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Anglijos interesas

NEBRASKOJE mažieji pabėgėliai nuo potvynio.

politinis baro- 
nukrito. Prana- 
susitarimas dėl 5 Vakarai at-. 

nusiginklavimo

4 Sovietai at- 
nusiginklavimo

raketų panaudojimo atominėm 
bombom gabenti. Sovietai at
sakė, kad tai negalima priim
ti. kol Amerika neatsisako nuo 
savo bazių.

Jis 
ne
be

Maskva tebėra agresyvu Vokietija mėgina pašalinti nesantaika su Anglija

|

Taktika Ženevoje: tu atmetei mano planą, tai aš atmetu tavo
Amerikoje daugiau susidomė

jimo buvo senatorių Kennedy 
ir Humphrey rungtynėm Wiš- ~ 
consine negu Rytų ir Vakarų 
rungtynėm Ženevoje dėl nusi- 

. ginklavimo.

O Ženevoje 
metras labai 
šautas greitas
nusiginklavimo išbluko. Trijų 
savaičių posėdžiai, kuriuose su-

kosi 10 valstybių atstovai, bai-Vakarai buvo siūlę priimti 
gėsi tik tuo, kad j

— balandžio 
metė Vakarų 
planą,

— balandžio 
metė Sovietų 
planą,

Sovietai buvo siūlę “visuoti-
ju plano dali — atsisakyti nuo nį nusiginklavimą”, kurį pernai _

Chruščiovas buvo paskelbęs k--,, na tankintas? 
Jungt. Tautose? Vakarai atsa- ~ 
kė, kad tai negali būti svarsty
mo pagrindu, kol Sovietai nori 
ne nusiginklavimo, o tik pro
pagandos.

Tokia padėtis prieš viršūnių 
konferenciją, o iki jos beliko 
penketas savaičių.

...
iji

-AMERIKA atnau^rio diplomatinius santykius su Bulgarija.'Jos atstovas, Edward Ragė jr. lydimas 
Bulgarijos protokolo Šefo, eina pro garbės sargybę. Savo atstovę Amerika buvo atšaukusi 1950, 
kai Bulgarijos kom. valdžia paskelbė, kad Amerikos atstovas, susidėjęs su Tito šalininkais, norė
jęs nuversti Bulgarijos komunistus. Tik dabar Bulgarijos komunistai atsiprašė.

Šen. Kennedy laimėjimų pradžioje
dideliu įtempimu ameri

kiečiai sekė Wisconsin balsa
vimus balandžio 5, kur rungėsi 
du demokratai — šen. Kenne
dy ir šen. Humphrey. Kennedy 
laimėjo pirmuoju — 261,142 
balsais, t antroj vietoj atsidūrė 
Humphrey — 231,228; respub
likonų tebuvo tik Nixonas, ku
ris gavo 213,843.

Pripažįstama, kad daug bal
savimus nusvėrė tai, kad Ken- 
nedy katalikas. Už jį balsavo 
ir kai kurios vietovės, kurios

GYVENTOJŲ 
SURAŠYMAI

Pirmas surašymas buvo 1790 
prie T. Jeffersono. Tada rasta 
gyventojų 3,929.214.

1860 metų surašymuose gy
ventojai turėjo atsakyti tarp 
kitko ir į tokį klausimą: ar jie 
buvo teisti ir ar buvo idiotai.

Surašymas turi praktinės 
reikšmės Kongresą renkant. 
Nuo 1929 veikia nustatytas 
kongresmanų skaičius — 435. 
Jie paskirstomi valstybėm pa
gal gyventojų skaičių. 1950 vie
nas kongresmanas buvo renka
mas nuo 345,000 gyventojų. Da
bar greičiausiai vienas teks nuo 
apie 414,000. Po surašymo pre
zidentas oficialiai praneš Kon
gresui surašymo davinius, ir bus 
matyt, kiek kuri .valstybė ga
lės rinkti kongresmanų.

GERIAUSI Iš GERIAUSIŲ. Hol- 
lywode, Cal., balandžio 4 buvo 
pripažintas metų geriausias filmo 
pastatymas "Ben Huras". Oscaro 
medaliai įteikti geriausiai 1959 
aktorei Simone Signoret, (Room 
at the Top”) geriausiam aktoriui 
Charlton Heston (vaidino "Ben 
Kure”) ir geriausiam filmo direk

toriui Witliam VVyler ("Ben Hu 
ras”)

res-

kad 
visai

paprastai balsuodavo už 
publikoną.

Teigiamai vertinama, 
Nixonas šioje valstybėje 
nevaręs agitacijos.

