CV bus išrinkta iš vienos vie
tovės ir RK iš vienos vietovės. 
Valdybos būstinę nulems ta vie
tovė, kurios pirmųjų septynių 
kandidatų daugiausiai gavusių

STEBUKLINGA mylia WiW>ire Slrd, Lee Angetas.

ir RK. Kandidatai į Centro Val
dyba yra:

1. Iš Chicacos: Silvestras Bal- . .
Sūnas, Antanas Balsytis, Ka- f J“. ^tpiSkai balsuojamąjį balsų gavę kandidatai turės di- 
zys Kleiva, Vitas Manelis, Pet- lr M“™”® Balsvo- ■«-
ronelė Statkienė, Vladas Simai- į“”? P^™"4 balsavimo lape 
tis ir Algirdas žemaitis. ^ultu ,tu“ “Į

kuriuos rinkikas balsuoja, bet
2. Iš Washingtono, D. C.: ne daugiau kaip už penkis į CV

vimo reikalui kiekvienas sąjun balsų bendra suma bus didesnė, 
gos. narys, įrašytas į rinkikų o RK būstinę nulems ta vieto- 
sąrašą, gauna iš rinkimų komi- vė, kurios penki daugiausiai

Arvydas Barzdukas, Leonardas ir ne daugiau kaip už tris į 
Dambriūnas, žibutė M. Daugė
laitė, Pranas A. Grušas, Cezaris 
Surdokas, Antanas Sužiedėlis,

. Galina Sužiedėlienė, Antanas J. užskaitytas.
Vasaitis ir Vytautas Voiertas. Balsuojamasis lapas su atžy- 

Kandidatai į Revizijos Komi- metais kandidatais įdedamas į 
siją. Iš Clevelando: Petras Bal- balsavimo voką, vokas užklijuo* 
čiūnas, Bernardas Brizgys, Ju- jamas ir įdedamas į kitą voką, 
liūs Gravrogkas, Algis Kasiu- kurį pasirūpina pats balsuotojas, 
laitis ir Julius Staniškis. Iš ir užrašo ant jo savo vardą. 
Washingtono: Antanas Vaičių- pavardę, adresą ir, pasiunčia 
laitis, Jonas Vaitkevičius, Regi- Rinkimų Komisijai.

RK. Jei balsuotojas pažymės 
daugiau kandidatų kaip nusta
tyta, tai jo balsavimas nebus

dėsnį bendrą balsų skaičių. To
liau, paaiškėjus vietovei, joje 
daugiausia gavę balsų penki 
kandidatai sudarys Centro Val
dybą, o du sekantieji paliks 
kandidatais. Taip pat ir RK. 
Paaiškėjus vietovei, joje trys 
daugiausia gavusieji balsų su 
darys RK, o du sekantieji 
bus kandidatais.

Rinkikai balsavimo lapus grą
žina rinkimų komisijai iki 1960 
balandžio 25. Komisijos adre
sas: ASS Rinkimų Komisija, 
2737 West 43rd Street, Chica- 
go 32, III., USA.

ASS Rinkimų Komisija
• <

pinigus, kiek tik jų rado slap
toje miegamojo vietoje, taip 
pat, porą brangių žiedų, ge
riausius drabužius ir branges
nius savo papuošalus.

Po kelių dienų Laputis bu
vo pašauktas į policiją. Nusku
bėjo abu su žmona; manė,, kad 
yra kokių žinių apie dukterį. 
Bet rado areštuotą Algį, kurį 
jie galėjo išvaduoti tik už ne
mažą užstatą. Algis buvo įsivė
lęs į kažkokią kolektyvinę jau
nuolių vagystę.

Bejieškant pasiskolinti už
statui pinigų, Laputis sužinojo 
apie žmonos skolas. Jų pridary
ta daug, bendra suma gąsdi
nančiai didelė. Laputienė bu
vo bealpstanti, bet atskubėjo 
ramūs vyro žodžiai:

— Nieko. Aš gausiu kitą 
darbą. Dienomis. Jau šiandien 
klausinėjausi. Iš dieninio su
skubsiu į popietinį, nes abi 
darbovietės bus netoli. Neverk.

na ir dailiu berniuku. Tik ma
žylis dar nesiteikia vaikščioti.
Bus laiko: gyvenimas dar prieš Daliutė gal sugrįš ... O tu ne- 
akis Gyvena jie tėvo namuo- bedirbsi. Taip bus visiems ge- 
se. Dr. Viktoras Raulinaitis, 
kuris Nepriklausomoje Lietuvo- Laputienė nebealpo, bet par- 
je buvo plačiai žinomas savo krito ant vyro rankli ir verkė’ 
visuomenine veikla, buvo advo- verkė- 
katas ir juriskonsultas, atvy- glostė žemę kaitri vasa-
kęs iš Australijos su‘ dviem sū- r°s saulė, bet ji neišdžiovina 
num, dabar verčiasi Amerikoje nenusausina kreivų,
vadinamu Real Estatu (1972 N. įsispaudusių pėdsakų.

riau .

Commonvvealth Avė.). Jau ge
rokai nužilęs. daug metų ne- — Dr. Kazys Ašoklis, baigęs 
matytas. Smagu buvo valandėlei medicinos mokslus Bonnoje, va- 
aplankyti ir pasiskanėti malo- karų Vokietijoje, dabar dirba 
nios ponios Raulinaitienės už- netoli Koblenzo, prie Reino. Jis 
kandžiais. Antrasis jų sūnus, ir- buvo imigravęs į Kanadą, bet 
gi vedęs, inž. Julius Kaulinai- vėliau grįžo į Vokietiją ir ten 
tis gyvena Washingtone, bet užbaigė savo studijas. Naujas 
ketino grįžti į Los Angeles. Pa- gydytojas yra aktyvus ateitinin- 
siilgęs atogrąžinio klimato. Gi kas. Bonnoje besimokydamas 
aš buvau besiilgstąs Tolimųjų ėjo Balfo sk, pirmininko pa- 
Rytų. S. Suž. reigas.

llli IIK KIIMP1KAS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS JULIUJ nUrlrinAJ 119 GRAND ST brooklyn it, n.y.
► ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS
► ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI
| ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI
£ Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas
b Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai
£ Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v.,
► šeštadieniais — visą dieną.

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

WHITE HORSE TAVERN | 
baras - restoranas |

PRANAS BRUČAS, savininkas 1

86-16 JA.MAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrgiaia 6-9519 |

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam k

Salėje gali tilpti 100 dalyvių X
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200 NAUJŲ! SKAITYTOJŲ
— VAJUS PRATĘSIAMAS.

Darbininko platinimo vajus dar labai gera savo pažįstamiem už- 
pratęsiamas BALANDŽIO mė- sakyti Darbininką. Prašoma pa
nešiu!. Kovo mėnesio vajaus sinąudoti nepaprasta nuolaida, 
metu gauta 200 naujy skaity
tojų. Tai didolė laikraščiui pa
rama. Bot mums reikia dar 
300 naujų skaitytojų, kad būtų 
išlyginti nuostoliai, kuria susi
daro seniem skaitytojam be- 
mirštant ir išlaikyta nepakelta 
Darbininko kaina. Manome, kad 
tiek naujų skaitytojų gali at
sirasti. Maloniai kviečiame i 
talką.

— Valyty švenčių proga yra

K. BARTYS skaito adresą, kurį su visų dalyvių parašais įteikė p.-of J. Žilevičiui. Nuotr. V. Maželio.

Philadelphijos 
žinios

Filmas apie Lietuvą. Balan
džio 3 d., sekmadienį, 3:30 po
piet šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, Kazys Motuzas rodys spal
vuotą, garsinį lietuvišką filmą, 
gamintą nepriklausomoje Lietu
voje. Visi pasigrožėsime nuos
tabiais tėvynės gamtos vaizdais, 
architektūriniais paminklais ir 
kitais nepriklausomo gyvenimo 
kultūriniais ir technikiniais lai
mėjimais. Filmas truks virš 2 
valandų. Maloniai kviečiami vi
si Philadelphijos ir apylinkės 
lietuviai gausiai atsilankyti. Fil
mą rodo lituanistinė mokykla 
naudai šv. Kazimiero parapijos, 
kurios patalpomis mokykla nau
dojasi jau ištisą eile metų.

(T.K.)
Ateitininku sendraugių nau

jai išrinktoji valdyba pasiskirs
tė pareigom: dr. Antanas Juo
zapavičius“ — pirmininkas, Ka
zimieras Cikotas — vice pirmi
ninkas, Bronė Petrauskienė — 
sekretorė, Bronius Vaškaitis — 
iždininkas ir Bronė Gasparėnie- 
nė — narys. B. Gasparėnienei 
pavesta rūpintis moksleiviais •- 
ateitininkais. Nutarta kviesti 
moksleivių, studentų ir sen
draugių valdybų bendrą posė
dį veiklai aptarti. Posėdis kvie
čiamas balandžio 9 d., 6 vai. 
vakare Bronės Petrauskienės 
bute.

Teisininkas Vytautas Myko
laitis po sėkmingos operacijos 
sveiksta šv. Luko ligoninėje.

K. C.
Lietuvos jaunųjų vyčių New 

Jersey — New Yorko apskri
čio susirinkimas šaukiamas ba
landžio 24 Philadelphijoje šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Glo
boja ir organizuoja centro val
dybos vicepirmininkė Helen 
Shields. Bus atstovaujami šie 
miestai: Harrison - Kearny. Bay-
onne. Elizabeth ir New Yorkas. 
Numatyta įdomi programa. F.V.

Švenčių metu galima Darbinin
ką užsakyti už 3 dol. visiem 
1960 metam ir už 5 dol. 1961 
metam- Nepraleiskite tos pro
gos!.

— Kun. Pr. Totoraitis, Ne- 
wark, N. J., Darbininko vajaus 
metu surinko daugiausia naujų 
skaitytojų. Jau prašoko 20. Ne
atsilieka
ter, N. Y., šiomis dienomis pri- 
siuntė naujų skaitytojų užsaky
mus. Atsiliepia ir gana tolimos 
Amerikos vietovės. Gauta po 
kelis ir keliolika skaitytojų.
— New Yorko artimiausios 
apylinkės labiausiai kviečiamos 
talkon. Laukiame daugiau skai
tytojų iš Brooklyno, Bronxo, 
Maspetho, Richmond Hill, Wood 
haveno ir kitų rajonų, taip pat 
iš New Jersey, Pennsylvanijos, 
Connecticut, artimesnių New 
Yorko vietovių. Tebūnie Darbi
ninkas čia vyraujančiu mūsų 
laikraščiu!

V. Romanas iš Wilkes-Barre,
Pa., surado 5 naujus Darbinių- Povilo par.-komp. Juozas Žile- 
ko skaitytojus ir tuo būdu lai
mėjo Darbininko platinimo va
jaus dovaną — knygų 15-kos 
dolerių vertės.

— Fotografijų ir žinių lau
kiame iš visų vietų. Siųskite 
susirinkimų, posėdžių, minėji
mų. draugijų, parapijos veiklos, 
sukakčių, pobūvių ir kitas fo
tografijas. Už jų įdėjimą ne
teks nieko mokėti. Darbininkas 
elektronine mašina pats gamina

Prof. Juozo Žilevičiaus išleistuvės Elizebethe
Elizabeth, N. J. Trisdešimt- 

vieneriuš metus vargoninkavęs 
Elizabetho lietuvių šv. Petro ir

vičius iš tų pareigų pasitraukė. 
Jam atsidėkoti ir jį pagerbti 
Elizabetho lietuviškų organiza
cijų komitetas, pirmininkaujant 
dr. St. Petrauskui, surengė po
kylį kovo 26 lietuviu laisvės 
namuose. Prisirinko pilnutėlė

laikraščiui vaizdus. Laukiame!
Rašyti: Darbininkas, 910
VVilioughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

salė žmonių ne tik iš Elizabetho, liau savo kalboje parapijos kle- 
bet ir iš plačios apylinkės. Po- bonas prel. M. Kemėžis dar pa- 
kylį pradėjo komiteto pirm. dr. 
St. Petrauskas. Programai va
dovauti pakvietė Viliaudą. Prie jo su visais sugyventi, 
vaišių stalo susirinkę svečiai iš
klausė prof. dr. J. Puzino pa
skaitos apie šios dienos garbės 
svečią prof. J. Žilevičių. Trum
poj ir gerai paruoštoj paskai
toj prelegentas iškėlė komp. J. 
Žilevičiaus darbus ir nuopelnus 
lietuvių tautai bei lietuviškai 
kultūrai. Beveik nebuvo kultū
rinės srities, kurioje prof. J. Ži
levičius nebūtų reiškęsis.

liau savo kalboje parapijos kle-

brėžė, kad prof. J. Žilevičius 
buvo pareigos žmogus ir mokė-

Vė-

STUDENČIŲ ir VYRESNIŲJŲ 
MERGAIČIŲ REKOLEKCIJOS

Balandžio 1. 2 ir 3 Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuoly
ne, (Putnam, Conn.) bus stu
denčių ir vyresniųjų mergai
čių rekolekcijos. V 
kun. J. Šeškevičius.
gaitės kviečiamos atsilankyti.

Suklupkime prie
jo Išganytojo, permąstyti sa
vo gyvenimą. Pasisemkime iš 
gyvojo šaltinio vandens, kuris 
gaivintų mūsų troškinamas 
sielas.

Apie savo dalyvavimą pra
šom kuo greičiau pranešti ad
resu: Sisters of the Immacu- 
late Conception, R. F. D. 2, 
Putnam. Conn. Arba telefonu 
WAlnut 8-5828.

“S

VINCĖ JANUSKAITE dainuoja prof. J. Žilevičiaus pagerbtuvėse Elizabethe. Prie stalo sėdi ii d. į k. 
— prof J. Žilevičius ir jo duktė. Nuotr. V. Maželio..

Klaipėdos konservatorijos, įtei
kė adresą Čiurlionio ansamblio 
vardu. Parapijos choras savo bu 
vusiam vadovui Įteikė sidabrinę 
lėkštę su atitinkamu įrašu. Alb. 
Stukas, LB Elizabetho apylinkės 
pirmininkas, įteikė adresą prof. 
J. Žilevičiui, kaip tos apylinkės 
garbės pirmininkui. Dar sveiki
no konsulas A. Simutis, kun. 
J. Bacevičius iš N. Dakotos, 
Elizabetho miesto tarybos na
rys S. GrinČius, V. Jonuškai- 
tė, V. Žukauskas, J. Kralikaus- 
kas, M. Cibas, J, Kirk, buvęs 
Elizabetho miesto burmistras ir 
kt.

Prof. J. Žilevičius nuoširdžiai 
padėkojo parapijos klebonui 
prel. M. Kemežiui, pokylio ren
gėjams, parapijos chorui ir vi
siems dalyvavusiems. Palinkėjo 
savo įpėdiniui muz. A. Kača-

Meninę programą išpildė Lie
tuvos valstybinės operos solis
tė Vincė Jonuškaitė, iš Toron
to specialiai pagerbtuvėm bu
vo atvykusi sol. Janina Liusti- 
kaitė, pianistė Aldona Kepalai- 
tė ir šv. Petro ir Povilo lietuvių 
par. choras, vadovaujamas nau
jo vargonininko komp. A. Kača- 
nausko. V. Jonuškaitei akompo- 
navo Aid. Kepalaitė, o J. Lius- 
tikaitei — Alg. Kačanauskas. 
Sveikinimo kalbas pasakė vi
sa eilė visuomenės veikėjų bei 
asmeniškų prof. J. Žilevičiaus 
draugų. Klebonas prel. M. Ke- 
mežis šiltu žodžib padėkojo už 
darbą parapijai bei lietuvių vi
suomenei. Bartys įteikė adresą, nauskui sėkmės puoselėjant 
po kuriuo pasirašė visi šio po- bažnytinį giedojimą. Prof. J. Žį- 
būvio dalyviai. A. Mikulskis, levičiui sugiedota ilgiausių me- 
prof. J. Žilevičiaus mokinys iš tų. (kvd.)

3ALTIMORES ŽINIOS
Mokyklos vaikai rengiasi Di

džiosios Savaitės iškilmėm. Kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemet jie dalyvaus procesijo-

Didysis parapijos choras kas 
sekmadienį mokyklos kamba
riuose turi savo repeticijas. Jis 
mokosi naujas mišias, kurias 
pirmą kartą giedos per Vely
kas. Kviečiamas į chorą įsijung
ti jaunimas.

Kryžiaus Keliai šv. Alfonso 
bažnyčioje einami kas sekma
dienį 4 v. popiet. Lietuviai kvie 
čiami dalyvauti tose pamaldo
se. Per gavėnią žmonės 
gausiai lanko bažnyčią ir 
prie sakramentų.

Lietuviu Bendruomenės

Alesė Kriaučiūnienė mirė sa
vo namuose Rosecroft Terrace 
kovo 23. Paskutinius metus ji 
sirgo. Kai buvo geros sveikatos, 
dalyvaudavo parapijos parengi
muose. Jos vyras Povilas dar 
vis padeda paruošti parapijos 
vakarienes. Gedulingos mišios 
buvo aukotos už jos sielą šv. 
Alfonso bažnyčioje kovo 28. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko vyras Po
vilas, dukros Pranė ir Liudvika, 
sūnus Vladas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

®
 Pasinaudokite plafiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siunčiaačios siuntinhis j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS & Travel Agency, Ine.
LICENSED BY U.S.S.R.

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312-314 Market St Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwfing Green 9-6992 J
• Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
įvairiausiu prekių o Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.

įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., fteftad. ir sekinad. nuo 9 iki 4 vai. vak.
MŪSŲ SKYRIAI

<

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

ORegon 4-1540

S32 North 7th Street 
PHILA0ELPHIA 23, PA. 

WAInut 3-1747

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, C ALI F. 

DUnkirk 5-6550

116ūf Jo*. Campau Avė., 
DETROIT 12, MICH. 

. TOwnsend 8-0298
1241 N. Ashland Avė., 

CHICAGO 22, ILU 
HUmbott 6-2818

Norėdami daugiau Informacijų reikalaukite mūsų firmos katalogų 
tr ----- — - — --

651 Altany Avenue, 
HARTFORD, CONN. 

CHapel 7-5164

LFB STUDIJŲ IR 
POILSIO SAVAITĖ

JAV ir Kanados Lietuvių 
Fronto Bičiulių studijų ir poil
sio savaitė šiais metais bus lie
pos 30 — rugpjūčio 7 Kenne- 
bunkporte, Maine, pas tėvus 
pranciškonus. Tikimasi 150 sto
vyklautojų. Sudaromos patogios 
sąlygos dalyvauti šeimoms. Sto
vyklautojų vaikams bus suruošti 
specialūs lituanistikos kursai. 
Kas dieną numatoma po vieną 
valandą* paskaitų ir diskusijų; 
kviečiami žymūs paskaitininkai. 
Kiekvieną vakarą numatomi 
koncertai ir šiaip linksmoji da
lis. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau.

Bičiuliai ir jų svečiai prašo
ko dukros Marija ir Julija, mi tam laikui rezervuoti atos-

ypač 
eina

apy
linkė kovo 27 turėjo susirinki
mą Lietuvių svetainėje. Aptar
ti ateities veiklos planai. • 
Po susirinkimo jos aplankys lie
tuvius senelius, kurie yra glo
bojami įvairiose senelių prie
glaudose, ir nuneš jiems do
vanėliu.

IS VISUR
............... ■lamnmniiMn ■ i

— P. Polišaitis, Lietuvos kon
sulas Sao Paulo, vasario 25 da
lyvavo JAV prez. D. Eisenho- 
\verio priėmime, kai preziden
tas lankė Braziliją ir kitas P. 
Amerikos valstybes.