— Šen. Kennedy iš laimė
jimo Wisconsine turi tiek prak
tinės naudos, kad demokratų 
konvencijoje jis turės ten iš 
Wisconsino 20 atstovų už save. 
Humphrey tik 10.

PASITAIKO
tokiu Įvykių gyventojus su- 

rašinėjant
Daugelis moterų skambino Į 

surašinėjimo Įstaigą, kad jos 
nenori įrašyti savo metų. Mat 
jos esančios kiek vyresnės už 
savo vyrus, bet vyrai to lig šiol 
nežino. Įstaiga eina tokiom mo
terim į pagalbą — sutinka jas 
skyrium apklausti ir skyrium 
jų metus įrašyti.

Viena namų šeimininkė skun
dėsi, kad gavusi lapus, teira
vosi savo nuomininkės reikalin
gų žinių. Bet tos nuomininkės, 
persiskyrusios su vyrais, atsi
sakė jai duoti žinių. Ir čia įstai
ga pažadėjo tas nuomininkes 
tiesiog apklausti

VOKIETIJA ATSIKIRTO 
MASKVAI

Vokietija balandžio 6 įteikė 
Sovietam aštrią protesto notą 
dėl šmeižtų prieš Vokietiją, ku
riuos laidė Chruščiovas Pran
cūzijoje. Chruščiovas buvo pa
sakojęs, kad Adenaueris tęsia 
Hitlerio rasinę politiką; kad 
Vokietijos ginklavimasis gresia 
taikai. Taip kaltina kitus tas, 
buvo sakoma notoje, kuris pats 
labiausiai apsiginklavęs ir gra
sina nušluoti 
šiauš.

nuo žemės pavir-

ir

TAI YRA GROBIMO POLITIKA
Tokią Chruščiovo politiką taikliau* 
demaskuoja dabar Amerikos spauda

Karo žodis 
tarp diplomatų

- - Skirtumas tarpir . .. 
Herterio ir Chruščiovo

Valstybės sekretorius Herte-
ris balandžio 4 apgailestavo, 
kad Vokietijos nesujungimas 
kliudo taiką įgyvendinti. Chruš
čiovo pareiškimas, kad jis su
darysiąs taiką su rytų Vokieti
ja, neprisideda prie taikos stip
rinimo. Viršūnių konferencijai 
didelių vilčių neskirdamas, Her- 
teris sakė, kad Amerika joje 
“ieškos kelių, ypatingai ginklų 
kontrolei, kurie sumažintų karo 
grėsmę”.

O tuo pačiu metu Chruščio
vas imsiąsis dalykų, kurie gali 
vesti iki “karo briaunos”.

Vokietijos vyriausybė balan
džio 5 nutarė, kad kuriam lai
kui turi būti atidėtas Europos 
ūkinės bendruomenės muitų 
planas Tas planas numatė nuo 
liepos 1 panaikinti muitus bend
ruomenės narių prekėm (Bel
gija. Italija, Luksemburgas, 0- 
landija, Prancūzija, Vokietija) 
ir pakelti muitus prekėm tų 
valstybių, kurios neįeina į ūki
nę bendruomenę. Tas planas 
labiausiai Įtempė santykius tarp 
Anglijos - iš-; vienos-> pusės ir 
Prancūzijos bei Vokietijos iš 
kitos pusės. Anglija numato, 
kad muitai padarytų jai pusę 
milijardo nuostolių.

Tai įtampai atleisti Vokieti
ja pirmoji paskatino ūkinės 
bendruomenės pirmininką Hall- 
steiną plano vykdymą atidėti 
ir ieškoti išeities, kuri paten
kintų abidvi puses.

Chruščiovas, parvykęs iš Pa* 
ryžiaus, kalbėjo:

su Vakarais susikalbėti dėl 
Berlyno galima tik jo sąlygom; 
tų sąlygų atmetimas reiškia 
"pasaulio stūmimą ant karo 
briaunos".

(žodžius apie “karo briaunos” 
politiką Chruščiovas pasiskoli
no iš Dulles. Dulles tą politi
ką sugalvojo, tačiau nega
lėjo jos praktikoje pritaikyti. 
Chruščiovas ją taiko sėkmin
gai, kaip ir iš Amerikos pasi
skolinta Marshallio plano poli- _ ______

Tais žodžiais Chruščiovas gra
sina, kad jeigu jo sąlygos ne
bus pi įimtos, tai jis pavartos 
jėgą jom Įvykdyti. Tas Chruš
čiovo sąlygas C. L. Sulzberger 
(NYT) supranta šiaip: vakaru

DE GAULLE ANGLIJOJE 

h-ancūzijojs-prezidentas de 
Gaulle balandžio 5 atvyko į 
Londoną trim' dienom ir buvo 
kuo iškilmingiausiai sutiktas. 
Prieš 20 metų jis buvo atvykęs 
kaip sumuštos Prancūzijos ka
rininkas pabėgėlis, kuris norė
jo organizuoti iš Londono pran
cūzų rezistenciją prieš Vokieti
ją. Dabar jis; sateyko kaip tos 
valstybės .galva. Tada jis paly
gino savo rolę prancūzų tautai 
su Johannos d’Ark, ir prezi- 

į dentas Roozeveltas iš to juokė
si, o Churchillis priėmė rimtai. 
Dabar Macmillanas rimtai iš 
pat pirmų kalbų kalbėjo - de 
Gaulle apie ūkinės įtampos pa
vojų tarp Europos kontinento 
ir Anglijos.

Naujos

Prancūzija 
nepriklausomybę savo koloni
jom — Senegalijai ir Sudanui, 
kurios sudarė tarp savęs fede
raciją. Prieš kelias dienas buvo 
davus Malagasy (joje yra Mada
gaskaras).

Sovietai daro priešingai — 
nepriklausomas valstybes ver
čia savo kolonijom.

valstybės 

balandžio 4 davė

Vienas rabinas pasiskelbė ne
duosiąs žinių. Geriau jis sumo
kėsiąs 100-500 dol. pabaudos, 
geriau eisiąs metus į kalėjimą, 
bet neduosiąs

Kas sutarta Chruščiovo 
ir de Gaulle

Prancūzijos min. pirmininkas 
Debrė taip įvertino Chruščiovo 
ir de Gaulle pasitarimus: juo
se buvo daugiau tik iškelti 
klausimai, bet ne duoti į juos 
atsakymai. Dėl viršūnių konfe
rencijos: jis nesąs optimistas, 
kad joje bus sutarta dėl Berly
no, Vokietijos ir nusiginkla
vimo.

— Kom. Kinijos atstovais 
Londone pasiprašė azylio. Lon
done jis išbuvo nuo 1954. 
pasisakė, kad Londone jis 
galėjęs net į miestą išeiti 
palydovo.

Ar bus Berlyno ' plebiscitas?
Kancleris Adenaueris ir vaka

rų Berlyno burmistras Brandt 
sutarė, kad miesto senatas nu
spręstų, ar prieš viršūnių kon
ferenciją daryti balsavimą. Bal
savimas pademonstruotų gyven
tojų valią pneš Chruščiovo siū
lomas reformas.

Berlynas yra integralinė (ne
atskiriama) rytų Vokietijos da
lis, ir Vakarai negali toliau 
prieiti prie vakarų Berlyno be 
rytų Vokietijos leidimo.

Kad įvykiai nuo “briaunos” 
nenušoktų į “karą”, kad jie 
persiristų į “tąiką”, — Chruš
čiovas gali leisti dar laikinį 
sprendimą dėl Berlyno. Jis hu
tų tokis:

Vakarų įgulos sumažinamos 
vakarų Berlyne; uždraudžiama 
ten laikyti ir vartoti atominius 
ginklus; sustabdoma Vakarų 

-propagandavakarų Beriynfc^Stfc 
daromas laisvas Berlynas (į ku
rį neįeina rytų Berlynas). , .

Tai politika, vertina Sulzber
ger, “daugiau gauti nei duoti”, 
kurią mes vadiname “taika bet 
kuria kaina”.

N. Y. Times vedamajame ją 
vertina: Kad Berlyne padėtis 
nėra normali, sutinka ir 
tai ir Vakarai. Bet Sovietų 
dovai padėtį nori pataisyti, 
daugiau laisvosios Europos 
sigrobdami.

Ry- 
val-
sau
pa-

DR. BARBARA MOORE atvyksta 
j Ameriką ir iš Kalifornijos pėsčia 
keliaus j New Yorką 3,000 mylių. 
Ji pradės iš San Francisco balandžio 
13 ar 14 ir atvyks j New Yorką per 
40-50 dienų. Atvyko ir trys Angli
jos kariai kurie tuo pačiu metu ke
lionę iš San Francsco pradės, bdt jie 
mano, kad reikės 68-70 dienų.

CEBAirBAZI^ 
ATSISAKYKIM, 
BET ABI PUSES
Derybose dėl nusiginklavimo 

Sovietai pakartojo seną 
propagandos argumentą: 
merika nesutinka savo 
užsieniuose panaikinti!