— Antanas Galčius, gimęs ir 
augęs Londone, įstojo į lietu
vių saleziečių vienuolyną Ita
lijoje, vasario 11 Torino kar
dinolo įšventintas į kunigus.

— Studentai ateitininkai 
vasarą stovyklauja

_ vykįavietėje Dainava, Manches- 
ter, Mich. Stovykla prasideda 
šeštadienį, rugpiūčio 20, baigia
si jubilėjinio ateitininkų kon
greso išvakarėse rugsėjo 1.

r — Barbora A. Stebelytė iš 
Noticock, Pa., baigusi New Yor
ko gailestingųjų seserų moks
lus. gavo registruotos slaugės 
diplomą.

— E. Bartkus. Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininkas ir 
Alto vykd. kom. narys (pra
ėjusiame numeryje buvo per 
klaidą parašyta — Vliko), pa
kviestas į respublikonų parti
jos komitetą lietuvių reikalam.

— Kun. J. Šeškevičius prieš 
mėnesį atvykęs iš Sao Paulo, 
Brazilijos, balandžio 1.-3 praves 
mergaitėms rekolekcijas Putna- 
me Nekalto Prasidėjimo Sese
rų vienuolyne. Prieš tai vedė 
rekolekcijas Brocktono šv. Ka
zimiero parapijoje.

— Antanina Skadienė, ilga
metės Darbininko skaitytojos, 
Onos Pranckevičienės motina, 
mirė Plokščių parap. Lietuvoje. 
Už velionės sielą tėvų pranciš
konų koplyčioje buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos.

— Sao Paulo ateitininkai — 
N. Vinkšnaitytė, R. Lunskis ir 
J. Vaikšnoras — balandžio 10 
Transkontinental linijos lėktu
vu^ atskrenda į New Yorką. 
JAV pasiliks iki Jubilėjinio a- 
teitininkų kongreso, kuris bus 
Chicagoje rugsėjo 2-4. Jaunieji 
svečiai atstovaus Brazilijos a- 
teitininkus.

— Kun. V. Leščinskas pa
skirtas klebonu Cordoboje, Ar
gentinoje.

— Petras Ladyga žuvo auto
mobilio katastrofoje prie Scotts- 
dale, Arizona. Tame miestelyje 
jis buvo vaistininkas.

— T. Jonas Bružikas, S. J., 
jėzuitas misijonierius, dirbęs ku 
rį laiką Sao Paulo, Brazilijoje, 
vasario 27 grįžo į Montevideo, 
Urugvajų, kur lietuviai jėzuitai 
turi misijų centrą.

— Vasario 16 gimnazijos vie
no dolerio vajus atnešė 3,000 
dol. Tiek pinigo sudeda per 
metus 13 rėmėjų būrelių, ku
rių skaičius paskutiniais metais 
buvo gerokai sumažėjęs. Nuo 
metų pradžios New Yorke įsi
steigė 2 nauji būreliai. East 
Chicago atgijo 3, Chicagoje 
sėkmingai veikia 42 kun. B. 
Suginto. 5 — inž. E. Likande- 
rio ir 6 — kitų vadovaujami.

Julė Nemurienė, senosios kar
tos lietuvė, mirė kovo 20 sa
vo namuose Hollins gatvėje. 
Gedulingos mišios buvo aukotos 
už jos vėlę šv. Petro bažnyčio
je kovo 24. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime li-

Emilija Klevinskaitė, duktė 
Prano, gyvenanti Amerikojet, 
ieškoma Anelės Paškauskaitės, 
gyv. Lietuvoje. Alytaus rajone. 
Raižių apylinkėje. Liukų kaime.

NURSING SCHOOL

COLUMBUS, OHIO

Minėdami Vasario- 16. Co- sūnus Edvardas ir eilė anūkų, togas, 
lumbus lietuviai aukojo Balfui:

Dr. I. Jasys 50 dol., dr. Z. 
Prūsas 20 doL, dr. J. Mačys ir 
Clem. Pocius po 10 dol.;; po 
3 dol.: Otto G. Tribul,; po 2.50 
dol.: V. Krompalcas, A. Petin
gas, AU. Vedeikis, John Roni- 
ka; po 2 dol.: Petras Šlekys, 
Theresa Patt, Adelė Allen; Pet
ras Visockis — 1 dol. Viso 
110 dol.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

(K. A.)

Would you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE

Po*tt<or>s witl be available in Hospi- 
tais, tnstitutions. Doctors' Office* 4 
all Health Agencies. For complete 

Information phor.e or write to:
Sister BEATA MARIA. St. Vincenta 
School of Practical Nursmg. 45 Elm 
Street. Montclair. N. J. — PI 4.4000.

NURSING HOME

— VI. Knystautas su šeima
< iš Pcrth, Australijos, persikėlė
< į JAV. Australijoje gyvai reiš-
< kėši 

J veikloje.
lietuvių visuomeninėje

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

CATNO14CJ* WEI.(V>MK M SHELTER 
COVE NURSING HOME S3 W«tch Hfll 
R«1 . UVM.tly. R I Tel. Lyric 6 2664. 
Iz'ns ■Mnb nusing in We«<>rljr.
R. I. h. nutirul |.»cati<>n n<-s»> W»t< h Hill. 

m<xi"in wini: <>,wn with modrrn 
<‘onvens.'n> <•.«. I ntrn-sf.'d m all lyp^s ot 
CHRONH’Al.I.Y II.I. .«n<1 PROF
I.EM CASES AltminiMrntor • Rvgirtcred

SAV. B. KUČINSKAS

-35 So. 8th Street

Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155

Resid. Illinois 8-7118

CATHOLIC OPKRATED
Modern licensed NURSING HOME, 
country surroundings - Reasonablc 
rates - Bcd palients preferred. -

I.YNNVVOOD NURSING HOME,

20 Munson St„ Sussėx. N.J.
Suaoev 2-5441
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moterCk kostiumams ir suknelėms 
moteriškiems ir vyriškiems paltams

>s ęngliškcs su jaudimu “M'de in Engianti” 
al ma matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovų

JONĄ DAUGIRDĄ / 337 Union Avė. BruoTyn 11, N.Y.
Te!. EV 4 1232 ir EV 7 4910

SIUNTINIAI I LIETUVA
STANKŪNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 
LONDONE

Praneša visuomenės žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų 
iš ko gal ma pasirū kti sudarant siuntinius savo artimiesiems:

DARBINI NKAS

S. BECKENSTEIN, Ine

NURSING HOME

RELIGIOUS ARTICLES

RELIGIOUS ARTICLES 187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DISPLAY

RIVER VIEW NURSING HOMEW A N T E D

Nijolė Kersnauskaitė
Stephentown 4-4774

Spėriai Consitkradon Givea to Groups
Blankets, PiHows, Ma+tresses, SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!G A M COMPANYSacristies linen WHITE NURSING HOMEMU 3-8753TUXEDO BALLROOM and For Aged—-Chronic & Convalescent

S C APU LAKS (vvholesale) kainomis.

K & K FABRICSMQNTHLT ETI.LING

GE 4-0868
as requested by

1158 East Jersey Street,
CLINTON NURSING HOME Telefonas: ELizabeth 4-1711

MA 2-4119

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINESNOAH NURSING HOME

BRIDAl FASHIONS

(Skelbi 189 Howard Avenue,
PATENKINTI

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
UNPAINTED FURNITURE

HELP W. FEMALE
day Ev-ning

ĮsMFgų išvalymui reikalingos

REAL ESTATE

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

Gripping. Tmap’nntive Novel
depieting

f ‘

415 Clinton Avenue 
Brooklyn, N. Y.

24-hour NURSING CARE for- need 
CHRONIC and BED PATIENTS

321 West 43rd St. 
NEW YORK CITY

6’46 Micbigan Avė 
OETROIT 10. MICH.
TAshmoo 5-7560

GI 2-9170 — Oays 
GI 8-3098 — Evenings

PRESENTATION SISTERS 
of STATEN ISLAND

1991 Broadway
NEW YORK 23. N. Y. 
LYceum 5-0900

Specialties for Churches A Institu
tions for Missions & Novenas, Com- 
munion Breakfasts for Holy Name

eonduet elementary sehools 
Young women interested in teaching 
write — Rev. Mother.

WEDDINGS • ANNIVERSARIES 
BIRTHDAYS 

COMMUNION BREAKFASTS

SPECIAL— Brides Dress vvith 
veil Jė Hoop $98; Bridesmaid Dress 
with Mitts $2950 • If its HATS — 
ahvays at ANGIES for originals

country places and aereage. Write 
to J. CamesaJe, 1206 Broad. Pleas- 
antville, New Jersey. MTlton 1-1657. 
also MT 1-1155.

Catholics IVelcome
Pleasant Home - S;n«de Rooms - 
Lrdy - $65 per month — Phone 
Mį’s. R. DeameT. Stephentovvn. N.Y.

f n Midland Beach area 
of Staten Island 

Catholic Mother wUl Care for

FULTON NURSING HOME
1511 Fulton Avė., Bronx, N. Y.

CATHOLICS WSLCOME
Sunday Mass

Under New Management 
“A Home \Vit.h a Heart”

CY 9-2300

CATHOT.rcTre.rs strt^le 
VVITH COMMUNISM 

told v-ith wtt nnd humor būt with 
avvnrcness of the grim implications

in own home. Lange Yard. Excellent 
Care — Daily - Weeklv — Reas n- 
able prices. — Insnection invited.

YU 7-1721

REASONABLE PRICES
WO 4-4030

Mes paruošiame įusų 
VESTUVIŲ POKYLI

Su mūsų pilnu aptarnavimu 
talpiname T e i r a c e salėje 

nuo 50 iki 150 žmonių.
Didžiojoj salėj iki 400 žmonių.

Dėl smulkesnių informacijų skambinti:

DANNY DEVLIN — RE 4-7335

Be sure to order scapulars for your fam- 
iiy. relatives and friends and thus in- 
crease the number of scapular vearers.

Holy C r oi* Catholic Club 
321 West 43rd 8L, N. Y. 36, N.Y.

II8-I25-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIrlN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beekenteino-krautuvčse kalbama rusiškai, lenkiškai^ukrainižkaĮ^ 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

BEACON NURSING HOME
301 Belleville Avė., Bloomfield, N.J. < 
Home atmosphere - Catholics wel- J 
come - Best professional care - 12~i 
mylės from Manhattan - Reasonable 
Rates. Ethel Meyer Baskin — R. N. 
Director. Pilgrim 3-7950.

ORDINATTONS 
and Ali Holy Days 

Special consideration given religiotis 
institutions and Church Groupes. 

ST. MARY’S SH0P INC.
3 Bayvievv Avenue 

Massapequa. L.l. N.Y. 
Ll 1-0083

24-hour I.icensed Nnrs’ng Care 
Excel1ent Food. Reasonable Prices 
Conf“«sicn and Commun’on Mon4hly 

2739 Bedford Avė.. Brooklyn
Telephone: 

CHickering 4-2684 - 2982 
450 WEST 31«t ST., N. Y. C.

L AIR CONDITĮONING 
j “It'.s wišetoPY'epare,Now” 

GENERAL HEATING 
and Air Conditioning 

j S8 NEW DORP PLAZA 
YU 7-1133 

--------------------- '

41ri? Archer Avė. 
CHICAOO 32. ILL.

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAD. VAKARO ♦ 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę •

ANO I E S
56-13 Catilpa Avė., Brooklyn 
at Myrtle Avė. E V 2-8977

Jean Kaiser. Di- Ch’-onics—Invalids 
& Elrierlv P^ople Home likę s»’r- 
roiindinvs. R»» Nur’sinr Care 620 
W. Merrick Rd . Lind«»nhurst. Ca*h- 
olics welcome. Inspectfon invited —

Phone TUmer 4-0340

390 W. Broadway
S. BOSTON 27. MASS.
'63 Market St.-
ANdrew 8-8764

Monthly Communion given at Park 
Haven Nursmg Home. 24-hour f;ne ' 
nursing care—Convalescent. chronic 

aged. Homelike. friendlv atmo^- ' 
phere. Modern fireproof Hdg. Strict 
diet control. Recreational program. 
Occųpatio<nal therapy. — Moderate 
rates. 4301 - 8th Avė.. Brooklyn 32, 1 
N. Y. Tel. GE 5-8512.

NEWARK 2. N. J. 
M Ark et 3-1968

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

DEMOLFTION & 
EXCAVATION

No įob too *mall - No job tee big 
Special Rates to Reltgious Insti- 
tutions- Fnr informatkm phone:

In CATHOUC ARKAS near 
ATLANTIC CITY. N. J.

FARMS. MOTELS.

716 Waln-.it St. 
PH1LAOELPHIA «. PA.
VVAInut 5-3455

L A HMD R Y, hc.
Fine H and Laundry 

for
Schooh? — Churches

Rectories

117 Beekman St., N.Y.C.
EXCELLENT NURSING CARE 

Non Sectarian

4th Th • .*. f y -ntft. 8 P.M.
Write ta:

Išvalyti ;.«taigai> modernišk'ios* p-sta- 
tu<w Manhattan,*. Mokama $1.4" p« r va
landa: po mėnesio $1.57 p»-r vai. Darbas 
tęsiasi nuo 6 vai. popiet iki 12 vai. nak
ties — nuo pirmadienio iki p-nktadie-jo.

£ PREPARE FOR SEPTEMBER!!!
} A SELECT ACADEMY FOR RESIDENT AND 0AY STUDENTS

OUR LADY OF F ATIMA?
Krova Scapular.' can b<* obtained at a 
<-ost of 8c each. including explanatory 
It-afPt. from:

Rt. Rev. M»jr. Charles A. Klauder

1085 Engtėwood Avenue 
Kenmcre 23. New York

iŠ ko gal ma pasirii kti
100 įvai; ių medžiagų vyriškiems kostiumams
203 ” ” moteri'.k kostiumams i
100 ” ”

Vi- os v'lnonės medžią 
Medžiagų pavyzdžius

Ka.« to rtnrbo n"mok*tų. pimT>mi« <Te- 
nnmi.> cniis pnmok-'iy. — Apmokama ligo
ninė. gydytoja.*, gyvybė? apdratidor. at
ostogos. Suinteresuoti priimami kandi* n 
nuo 10:30 vai. priešpiet. At.«in*-škite ši 
skelbimą ir turimas rekomendacijas j 
20 East 27th Street, N. Y. C., N.Y.

New New Low Prices on Unpainrteri 
Fumiture. Desks - Bookcascs - Cab- 
inets - Chest of Oravers - Chiffe- 
robes. Special consicleration given to 
reUgfous institutions —STEINWAY 
Unpaihteri Fumiture, 32-40 Steinway 
St., L. I. City, ac the Indenendent 
Subvvay Entr. RA 8-458S. Branch 
stotr at 47 W Main St, Smithtovm,

Ars you -weariiig the brown scapular of

OUR LADY OF MT CARMEL

DĖP^ SAMAS DOMISI, AR ESI BALTAS AR JUODAS 
BET MAŽIAU DOMISI, KOKIOS TU ESI TAUTYBES

Dėdė S»mas surašinėja sa
vus vaikus metais, kurie bai
giasi nu’iu, vadinas, kas dešim
ti metai.. šiemet jis suorgani
zavo ąrmiia. kuri suskaičiuotų, 
kiek jo vaikų yra kovo 31. To
je armijoje esą 160,000 sura
šinėtojų, 75 jos procentai mo
terys.

Surašinėjimo lapai yra išsiun
tinėti kiekvienai šeimai, ir ši 
penktadieni surašinėtojai pri- 
sistatys. Į namus.

Alto vykdomasis komitetas 
Įspėjo, kad lietuviai duotų tei
singą atsakymą dėl savo gimi
mo vietos, kalbos, tautybės, kad 
parodytų jų lietuvišką priklau
somybe. Rastas didesnis lietu
vių skaičius gali pakelti lietuvių 
grupės ir politini svorį.

Tačiau tenka čia pat paste
bėti. kad tikro tautybių vaizdo 
šis surašinėjimas neduos. Ne-

...

vienai Seimai. JĮ gauna tik kas 
ketvirtoji.

Galėtum sakyti, kad didžia
jame lape rastas lietuvių skai
čius reikia padauginti iš ke
turių, ir bus apytikris lietuvių 
skaičius Amerikoje. Gali būti 
apytikris, bet gali ir nebūti. 
Surašinėjimo technika tokia, 
kad tikrojo lietuvių skaičiaus

duos dėl surašinėjimo techni
kos. Surašinėjimo yra dvejopi 
lapai — mažasis 4 puslapių ir 
didysis 12 puslapių. Tautybės 
teiraujamasi tik didžiaiame la
pe. Mažasis tuo nesidomi. Ma
žasis domisi, ar esi baltas ar 
juodas, bet tautybės klausimas 
nerūpi.

Didysis lapas teiraujasi apie 
gimimo kraštą, tautybę. Tačiau Amerikoje iš surašinėjimo ne- 
didysis lapas skiriamas ne kiek- bus galimą patirti.

REMIA KITI, 
PAREMKIME VISI!

Clevelando Alto skyrius pa
skyrė 100 dol. auką Lituanus 
žurnalui ir tuo tapo garbės lei
dėju. šiuo metu vykstančio va
jaus pirmajam garbės leidėjui 
akadem. jaunimas nuoširdžiai 
dėkoja.

Benediktinių Seserų Vyr. Mo
tina Raphaela iš Bedford. N. 
H. atsiuntė 7 dol. auką Litua
nus žurnalui. Vyr. Motina Ra
phaela auką palydėjo gražiu, 
jaunimą darban skatinančia 
laišku.

Veikli valdyba ieško veikliij kandidatu
Detroit, Mich. Balandžio 3 

d., sekmadienį, 4 vai. popiet 
Ispanų salėje įvyks bendruome
nės apylinkės visuotinis susi
rinkimas. kuriame bus renka 
ma nauja valdyba.

Senoli valdvba baigia darbą. 
Savo veiklos laikotarpyje suruo
šė 9 įvairius parengimus bei 
minėjimus. Suorganizavo Dėt 
roito lietuvius tarptautiniame 
laisvės festiv. dalyvauti. Bu
vo globėjai pirmo JAV Lietu
vių Bendruomenės suvažiavimo 
Sheraton Cadillac viešbutyje. 
Dalyvavo bęndruorneninkai iš 
visos Amerikos. Sutraukė virš 
400 dalyvių Naujų Metų sutiki
me; daugiau patalpos neleido 
jų priimti. Fordo auditorijos 
salėje sukvietė virš 2.000 žiū
rovų į Dainavos ansamblio vaiz
duotas 
net 26 
muose, 
muose.
kiau išgirsite visuotiniame su
sirinkime, kuriame visi nuo-

Lituanus žurnalo apimtis pla
ti — vienos savaitės bėgy gau
ta padėkos laiškai iš Čilės, Grai- , 
kijos ir Korėjos. Tad įsijun
kime visi į šiuo metu vykstan- , 
tį vajų žurnalui paremti. Siųs 
kitę aukas adresu: Lituanus, 
916 VVilloughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y.

For those seeking a quiet 
and restful resort, not too far 
from the New York City and 
Suburbau areas, the Mount 
Saint John Summer Resort at 
Gladstone. New Jersey is con- 
sidered to be one of the best 
in the Eastern Part of the Uni
ted States.

Located in a home likę at
mosphere in a genuine country 
setting near a Catholic Chapel. 
one can enjoy wonderful sce- 
nic trips. complete privacy if 
desired. swimming pool. teii- 
nis. movies. vvith excellent meals 

Rates are very reasonable. 
For detailed Information it is 
suggested that contact be made 
vvith Sister Bernardine — Mt. 
Saint John Academy. Gladstone 
Nevv Jersev.