į tai dabar N. Y. H. Tribūne 
vedamajame susigriebė 
dyti pirštu į sovietines 
Sovietų Sąjunga smurtu 
tė savo valdžios formą 
liui valstybių pagal Rusijos sie
nas. Tegul Sovietai atitraukia 
savo kariuomenes ir tegul tuo
se kraštuose leidžia priežiūroje 
laisvus rinkimus, tai Jungtinės 
Valstybės galės pasijusti laisvos 
atitraukti savo Įgulas ir savo 
eskadronus.

Taip, jeigu jau bazės, tai pir
miausia Sovietai turi panaikin
ti savo bazes svetimuose, už
grobtuose kraštuose.

savo

bazių

nuro- 
bazes: 
prime- 
dauge-

laisvės taryba
Nesijaudinkite, tai nėra koks 

naujas laisvinimo veiksnys. Tai 
tik specialus darbo sambūris 
specialiam ‘uždaviniui. Kaip ži
note. okupuotoje Lietuvoje so
vietinės marionetės ir bolševi
kiniai garsiakalbiai pavergta
jam lietuviui, o Maskvos galin
gas propagandos aparatas ir 
laisvajam pasauliui kalte kala, 
kad anais 1940 negando metais 
raudonosios armijos tankai su
trempė Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. o pati lietuvių 
tauta savanoriškai prisiėmė so
vietinę vergiją, kurios vaisiai 
esą kone geriausi, šitam sovie
tinio melo potvyniui pasiprie
šinti ir padėtį teisingai nu- 
’viesti New Ycrke Estijos, Lat
vijos, Lietuvos atstovai sudarė 
specialų organą — Baltijos 
Valstybių Laisvės Tarybą. Jos 
pirmininku išrinktas Lietuvos 
delegacijos pavergtųjų seime 
pirm. V. Sidzikauskas. Be jo. 
Lietuvai Taryboje atstovauja 
prel. J. Balkūnas, J. Šlepetys 
ir dr. A. Trimakas.

DIDELI POTVYNIAI
Nebraskoje, South Dakotoje, 

Iowoje, Kansas, Missouri, Illi
nois, Wisconsine, Michigane pe
reitą savaitę privertė palikti 
namus 14,000 gyventojų. Tur
to nuostoliai milijoniniai.

— Sovietų sputnikas III ba
landžio 6 sudegė atmosferoje. 
Balandžio 6 Amerikos Pionie
rius V jau nutolęs nuo žemės 
per 3.5 mil. mylių. Patebėta, 
kad jo greitis ima didėti. Ar
čiausiai prie žemės jis sugrįšias 

>989.
Kinijos bomba

Anglijos spauda skelbia, kad 
kom. Kinija birželio ar liepos 
mėn. sprogdins savo atominę 
bombą. Jiem padėjo ją padary
ti Sovietai. Jos specialistas yra 
prof. Bruno Pontecorvo, kuris 
1950 pabėgo iš Anglijos.

Kalbose apie Aziją ir Afriką 
Chruščiovas aiškino, kad “kiek
viena tauta turi apsisprendimo 
teisę". Tuos žodžius Chruščio
vas taip pat yra pasiskolinęs 
dar iš prezidento Wilsono “14 
punktų” dekliaracijos, kuri tą 
apsisprendimo teisę visuotinai 
išpopuliarino. Tačiau pats 
Chruščiovas nesutinka to apsi
sprendimo teisės duoti tiem, 
kuriuos jis yra pagrobęs. Už 
tat N. Y. Times vedamajame 
ir spaudžia Sovietus kalbant 
dėl Berlyno:

Mr. Chruščiovas pats skelbia 
"kiekvienos tautos apsisprendi
mo teisę", regimai tik Azi
joje ir Afrikoje, bet ne tarp 
tų, kuriuos Sovietai padarė ar 
numato padaryti savo aukom.

Kuo skiriasi amerikoniškas ir 
prancūziškas gyvenimo stiliai

Paryžiun atvyko iš Vokietijos 
jauna moteris, kad įteiktų, pra
šymą Chruščiovui. Ji prašė pa
leisti iš Sovietų Sąjungos jos 
tėvą, kuris jau 18 metų laiko
mas ten kaip belaisvis. Apie 
jos atvykimą policija sužinojo 
anksčiau už Chruščiovą, ir jau
noji moteris atsidūrė kalėjime, 
iki bus ištremta atgal Į Vokie
tiją. Amerikoje tokių istorijų 
nebūta Chruščiovui lankantis.

— Baltųjų Rūmu spaudos še
fas išvyko į Maskvą prezidento 
kelionės į Rusiją reikalais. 
Newsweek rašo, kad Baltieji 
Rūmai prezidento kelionę laiko 
dar paskutine korta viršūnių 
konferencijai: jei Chruščiovas 
rodysis visai nesukalbamas, tai 
prezidentas nevažiuos.