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

. mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu-

“Vestuves”. Atstovauta 
kitų organizacijų sei- 

suvažiavimuose, minėji- 
Dar daugiau ir smul-

širdžiai kviečiami dalyvaut. Be 
to, apylinkės valdyba per me
tus surinko 843 dol. solidaru
mo |našų iš 509 asmenų. Už 
1959 ar 1960 metus yra susi
mokėję tik 412 narių. Valdy
ba tikisi, kad susirinkimo me
tu aktyvių narių skaičius gero
kai padidės. Visi prašomi pa
galvoti, kas galėtų kandidaduo- 
ti Į naują valdybą. Prieš susi
rinkimą bus rodomi filmai iš 
Detroito ir visos Amerikos lie
tuvių gyvenimo.
Meninė programa Motinos die

nos minėjime
Gegužės 8 apylinkės ruošia

mame Motinos dienos minėji
me meninę programą paruošti 
sukviesti jaunimo organizacijų 
atstovai, kurie šiam reikalui iš 
savo tarpo išsirinko komisiją: 
pirm. Jaunutis Gilvydis, nariai 
- Jonas šostakas, Jurina Smag- 
rauskaitė. Albinas Bliudžius, Da
li meminės programos sutiko 
atlikti Stasio Sližio vadovauja
mas mergaičių choras.

V. Kutkus

ALBANY, Mrs. Rutn Martin, sekretorė, sėdi ant
krūvos įstatymų, kuriuos reikia New Yorko valstybei 

priimti 1960 m.

K A vo^e- Latvijoje, Estijoje. Užkarpatėje labiausiai 1 
vertina gautam siuntiny ??? J

Be abeio. ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO- < 
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. < 
IZIID galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- | 
aYRJIl čiom žemiausiom kainom mieste? J

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS 4

1 t 
J

WEISS & KATZ, INC.
GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIU
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, ka'd galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

210 tast 86th St. & 3rd Avė., N.Y.C. Dry Cleaning 
Handle vvith care

HOLY CROSS 
CATHOLIC CLUB

Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 
kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių;

Single Catholic Adults 18-35
RELIGIOUS AND SOCIAL PROGRAM

•J FRontier 6-6399

!
1?17 4d4isnn i*d. Cor. 
Superior Avė. A 71 St. 
CLEVELANO 3. OHIO ■ 
UTah 1-0807.

693 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21. N. V. 
BAker 5-5923

?46 Thlrri Avė. 
PITTSBURO 22. PA. 
GRant 1-3712

I;
R
S

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. V.

Tel.: AL 4-8319

| 
ii

070 Cn Rroari St. 
T^ENTON. N. J.

"!51 Hoflins Street 
BALTIMORF i MO.

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIUSIME GREIČIAU

”TH5 TIB«?R FLOWS RED”
Rt, FATHER JOHS F. MOONFY

A “mušt" for Catholiės everyvhers

MOUNTST. JOHN ACADEMY

$2.00 Fos* pairi

JOHN GREEN, Dept. 111

Gladstone, N. J. 
Peapack 8-0640 

A New Resident HaH Now Čompleteri for Hlgh School Girls ’ 

Excellent Music Department, 
Athletlce, D ra mat les, Creative 
Wrtting.

Elementary Graries: Boys A Cirls 
Sen6 for Broehure—Mother Superior

The Academy offere 
Complete CoHefre Prepsratory. 
G*n*n! į Cnmmerefal Courses 
of Study.



>

1960 m., balandžio 1 <L nr. 25.

►

BOK Y HOTEL — 405 WEST 42nd STREET, N. Y. CITY
TRANSIENTS ACCOMMODATED — REASONABLE RATES 
LO 3-1988

The New HOTEL YORK — 7th AVENUE & 36th STREET, N. Y. CITY 
Two Blocks ftom Penu. Station. — TRANSIENTS ACCOMMODATED. 
Special Rates to Religious Groupes 
LA 4-2640

TORONTO VYTIES moterų krepšinio komanda, laimėjusi Ka
nados lietuvių pirmenybes. Nuotrauka iš Sporto žurnalo kovo 
mėn.

SEAWAY HOTEL — Van Wyck Expressway & Beit Pkwy. FAculty 2-8700 
City Convenience - Suburbau Atmosphere. Serving International Airport 
Modern Rooms. Reasonable Rates. Air Cond.-TV. Dinlng room, Cockta.il 
lounge, coffee ahop. Catertng for Weddings, Clubs, ±>usiness Meetings, 
Pick-up & Dehvery Service to Airport. For Reservaūons FAculty 2-8 <00

GREYSTONE HOTEL —BROADWAY & 91st STREET, N. Y. CITY -- 5 
Convenient Location — TRANSIENTS ACCOMMODATED — Reason
able Prices. Special Rates to Religious Groupes. 
SC 4-1800

SPORTAS
Nelemtas savaitgalb

Neskaitant įprastinių senio- 
rų futbolo komandų pralaimė
jimų, sekmadienį pirmoji dar 
pralaimėjo Rotai 1:5, o rezer
vinė gavo 2:12. šeštadienį te
ko pralaimėti ir jaunučiams 
bei mažučiams. Mažučiai prieš 
stiprų Eintrachtą gerai atsilai
kė 0:1. Taip pat ir jaunučiams 
teko sunki kova su gerais Ger- 
man - Hungarians. žaidimas vi
są laiką spaudė tik mūsų var
tus. Tik dėka gero vidurio , sau
go Vasiliausko tepralaimėta 0:1. 
Puolikas Klivečka II buvo visai 
vienas, be pagelbininkų.

Pralaimėjo ir krepšininkai, 
šeštadienį baigminėse rungtynė
se turėjo nusileisti savo “ne
prieteliams” juodukam Tramps. 
E mūsiškių į rungtynes atvy
ko tik 5: Vyšnius, Bačanskas 
I, Sirusas I, Lepikas, Daukša. 
Gintautas sirgo, o Bačanskas 
n negalėjo atvykti dėl tarny
bos. Lygos vadovybės neleista 
baigminėse žaisti Daviui, nes^^j^ M ■ a a ATA b 
jis nebuvo žaidęs pirmenybėse. ŠACHTA 
Mūsiškiai visą rungtynių laiką 
vedė kelių taškų skirtumu. Pa
baigoje neatlaikė negrų spartos 
ir ketvirtame ketvirtyje kapitu- ; 
liavo. Pabaigoje ūž baudas išė- : 
jus Bačanskui I, teliko, keturi : 
ir pralaimėjo santykiu 71:78. '

Sekmadienį futbolas
Sekmadienį LSK pirmoji ir 

rezervinė žaidžia namie — New 
Farmers Ovan Nr. 2 su Bridge- 
port SC. Pirmosios 3 vai., o 
rezervinės 1:15. Jauniai žaidžia 
11:30 vai.

šeštadienį, balandžio 2 d., 2 
vai. popiet, New Farmers Ovai 
aikštėje žaidžia LSK mažučiai 
prieš Minerva SC; o jaunučiai 
prieš Newarko ukrainiečius 3 
vai. popiet Newarke, N. J.

Sekmadienį, balandžio 3 d., 
11 vai., New\ Farmers Ovai 

; aikštėje žaidžia' ĖSK jauniai 
prieš Minerva SC. Atletas

Pranešimas
Lietuvių Sporto Klubo ne

paprastas narių susirinkimas 
šaukiamas balandžio 3, sekma
dieni, 6 vai. popiet Lietuvių At
letų Klubo patalpose. Susirin
kusieji turės spręsti svarbius 
klubo ateitį liečiančius klausi
mus. Privalėtų dalyvauti visi, 
kurie domisi tolimesne klubo 
veikla. Klubo valdyba

Veda K. Merkis
P. Tautvaišas, Chicagos pir

menybėse, sėkmingai gina turi
mą miesto čempiono titulą. Iš 
54 dalyvių, p-bems įpusėjus, 
šeši atsidūrė priešaky, būtent: 
P. Tautvaišas, Kirby, Tums, 
Honin, Pizzi ir Kazys Jakštas, 
turėdami po 3^ taškų iš 4 ga
limų. Šiose p-bėse dalyvauja 8 
lietuviai (!): Tautvaišas, Jakš
tas, Palčiauskas, Šalkauskas, 
Ramašauskas, Radys, Karpuš- 
ka ir Bružas. Gražus reiškinys.

J. Vilkas, Jr. sudorojęs D. 
Schefferį (Bostono co-chempi- 
oną) ir John Curdo (N. Angli
jos meisterį) su 3-0 taškų eina 
pirmuoju Bostono dr. Putzma- 
no vardo turnyre. Jaunuolis Al. 
Makaitis pelnijo vertingą taš
ką iš experto L. Wagner.

Bostono B lyge® p-bėse, Lie
tuvių antroj pralaimėjo pasku
tines rungtynes prieš Quincy, 
nors prieš tai įveikė Boylston 
klubą, šiuokart tašką pelnijo 
Rimas Karosas, o Leonavičiaus 
partija nebaigta.

— Kario nr. 3 jau pasiekė 
skaitytojus, šiame numeryje 
rašo: gen. T. Daukantas — Šal
tasis karas, E. Šulaitis — Gink
lų instruktorius Kaži m. Seme- 
navičius (17-to a. lietuvis ginklų 
išradėjas), T. Papartis — Kaip 
žuvo policijos pareigūnai J. Da
gelis ir Pr. Meinorius (1943), 
J. Vegelis — Mogilionai, V. 
šventoraitis — Lakverės miš
kų vilkas (apie estų partizanus), 
J. Skardis — Sovietų nusigink
lavimas ir naujieji ginklai, vo
kiečių gener. 0. Lasch — Ka
raliaučiaus žlugimas, St. But
kus — Kada atsirado mūsų tri
spalvė, — kaip Sovietuose yra 
rašoma istorija. Be to, priedai: 
Tremties Trimitas ir šaulė trem 
tyje, karinės žinios ir k

tono meisteris, kuris dabar ei
na mokslus Columbia universi
tete, yra pakviestas žaisti pir
moj lentoj už New Yorko Mar- 
shall klubo Junior komandą. -

B. Fischer, Amerikos meiste
ris ir jauniausias pasaulio did- 
meisteris, išvyko į Argentiną, 
dalyvauti garsiam Mar dėl Pla- 
ta turnyre. Į šį turnyrą su
kviesta 20 šachmatų žymūnų. 
Fisheris pakviestas taipogi į 
Maskvą, dalyvauti tarptauti
niam turnyre, birželio mėn.

Latvis L. Dreibergs, Šacha 
Pasaulej iškelia mintį, kad Pa
baltijo valstybės, jei galėtų, su 
savo komanda dalyvauti pasau
lio p-bėse, atsidurtų pirmūnų 
skaičiuje. Jis mini sąstatą — 
Tais, Keres, Mikėnas, Kaime, 
Mednis, Endzelinš, Vaitonis, 
Tautvaišas, Sarapu, Grivainis, 
Ozols; pridėjus Žemgalį, Gips- 
lį, būtų sunkiai įveikiama ko
manda.

M. Tai - Botviniko matčas, 
rodo 3-2 Tai naudai. Jis laimė
jo pirmą partiją ir kitas ketu-

SUMMER VACATIONS

Silver Bell
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai 
Dalia ir Afcartas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

Telefonas: STagg 2-9938

RESORTS

OCEAN VIEW TERBACE 
MOTEL & COTTAGES 

-Private Beach, Breakfast Shop^ lO 
USits, on SHINNECOCK BAY over- 
loolang the ocean. Open all year. 
Raute #27; \ mile East Shinnecock 
Canal Brūįge, Hampton Bays 2, LJ. 

Yel. HA 2-1036

RESTAURANTS

M A R T I N ’ S

MEET YOUR FRIENDS IN THE 
FRIENDLY PLACE 
2035 JEROME AVĖ.

Near Bumside Avenue, Bronx, N.Y. 
FO 4 8301

MEI TING Presents Rare & Exotic 
Chinese Cuisine..............................
. . . . . an Adventure in Eating

Chinese Cuisine

Mernber of Diner*s Club. American 
Express. Caitė> Blanche Credit Cards 

Orders to take ouL W1nes A Lkjuors 
Air Conditioned

SOUTH HUNTINGTON
LONG ISLAND, N. Y.

2 E. Jericho Turnpike 
(1 Block East of Rte. 110)

HAmilton 3-5937

CHILDREN BOARDED

ln Oueens Village, L.l. N.Y.
Catholic Mother - Experienced 

wiD care for INFANTS and older 
CHILDREN of working mothers - 
Fine Family atmosphere - Private home 

Large Yard - Reasopable Prices 
Inspection invited 
Phone SP 6-0793

CHILD CARE IN OAYTIME

Catholics welcome. Inspection in

vited. Monday thru Friday. Mrs. 

E. F. Martin — Sayville 4-2564

E. 150th STREET

3 YEARS and UP 
PRIVATE HOUSE and YARD

LU 5-2165

DARBININKAS

PAUL’S RESTAURANT

BELVEDERĖ t#OTEt! — 319 WEST 48th STREET’, N. Y. CITY
Centrally Located. ’ Transients Accomodated. SINGLES - DOUBLES. 
Reasonable Rates. Special Consideration Given to Religious Groupes. 
Cl 6-9100

CORNISH ARMS HOTEL — 315 WEST 23rd STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - ALL CONVENIENCES 
Special Rates to Religious Groups 
CH 3-7400

HOTEL LIDO' — 59 WEST 65th STREET, N. Y. CITY
DAILY SINBLES $3.00; DAILY DOUBLES $4.00. Spotlessly CIean. 
Cheerful Otrtfeide Rooms. — Special Consideration Given to Religious 
Groupes. TR 7-1626.

FOURTEEN HOTEL — 14 EAST 60th STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED — REASONABLE RATES 
Special* Consideration Given to Religious Groupes . * 
EL $-6000- ....

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS 
74 Providence Street 

Worcester, Mass.

►

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Brifain, Conn.

Tel. BA 9-II8I

SPECIAL NOHCE TO OUB MANY OUT OF TOWN 
CATHOLIC GEOUP8 WHO WDLL BE SPENDING ŠONE 
TIME IN THE NEW YORK CITY AREA DUBING 

FOLLOWING HOTELS HA VE

THE VERT BEST IN HOTEL ACOOMMODATTONS.

WEBSTER HOTEL — 40 WEST 45th STREET (Just off 5th Avenue) 
150 ROOMS — ALL WITH PRIVATE BATHS — Singles - Doubles. 
Transtenta acconunodated - Reasonable Rates - Special consideration 
given to religious groupes. M U 2-4390.

EXCELSIOR HOTEL — 45 WEST 81st STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED - Reasonable Rates - Centrally located 
Special Consideration Given to Religious Grdupes and Families 
EN 2-9200 ... .

BENJAMIN FRANKLIN HOTEL — 222 WEST 77 ST. New York City 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - Convenient Location. SINGLES - 
DOUBLES - Reasonable Rates. Special Rates to Religious Groupes. 
EN 2-1100

HOTEL IRVIN.G ARMS —r 222 RIVERSIDE DRIVE, New York City. 
SINGLES- DOUBLES all with Kitchenettes; with or without private 
bath. $13 JO Up; Transients Daily $3.50 Up. Special Rates to Religious 
Groupes. RF 9-6320.

HOTEL MAYFATR — 242 WEST 49th STREET (Near Madison Square 
Garden), OĮfeosite St Malachus Church (The Actors’ Church). N.Y.C. 
SINGLES . -.’DpUBLES. Very reasonable , rates. Spęęjal consideration 
given to refigious groupes. Cl 7-1150. ‘ ~

ALBERT HOTEL — 23 EAST 10 STREET, N. Y. CITY
EXCELLENT* LOCATION. ALL CONVENIENCE .Reasonable Rates. 
Special Consideration Given to Religious Groupes. 
OR 7-0100

HOTEL BRIERFIELD — 215 WEST 83rd STREET, N. Y. CITY.
Nicely furnished — one- two- and three rooms. Suites with kitchenettes. 
$20.00 Up. Daily - Weekly -Monthly. Special Rates to Religious Groupes. 
TR 4-6400.

MARLTON HOTEL — 5 WEST 8th STREET, N, Y. CITY
Fine Location - TRANSIENTS ACCOMMODATED - Ali Conveniences 
Special Rates to Religious Groupes 
GR 3-5886

MONTE SANO HOTEL — 26 WEST 27th STREET, NEW YORK CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - Ali Conveniences 
Special Rates to Religious Groupes 
MU 4-0590 ■-■ ■ ■

HOTEL LE MAROUIS — 12 EAST 31St STREET, N. Y. CITY
Fine Location - TRANSIENTS ACCOMMODATED - Reasonable Rates 
Special Rates to Religious Groupes 
MU 4-7480

EAST END HOTEL — 78 STREET & East River Drive, New York City 
Convenient Location overlooking East River. Transients acconunodated. 
Ali conveniences. Special Rates to Religious Groupes. For women only. 
LE 5-5600

CATHOLIC MOTHER 

in Forham Area

WILL GIVE EXCELLENT CARE 
TO ELDERLY PEOPLE

' Private Home - With Porch 
Fine Food — Reasonable Prices

C Y 5-0806

ROOM ■ MARO

SUMMER VACATION—Girls 9 to 17. DESYLVA DANCE WORKSHOP 
East Marion, LJ. Second Season—July 3 to August 27. Vacations 2 to 4 
weeks. Ballet classes daiiy. Outdoors. Beginning and Advanced. Ssrimming. 
Private Beach; Archery, Tennis. Field, Ceramics, Shell Craft, Etc. — The 
Workshop consists of 11 Acres on L.I. Sound. i* ovmed and supervtsed by 
the De Sylva’s. for over 20 years, Teachers of Dancing in Hempstead, LJ. 
Call or write OE SYLVA DANCE STUDIO 138 Columbla SL, HempsUad, 
L. U N. Y. — IVanhoe 3-6122.

In Bushwick area in Brooklyn, N.Y. 

CHILDREN CARED FOR DAILY 
IN CATHOLIC HOME

Reasonable Prices 
Inspection invited 

GL 2-9430

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
CATHOLIC HOME 

in FLATBUSH E. 16 ST. Vicinlty 
DAT CARE 

PRESCHOOL 
ExceDent References 

BU 7-8389

In New York City 
ELDERLIES

BOARDED IN CATHOLIC HOME
Fine Aceomtnodattons 

ExceUent Food and Care 
RensonaMe Prteep 

LA 4-2161

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjas labai didelius skausmus nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose, Šlaunyse, 
kojose ir keliuose; Jaučiau dideli nervingu
mą ir kankino nemiga. Meldžiau Dievą pa
galbos ir mano maldos buvo (įklausytos. 
Gydytojai chiropraktlkai — Manhattan, 
Bronx. Brooklyno ir Oueens klinikose — 
pašalino visus mano skausmus Ir visas pro
blemas. Dabar ai Jaučiuosi kaip 18 metų 
margaite. Dėkoju Dievui ir chlropraktikų 
klinikoms Manhattan, Bronxe ir Brooklyne. 
Jte galite rašyti ar skambinti norint smul
kesnių informacijų* apie tai. kaip man jie 
padėjo. — Mrs. Frances Randszso.
625 Manida St.. New York City, TU 7-2170.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd SL 

(Cor. B’way—Sutte 538A) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Montague St 

(Nsar Borough Hali) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 

THE BRONX, 1015 Southern Blvd. 
(Bet. E. 163rd St. & Westchester Avė.)

CHIROPRACTIC CENTER OF 
OUEENS A LONG ISLANO 

91-02 SvtpMn Blvd.
(Near Jamaiea Station, u. I. R.R.)

Gėlimą KVIESTIS t NAMUS brt kur ir bet 
kurion taiku. Paskambinkite, parašykite arlm 
aplankykite mns šiandien ir gausite i;u;«tnin- 
ta spalvuota knygele kurioje nurodyta kaip

AR JŪS ŽINOTE,
, kad iš jūsų atlyginimo yra išskaityti pajamų

mokesčiai — valstybiniai ir federa.iniai?