— Baltijos jūroje Sovietai iš
mėginę iššauti raketą iš povan-

Taryba ruošia sovietinės ag
resijos prieš Baltijos valstybes 
dvidešimtmečio minėjimo pro
gramą. šios programos globė
jais numatyti kviesti kitų vals
tybių politinio, visuomenino, 
kultūrinio ir religinio gyvenimo 
įžymūs veikėjai. Netrukus išeis deninio laivo. — pranešė News- 
Tarybos manifestas. Ker. wcek.
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Žmogus iš Liepojos Alžiro sukilime
Prancūzijos elgesys su pabė

gėlių veikėjais Chruščiovo at-

papiktino. TokE elgesys ypa-

Prancūzę policįp turėjo H-

cūzų saugumo veikimo meto
dus. Jais pasidomėjęs nustem
bi — prancūzų žvalgyba tebė
ra nuolatinėje kovoje su kon
spiracija. Toje kovoje veikia vi
sokios priemonės — šantažas,

dymas.

Daugiausia prancūzų žvalgy
ba dabar turi darbo su Alžiro 
konspiracija. Priemonės, kurias 
prancūzų 
prieš alžiriečius, lygiai esti

Bonnoje Puchert turėjo biz
nio reikalų, kuriuos jam buvo 
pavedę Rabate, Maroko sostinė
je. Ten jį buvo pasikvietęs Al
žiro išlaisvinimo fronto atsto
vas Krim Belkassim. Karo metu 
Belkassim buvo prancūzų ka
riuomenėje kuopos raštininkas, 
dabar jis sukilėlių paskelbtos 
vyriausybės karo ministeris.

"KAPITONAS MORRIS"
Georg Puchert buvo iš Lie

pojos vokietis. Antrame pasau
liniame kare jis buvo vokiečių 
marinuose. Po karo — benamis.

ra kažkokia neapčiupiama, tar- tų būti sunaikintas”.

Mūsų mielam Kolegai
J

Alfonsui S a m u s i u i

MAIRONIO MOKYKLOS MOKYTOJAI

SPAUDA

M:'

saugumas vartoja Prancūzijoj įvykęs perversmas
gegužės 13; su de Gaulle gal eksporto firmą, 
teks aštriau kovoti; sukilėliai C“J_" ‘ ~_
turi skubiai veikti; jiem trūksta įgnįįį

h"1* ~ ir Italijai
pristatinėjo Amerikos cigaretes 
Morris.

Nuo to vardo ir jis pats bu
vo vadinamas populiariai “ka
pitonu Morris”.

riuos tik gali įtarti ne veikiant, 
jjbėt dar galint veikti. Lyg čia 

dar būtų karo metas.

Vokiškasis “Der Spiegei” ar
čiau nušviečia būdus tos pogrin
dinės atkaklios kovos, kurios 
teritorija nepripažįsta valsty- 

' bių sienų ir apima Afrikos, 
Prancūzijos, Italijos, Sveicari- 

. jos, Vokietijos plotus.

TINKAMIAUSIAS ŽMOGUS
Frankfurto aerodrome iš lėk- 

tuvo, kuris atskrido iš Madrido, 
■ išlipo keleivis, saule nudegęs, 

visai nurudęs. Viešbutyje jis 
įsirašė—Georg Puchert iš Tan- 
gero. Rytojaus dieną jis išvyko 

^toliau į Vokietijos sostinę Bon- 
ną. Tai buvo 1958 gegužės 21.

užblokavę uostus, o lėktuvai 
saugoja Saharos dykumas; kiek
viena kuprių vilkstinė, ten pa
sirodžius, bus lėktuvų kulko
svaidžių taikinys; laisviausias 
kelias dar pro Maroką.

"Jūs padėtį pažįstate. Jūs tu
rite pilnus įgaliojimus organi
zuoti kiek galima greičiau gink
lu transportus. Jūs esate'tam 
tinkamiausias žmogus", kalbėjo 
Belkassim Puchertui.

„Gal įūt, Gęorg Puchert tik
rai buvo tinkamiausias, nes dir
bo ir dėl pinigo ir dėl neapy
kantos. Neapykantos prancū
zam.

Jaunimas, nematoma ranka ir Vėlinės
Lietuvos dabartinE jaunimas 

rado daugiau atgarsio mūsų 
spaudoje. Pasekėm spaudos ap
žvalgoje jo vaizdą, sudarytą pa
gal skirtingus šaltinius. Mūšy 
Vytis, skautų laikraštis, davė T. 
Remeikio apibūdinimą pagal

tum pasąmoninė dvasinė ir poli
tinė linija, kuriai be paragini
mų ir įsakymų lyg savaime 
pasiduoda kone visa tauta, kiek
vienu atveju absoliutinė jos vai
kų dauguma.

Tai yra dalykas, apie kurį ge-
sovietines oficialias statistikas., rai žino Sniečkus ir visi kiti 

-lei- partijos vadai, nujaučia, turir atsiliepimus. At< 
dinys Ateitis davė Vakarus pa-' būt ir rusai. Jie dėl to jaudį- 
siekusio jaunuolio liudijimą, naši, pyksta, grasina ...
Baigiam dar vienu šaltiniu. Pažymėtina ir kita paslaptis, 

kurią būtų dar sunkiau racio
naliai išaiškinti. Tai VėliniųDirvoje Nr. 21 Br. Raila rašė 

seriją straipsnių apie dabartinę 
Lietuvą. Jo rašinių šaltinis bu
vo, kaip jis pareiškė, informa
cija, surašyta Lietuvoje. Jos au
torius ar autoriai buvę pokari
nės kartos žmonės, kurie ne
priklausomą Lietuvą mažai ar 
gal ir visai neprisimena. Dabar
tinį jaunimą jie apibūdina šiaip:

“Jaunimas?
Tarybinis jaunimas vyrauja 

tarybinėje visuomenėje. JE Ė- 
bai margas, nevienodas. Žino
ma, jo daugumas mažai ar nie
ko negalvoja. Tik gyvena. Sten
giasi geriau praleEti laiką, mo
kytis, džiaugtE, kas yra ir kaip 
yra. Kai kurie, gal ideatistai, 
gal karjeristai, gilinasi į mark
sizmą - leninizmą, turi ambici
jų tapti komunistinės santvar
kos vadaE. Kiti pakritikuoja, 
pamurma, pamaištauja, O dau
gumas, kaip minėta, dėl nieko 
nelaužo galvų. Gyvena ...

šventė. Ypač per kelE.pasta
ruosius metus Vėlinės kažkokiu 
ypatingu būdu pasidarė brangi 
diena visiem lietuviam. Vėlinių 
vakarą Kaune minios rinkdavo
si ne tik į kapines, bet ir prie
nežinomojo kario paminklo. # >vi • • 111 »v 1 .vi

praėjusiais metais vėlimų Generalinio Konsulato paaiškinimas dėl kun. J. Avižos laiško 
mineumai buvo ramesni, bet ' 1

Jo kuteriai galėjo raižyti At
lantą. Pasiekdavo iki pietų A- 
merilBDS krantų. Tik neteko nė. 
sykį Įbėgti į Costa Rica uostus, 
nors jos vėliava plevėsavo Mor
ris laivuose.

NEAPYKANTA PRANCŪZAM
Cigaretes pakeitė didesniais 

daiktais, kai Maroke sustiprėjo 
kovos prieš prancūzus už ne
priklausomybę- “Kapitonas Mor
ris” nuo 1953 ėmė gabenti a-

kietijoje išsiversti po karo sun
ku. Su žmona ir dukra Marina 
jE 1948 kutenu leidosi į Tan- 
gerą. Ten daugiausia galimybių 
rinkos nebijančiam marinui. ... - .
Sudarė ten “Astramar” importo .««» pancerfaustus, šautu- 

vus, kulkosvydžius Maroko suki
lėliam. Tai darė su malonumu, 
kuris kyla E neapykantos. O 
mylėti prancūzų jE negalėjo. 
Prancūzų tarptautinė policija 
sekė “kapitoną Morris” ir žino
jo, kuo jE verčiasi. Neleido 
jam apsigyventi mieste, ir jis 
turėjo su šeima pragyventi vi
sus metus laive. To nepakako.

Tokias žinias pranešė ir ma- 
rokiečiam ir pasiuntė tam tik
rom įstaigom Vokietijoje. Ma
rokiečiai nepatikėjo. Vokietijoje 
taip pat nebuvo padaryta jokių 
praktiškų išvadų.

Nepasisekus taip, prancūzų 
saugumas ryžosi imtis aštresnių 
priemonių. 1957 vasarą nuo 
sprogimų du “kapitono Morris” 
laivai išlėkė į orą.

Atentatas labiau gimdė Mor
ris neapykantą ir norą kenkti 
prancūzam. Kai 1956 Marokas

Tel.: APptegate 7-03491 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
3423 fULTPN STREET RROOKLYN 8, N. Y.

35 iki 40% NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, HI-FI bei 
Stereo aparatams, s Dideli atpigini
mai Admiral bei RCA televizijoms • 
Geriausia proga Įsigyti Fedders oro 
vėsintuvu (Air condittoner).