Jūs turite teisę dalį įmokety 
valstybiniu ir federaliniy' 

mokesčių gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

turįs

ALBERT F. PETERS
(PETRAUSKAS)

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

jums padės
Mes užtikriname mūsų darbo pasekmingumą, mes jums 
atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 

tvarkysite pas mus.
84-14 JAMAICA AVE-, VI 3-1477

VVOODHAVEN 21, N. Y. APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti* pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
TeL: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 ML Vernon St Phfladeiphia 23, Pa.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine,
PETRAS KARALIUS, savininkas

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3365

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East St., New Britam, Conn. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

UQUORS — BEEB — VVTNES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VISNIAUSKAS

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND^HILL, N. Y. 

Telefonas: VIrginia 3-3544

KEPUBLIC
Wine & laųuor Store

322 Uatoa Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
Tel: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Cockta.il


1960 m., balandžio 1 d., nr. 25.

NNMiD.

DARBININKAS

(tretysis leidimąsi *

tūnos

NEW YORK

ĖV 4-1232

D. KLINGA

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

f TAX CONSULTANT
.1 - INTERPRETER

DARBININKAS 
910 VVilloughby Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

F U N E-R-A LUOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridcp, Ma% 
NOTARY PUBLIC

KRISTAUS SEKIMAS
knyga, po ŠV. Rašto, labiausiai 
paplitusi ir daugiausiai skaitoma 

pasaulyje.
Vertė Dr. O. Labanauskaitė

Išleido Nek. Pr. Marijos Seserys
Kaina — kietais viršeliais $2.50

Gaunama:
Immaculate Conception Convent 

R.F.D. #2. Putnam, Conn.

DARBIA

Misijos vyrams Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje prasidės 
pirmadienį, balandžio 4 d. 7:30 
vai. vak. Pamokslus sakys tė
vas Leonardas Andriekus, O.F. 
M.

Motery misijos Apreiškimo 
parapijos, bažnyčioje užbaigia
mos sekmadieni, balandžio 3, 
3 vai. popiet. Tuojau po misijų 

T bus šv. Pranciškaus tretininkų 
vizitacija. Misijas veda Tėvas 
Laonardas Andriekus, O.F.M.

Darbininkas prie Apreiškimo 
par. bažnyčios, kleb. kun. N. 
Pakalniui mielai leidus, bus da
linamas sekmadieniais balan
džio 3 ir 19 ten vykstančių mi
sijų metu, susipažinimui. Nau
jiems skaitutojams šiems me
tams prenumeratos mokestis 
3 dol.

Neris International prekybos 
bendrovė, vadovaujama dr. Juo
zo Kazicko ir dr. Kęstučio Va
liūno, plačiai prekiauja su vi
so pasaulio kraštais. Savo atsto
vybę turi Vokietijoje, iš kur ko
vo 18 grižo dr. J. Kazickas, iš
buvęs ten apie porą mėnesių. 
Skyrių turi ir Filipinuose. Ma
niloje. Kai ten buvo Pax Ro
maną tarptautinis kongresas, jų 
skyrius daug padėjo muitinėje 
dr. V. Vygantui, kai šis iš New 
Yorko atsigabeno antikomunis
tinę parodą. Plėsdami prekybą, 
jie dažnai susitinka tiek su A- 
merikos, tiek su kitų kraštų į- 
takingais valdžios asmenimis. 
Keliaudami po Įvairius kraštus, 
taip pat palaiko ryšius su vals
tybės vyrais ir ne kartą prisi-

11 vaL mišias bendrai priims 
komuniją, po mišių parapijos 
salėje bus komunijos pusryčiai..

Angelu Karalienės parapijos 
bažnyčioje keturiasdešimt va
landų švč. sakramento adoraci
jos atlaidai prasidės sekmadie
nį, balandžio 3 ir baigsis antra
dienį, balandžio 5 d; Iškilmingi 
mišparai vakarais 7,30 vai. Pa
mokslus sakys kun. J. Jakaitis, 
MFC.

Tikrai gailėsis, kas neateis 
į Ateitininkų Sndraugių New 
Yorko skyriaus susirinkimą a- 
teinantį sekmadienį, balandžio 
3 dieną, 4 vai. popiet Apreiš
kimo parapijos mokyklos žemu
tinėje salėje. Kalbės prof. J. 
Brazaitis, meninėje dalyje dra
mos aktorius A. Žemaitaitis skai 
tys lietuvių poezijos. Po pro
gramos — laisvas pasikalbėji
mas prie užkandžių ir kavutės. 
Visi ateitininkai sendraugiai ir 
jų artimieji nuoširdžiai kviečia
mi ateiti.

Adomo Galdiko kūriniu paro
da Feigl galerijoje, 601 Madison 
Avė., pratęsiama iki šio šešta
dienio 6 v. v. Pusė darbų pa

liekama toje pačioje Feigl ga
lerijoje rengiamai kolektyvinei 
parodai.

Dail. Prano Lapės kūrinių pa
roda atidaroma balandžio 3 
Almaus Galerijoje Great Necke. 
Paroda tęsis iki balandžio 24.

Rimantas - Andrius, Tado ir .
Renatos Babarskaitės Alinskų 
antrasis sūnus pakrikštytas ko
vo 27 Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Krikšto tėvai buvo E. 
Staknys ir Teresė Ivaškaitė. 
Krikštijo kun. V. Dabušis.

Čiurlionio ansamb
lis su solistais kon* 
certuoja Brooklyne

Gegužės 21 Brooklyno Aca- 
demy of Music, Opera House 
salėje koncertuoja Čiurlionio 
ansamblis. Jo programoje daly
vauja solistai: Aldona Stempu- 
žienė, Juzė Krištoiaityto, Vac
lovas Vorikaitis, vyry, motery 
ir mišrūs chorai, palydint kank
lėmis.

šio didelio koncerto rengė
jai yra Maironio, mokykla, kuri 
šiais metais mini savo darbo 
dešimtmetį. Ir pats Čiurlionio 
ansamblis švenčia 20 metų su
kaktį.

Ansamblis įsikūrė Vilniuje į 
1940 sausio 15. Pradžioje buvo | 
tik vyrų choras, kanklių orkest
ras ir tautinių šokių grupė. Vė- j 
liau buvo sudaryti vyrų, mote- | 
rų ir mišrūs chorai, kanklių ir 
pučiamųjų liaudies instrumentų 
orkestrai ir tautinių šokių gru
pė. Ansamblis labai sėkmingai 
koncertavo Įvairiuose Lietuvos 
miestuose.

Karo metu, artėjant antrajai 
bolševikų okupacijai, 1944 an
samblis pasitraukė į vakarus. 
Pradžioje koncertavo Vienoje, 
vėliau Berlyne ir k. Plačiausią 
veiklą išvystė pokarinėje Vo
kietijoje,, kur koncertavo pran
cūzų, amerikiečių ir anglų ka
riuomenėms, dalyvavo 5 tarp
tautiniuose festivaliuose ir per ’ 
penkeris metus, pragyventus 
Vokietijoje, aplankė 150 mies
tų ir davė apie 400 koncertų. -

1949 ansamblis atvyko į A- 
meriką. Jis yra koncertavęs 
New Yorke (Carnegie Hali), 
Chicagoje (Civic Opera), Clėve- 
lande, Washingtone, Hartforde . 
ir k.

Visą laiką ansambliui vado
vauja Alfonsas Mikulskis.

?..

JANINA LIUSTIKAITė dainuoja Elizabethe prof. J. Žilevi
čiaus išleistuvėse. Ji dainuos balandžio 24 Ateities koncerte 
Brooklyne. Nuotr. V. Maželio.

mena Lietuvą bei jos reikalus. Juozas Zabiela, 72 metų, mi- LenkV kumpls “* geriausias 
Neris International dosniai re- rė kovo 24. Palaidotas kovo 28 Kiekvienas šiandien žino, kad 
mia lietuviškų organizacijų veik- Angelu Karalienės parapijos tikras lenkų kumpis, importuo- 
lą, kasmet joms paaukodami bažnyčios Kalvarijos kapinėse, tas tiesiog iš Lenkijos yra pats 
gana stambias sumas. Dvejuš Nuliūdime paliko žmoną Ane- geriausias.
metus iš eilės jie apmokėjo jg įj. mminių. Velionis bu- Gera Šeimininkė, besiruošian-

Naujosios Anglijos Kunigų 
Vienybės susirinkimas šaukia
mas balandžio 1. Tą dieną 8 
vai. ryto prasideda 40 valandų 
atlaidai šv. Petro parapijos baž
nyčioje. Po rytinių pamaldų ir 
pietų bus kunigų pasitarimas. 
N. Anglijos Kunigų Vienybės 
pirmininku yra prel. Pr. Vir- 
mauskis. Atlaidai baigiami ba
landžio 3 d., 3 vai. popiet.

__ Kornp. J. Kačinsko kūrinius 
balandžio 4 d. 8 vai. vak. iš
pildys Harvardo universiteto ra
dijo stotis WHRB. Bus trans
liuojama radijo stoties vedėjo 
pasikalbėjimas su komp. Jero
nimu Kačinsku ir pokalbio me
tu grojami 3 kompozitoriaus 
kūriniai: Atspindžiai (fortepi
jonui), Lento (simfoniniam or
kestrui) ir keturios miniatūros.

Bostono moksleiviai ateitinin
kai paskelbė konkursinį rašinį 
tema: “Mano pasiryžimai ateiti
ninkų jubilėjiniais metais”. 
Dviem goriausiem rašiniam ski
riamos dovanos 10 dol. ir 5 
dol.

V. Sidzikauskas, Lietuvos Lais 
vės Komiteto pirmininkas, ba
landžio 3 d. 4 vai? popiet pi
liečių klube kalbės apie viršū
nių konferenciją ir pavergtas 
tautas. Rengia vilniečių sąjun
gos Bostono skyrius. Visi lie
tuviai kviečiami gausiai dalyvau
ti. V. Sidzikauskas neseniai grį- 
žo iš Europos.