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

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

Oficialiai prekiavo žuvim, ne*

gavo nepriklausomybę, ' o tuo Į ' 
metu Alžire ėjo sukilimas pH- 1 
nu tempu, “kapitonas Morris” j 
turėjo.progą prancūzam atker- I 
šyti savo paslaugom Alžiro iš- | 
laisvinimo frontui.

Taip “kapitonas Morris” bu- f 
vo rastas “tinkamiausiu žmo- | 
gum” Alžiro sukilėlių transpor- 1 
tam organizuoti Europoje Į.., 

(bus daugiau)

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

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pam | 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? - I 

Jums geromis sąlygomis padarys !
tr M7 m A ry r v o : i

gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677

3
I 
*

U*

ŽMOGUS H Liepojos po Costa Ricos. viliava.

Prašo laikyt' kalėjime

Amerikos teismas kovo 31 
turėjo retą “nusikaltėlį” — ku
ris prašė vieno dalyko: leisti 
jam pasilikti kalėjime.

Tai buvo Joren Stoyanoff, 
20 metų, bulgaras. Jis prieš 4 
metus, patyręs apie savo tėvo

kištas kaip jų priešas, pabėgo 
iš Bulgarijos. Pabėgo italų lai
vu į Turkiją. Turkijoje buvo 
laikomas pabėgėlių stovykloje. 
E ten pasisekė jam tapti jūri
ninku ir atplaukė į Prancūziją. 
Tolesnis jo kelionės tikslas bu
vo Amerika. Bėt jis neturėjo 
jokių popierių ir negalėjo įro
dyti, kad jis turi teisę į Ame
riką įvažiuoti. JE pasitikėjo lai
me ir keturis kartus mėgino 
zuikiu įvažiuoti. Bet visus ke
turis kartus jį laimė išdavė. Pas
kutinį kartą, saųsto mėn., jį 
pasodino į kalėjimą.* Teisme jis 
teprašė, kad jam leistų toliau 
pasilikti Amerikos kalėjime, kol 
atsiras kokis kraštas, kuris su
tiks jį priimti.

minėjimai buvo ramesni, bet 
prieš porą metų jie buvo išvir
tę demonstracijomis. Pasigirdo 
giesmė: Marija, Marija! Įsikišo 
milicija. Įvyko susidūrimai, po 
ko buvo nemaža areštų.

Kodėl Vėlinių diena lietuviam 
pasidarė tokia brangi? Ar čia 
būtų galima įžiūrėti politinį mo
mentą. gal kokį lyg ir nepri
klausomybės, laEvės siekimo 
ženklą? Sunku būtų atsakyti. 
Gal to k nėra. Bent jau niekas 
tam specialiai nesirengia, E 
anksto neorganizuoja.

Greičiau kažkas kita, čia ir- tenlos), nors ir laikydamas sa- nys keliautų su savaE lietuviš- sų išsiimti. Su taE Lietuvos iiž- 
gi būtų daužau pasąmoninė ve Lietuvos piliečiu ir turėda- kaE užsienio pasaE.

Tačiau jE labai mažai teru- reakcija prieš svetimųjų valdy- mas Lietuvos užsienio pasą.
sėja, tebėra lietuviškas, patrio- mo ir priespaudos faktą ... Tai čia yra pažymėtina, ir tatai namieji “Staatenlos” E panašūs giminių aplankyti ir sugrįžo į 
tiškas, myli savo tėvynę, savo liūdesio ir gėlos demonstraci- matosi iš kunigo Avižos laEko, dokumentai, su kuriaE Lietuvos JAV. Kitame atvejyje, Vokieti-
kraštą, savo kalbą, turi tautinės ja, troškimas išsakyti ir išlieti kad jE, kaip lietuvE, kreipėsi piliečiai dabar keliauja, E esmės jos Gen. Konsulatas patarė Lie-
garbės jausmą. Kai kada labai vEką, kas yra labai skaudaus, į Lietuvos Konsulatą nebūda- yra jiem primesti, kaip tiesio- tuvos piliečiui, panorusiam ke-
aštrų ir jaudinantį. Ir kai tary- bet privalo būti giliai užslėpta mas kieno nuskriaustas ar su- ginė Lietuvos okupacijos pašė- liauti Vokietion su “certificate
binė santvarka per pusantro kiekvieno žmogaus sieloje”. trukdytas, bet tik prašydamas ka. of identity” (t y. su tapatybės
dešimtmečio jau nusistovėjo, pa Po tokios informacijos auto- mažos asmeninės paslaugos. GeneralinE Konsulatas gali dokumentu, panašiu į “Staaten-
sakyčiau stabilizavosi, vE dėlto rius daro išvadas: “Jaunoji lie- GeneralinE Konsulatas, kaip padėti ir padeda lietuviam, ke- los” dokumentą), išsiimti Lietu-
yra viena paslaptis, kurią būtų tuvių karta savo visumoje ne- taisyklė, saiko ribose patarnauja liaujantiem su primestaE doku- vos užsienio pasą, nes tokiam
sunku racionaliai išaEkinti, bet rusėja (kiekvienu atveju daug vEiem lietuviam, nežiūrėdamas mentaE, jų tarpe ir atvykusiem pasui viza galės būti greičiau
kurią vEi jaučiame. Tai būtų mažiau rusėja, negu pvz. užsie- jų pilietybės, ir smulkesniuose su sovietiniais pasaE, tvarkyti parūpinta.
lyg kokia nematoma ranka, ku- nyje amerikonėja...) Tad nėra jų asmeniniuose reikaluose, atsipalaidavimą nuo tokių do- TaE juridiniaE ir realiaE fak-
ri vadovauja tautos laikyseną ko perdaug nusiminti, ... kad kiek tai leidžia kiti svarbesnie- kumentų JAV imigracijos įstai- taE ir remiasi dabartinė Lieta-
ir nusistatymus. Buvo ir tebė- lietuvių tautos kamienas gale- ji ir esminiai Konsulato darbai gose, tuo labiau kad, kaip sa- vos padėtis tarptautinėje vals-