Ateitininko moksleivio teis
mą ruošia Bostono MA kuopa. 
Teismo sąstatas jau sudarytas. 
Patys moksleiviai ruošiasi vie
ni ginti, kiti kaltinti šio me
to moksleivį ateitininką.

bužiais, vadovaujamas J. Ma
tulaitienės, darniai pašoko tris 
tautinius šokius.

Minėjimas tiek bažnyčioje
tiek svetainėje praėjo labai vy- Juškaitis besirūpindamas savo 
kušiai ir visi dalyviai buvo pa- parapiečių dvasine gerove, bu

vo pakvietęs misijonieriųs mi-

CAMBRIDGE, MASS.
Misijos. Nekalto Prasidėjimo 

parapijos klebonas kun. Pr.

g

Wnt J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
VVOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. JAmaica 6-7272

Since 1889

Lietuvos vyčiai pagerbė savo Globėją
Sekmadienį;r kovo 13, Lietu

vos vyčių Brooklyn - Queens 
41 kuopa iškilmingai paminėjo 
savo globėjo šv. Kazimiero šven
tę. Kuopos nariai su tėvais bei 
buvusiais kuopos nariais Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje tenkinti. Be vietinių kuopos bu- 
per sumą ėjo-prie komunijos, vusių veikėjų matėsi J. Masals- sijoms pravesti. Lietuvių kai- 

Fordhamo universiteto lituanis- KurkiiJose.'TA^ert- « Velykų šventėms ar kitom Ta R0®* kun- N. Pakai- kis iš Bayonnės, N. J., J. Mi- ba misijas vedė T. Kęstutis
tikos seminaro išlaidas, šiemet ka atvykęs prieš pirmąjį pašau- iškilmėm, gali būti tikra, kad 
Ne\v \orko Lietuvių Tarybai Įįnį karą, visa laika uoliai da- svečiai bus labiausiai paten-
paskyrė 250 dol. lyvavo lietuviškame ir savo pa- gav? puikaus lenkų kum-

Didžicįi savaitė, mažo for- rapijos gyvenime, rūpinosi Lie- Pio» kurĮ galima pirkti visoje 
mato knygelė, kurioje yra di- tuvos reikalais ir juos nuošir- Amerikoje. Klauskite kumpio 
džiosios savaitės pamaldų tvar- džiai rėmė. Pašarvotą J. Garš- Atalanta, Krakus, Tala ar Pom 
ka ir visos reikalingos maldos, vos koplyčioje jį aplankė labai vardais.
artinantis Velykoms vra nau- daug žmonių, pačiose laidotu- Pirkdami įvairių švenčių ska- Vyriausiu kalbėtoju buvo 

vėse dalyvavo apie 200. ^ėstų, prašykite tik to puikaus, kun. W. C. Jaskevičius, S. J.,
paruošto valgyti, importuoto lietuvių ir rusų studijų Ford- 
lenkų kumpio. Jis visada tinka, hamo universitete direktorius, 
ypač Velykų šventėms. Galima Jis kalbėjo apie šios šalies lie- 
valgyti šaltą ir naudoti užkan- tuvių dėtas pastangas po pirmo- 
džiams. Kaip jį bepatiektumė- jo karo išgarsinant lietuvių tau
te, galite būti tikri, kad įtik- tos vardą amerikoniškos visuo- 
site ir tiems šeimos nariam menės tarpe. Trumpai pasvei- 
bei pažįstamiem, kurie ne viso- kino kuopos dvasios vadas kun. 

Agn Rinkevičienė 1080 rūšių maistu būna paten- J. Pakalniškis, pirm. A. B. Ma- 
žeika, T. Michalskis ir inž. A. 
J. Mažeika.

išnuomojami du gražiais bal- P^JTą ekonomiškas ir sveikas. Muzikinę programą užpildė 
dais apstatyti kambariai (fur- Visuomet yra minkštas sultm- k(jopos nariai. j Mažeikaitė pia_ 

- - nished rooms) su apšildymu, Lenkų kumpius ninu N Dzvonar akordeo.
A^uetuv Klubo naudotis vonia, prie ge- J’““ ~ nu. Kuopos tautinių šokių ra-
Pardavimo Komisijos Pirmininkui ro susisiekimo, 255 Covert St., ’ . " telis, pasipuošęs tautiniais dra

ST. karveliui, Ridgewood, N.Y. Teirautis tele- “ “ekvienai šeimai.
188 Highland Blvd., Brooklyn 7. N.Y. fon„. uy 1-6180

nis pasakė įspūdingą vyčiams nauskas iŠ Kearny, N. J., Ed. Butkus, O. F. M. Pamokslus 
pamokslą. Po pamaldų parapi- Valentinavičius su šiema iŠ sakė rytais ir vakarais. Galėjo 
jos salėje buvot-suruošta bend- Wantagh, L. L, Petras Ivanaus- pasinaudoti ir dirbantieji. Buvo 
ri pusryčiai, kuriuose dalyvavo kas su žmona iš Masapeųua, L. suteiktas §v. Tėvo palaimini- 
beveik šimtas asmenų. Progra- L, ir kt. mas, atnaujinti krikšto įžadai ir
ma susidėjo iš kalbų, muzikos Pusryčių šeimininkė buvo E. suteikti atlaidai. Misijos atne- 
dalykėlių ir tautinių šokių.

OUR ONLY STORE
We tieliver Anymhere
We Telegraph Flowers

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

L A S K A S FLOWERS

dingą Įsigyti kiekvienam kata
likui. Knygelės kaina 1 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

Išnuomojami trys kambariai 
su šildymu, gazu ir apšvietimu. 
Skambinti telef.: HY 1-5290.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO,

280 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu. 

Barui-restoranui bei salėms yra 
baro-restorano bei kabareto li
cenzijos. Metinė apyvarta apie 
$50,000.00. Pirkimo pasiūlymus

Išnuomojamas kambarys vie
nam asmeniui su apšildymu, vo
nia ir pilnu apstatymu. Kreip
tis. X_o... —
Sutter Avė., Brooklyn 8, N. Y.

■ Atminkite, kad lenkiškas kum-

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jūs galite būti tikri, kad ra
gavęs puikaus Atalanta, Kra- — Jauna moteris reikalinga 
kus, Tala ar Pom lenkų impor- namų ruošos darbam. Gyvens 
tuoto kumpio, tikrai bus laimin- geruose namuose, gaus gerą

Norite geros—meniškos fotografijos Į 
portreto* šeimos, vaikų, įvairių progų, I

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. g

gai praleidęs Velykų šventes, atlyginimą. Skambinti PR 2-
(Skelb.) 0774.

Skambinti tel. HYadnt 7-4677

BAHOGAUEČIŲ BIČIULIŲ KLUBAS

Mielam Klubo nariui

WAVtRLY <

seseriai a.a. VERONIKAI ŽALNERAITIENEI mirus, 
šeiniai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Rainienė ir Matusevičienė.
M.

Sandanavičienė, jos pagelbinin- 
kės

a m m amt

šė nuraminimą ir džiaugsmą Į 
parapiečių širdis. Anglų kalba 
misijas vedė T. Silber, S. J. 
Sakė pamokslus vakarais. Lan
kėsi daug jaunimo ir tie para- 
piečiai, kuriems anglų kalba yra 
labiau suprantama. Misijos bu
vo iškilmingai užbaigtos specia
liomis pamaldomis ir palaimini
mu.

Berniuku choras giedojo 8 ir 
10 vai. mišių metu. Išpildė gre- 
gorianinį Avė Maria per ofer- 
toriją. Berniukai labai gražiai 
ir pamaldžiai giedojo.

Ambrazaitienė- sėkmingai dar
buojasi su sąjungietėmis, telk
dama naujas nares ir kviesda
ma jos veiklą paremti. S. J.

"FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION"

270 B R O A D 1
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Išnuomojami du kambariai 
su virtuve dviem asmenim. 

ruošiame lietuviškas VEsTtr- kreiptis vakarais po 5 vai., šeš- 
ves. sales parengimams ir tadieniais bei sekmadieniais te- 
SUSIRTNKIMAMS NEMOKAMAI. Hy

Tel. MU 3-2928 ....... . A
VACYS steponis Wilson Avė., tarp Grove ir Lm-

- -L__ den Sts., Brooklyn, N. Y.

MALDININKŲ IŠVYKA
J WASHINGTON, D.C.

ORGANIZUOJAMA BALANDŽIO 30 - GEGUŽES 1 D. D. 
Sekmadienį, gegužės 1 d., bus pamoktos didžiojoj 
M. Marijos garbei pernai konsekruotoj šventovėj.

Maldininkai iš Brooklyno išvyks balandžio (April) 30 d., ‘ 
tuojau po mišių, kurios maldininkų intencija bus aukoja
mos 6:30 vai. pranciškonų vienuo'yno koplyčioje — 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Jeigu bus keleivių, ” i 
autobusas sustos Elizabethe ar Newarkė. Kelionė ten ir 
atgal, įskaitant nakvynę viešbutyje ir pietus bei vakarie- > 
nę, kaštuos $25.00 asmeniui. Vietas prašome rezervuoti 

iš anksto, nes eis tik vienas autobusas, o ir nakvynes ;
viešbutyje reikia prieš dvi savaites užsakyti.
Visais kelionės reikalais prašome kreiptis | Darbininko 
administratorių tėvą Petrą Danteną, O.F.M.. 916 Willoaghby 
Avė, Brooklyn 21, N. Y. Telef. GL 5-7281, vakarais—GL 5-7868

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HOME
M. P. BALLAS — Dir-'Ctoriu* 
ALE. EaLTRCNAS - BALTON

— Reikalų Vedcjas

660 GRANO STREET. 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABO RIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ 

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS,

84-02 JAMAICA AVĖ.
<prir P»rk*«v StMioa) z

WOOOHAVEN. N. Y.
Suteikiam srarbingaa laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliac j»

Tel. VIrgtaia 7-4499