ir patarnavimai, kaip Lietuvės kyta, jE laiko tokius lietuvius tybių bendruomenėje, ir ji yra
Tačiau Ge- visomE priemonėmE gintina ir

:ąs negali da- stiprintina, bet ne silpnintina.
itųpse kemsu- VadovaudamasE išdėstytomE

žinoma ir suprantama, kad dau- prasme, tebėra nepriklausoma 
gelE lietuvių yra aplinkybių ver- vaEtybė. Lietuvos pilietybė ir 
čiami keliauti su “Staatenlos” užsienio pasai yra pripažįstami 

daugumoje valstybių. Konkre
čiai, Vokietijos pažiūra tuo rei
kalu ateispindi šiuose pavyz
džiuose: Vokietijos GeneralinE 
Konsulatas New Yorke Vokieti
jos pilietėm, Etekėjusiom už 
Lietuvos piliečių, neduoda vo- 

‘paprastesnių bent jie savo laEvu noru ir kiškų pasų ir neprimeta jom

arba ir kitokiais sąlygų jiem 
primestais dokumentais, kaip 
štai su Sovietų Sąjungos ir Len-

Darbininkas šių metų kovo 
22 dienos laidoje įdėjo kunigo 
Jono Avižos laišką, kuriame nu
siskundžiama, kad Lietuvos Ge
neralinis Konsulatas New Yorke 
atsisakęs jam padaryti paslau
gą, būtent pasiteiraut— kitos kijos, o seniau ir su nacių in 
valstybės konsulate, ar toji Reicho pasais. Visi tie asmenys 
valstybė reikalauja tranzito vi jokiu būdu nėra laikomi nete- 
zos kelionės dokumentui, kurį kasiais Lietuvos pilietybės, ne- 
kunigas Aviža,

Lietuvoje jo MAMYTEI mirus, reiškia užuojautą

.. $ 2.00 
$ 5.00 
$ 2.00 
$10.00

RELIGINIO TURINIO KNYGOS

gaunamos Darbininko administracijoj 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

šv. Raštas Nauj. Testamentas (mažo formato), Arkivysk. 
J. Skvireckas

šv. Raštas Naujojo Testamento II tomas, J. Skvireckas 
Šventadienių bei sekmadienių lekcijos ir evangelijos ....
šv. Raštas Senojo Testamento I tomas, J. Skvireckas
Šv. Raštas Senojo Testamento n tomas, J. Skvireckas $12.00 
Kristaus Sekimas, vertė Dr. O. Labanauskaitė ....... .....

Didžioji Savaitė, mažo formato knygelė su Velykų sa
vaitės pamaldomis ir maldynu .........................   $ 1.00

$ 2.00

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So^ 8th $+reet 

Brooklyn II, N. Y.

EVė/green 7-2155

Restd.' Illinois 8-7118

Keistas atsitikimas — ar ga
li Amerika jo prašymą atmes
ti, ypačiai kad yra pabėgėlių 
metai? Bet tai nuspręs dar teis
mas šią savaitę.

kelionės formalumų sumetimu” elgesiu būtų jos atsisakę. Nor- “Staatenlos” dokumentų, bet bes 
nncinmA maldei* TAI-T VO iriilrrAvnia ioc i T lAitiv/kė Catia. !pasiėmė Vokietijos įstaigose malėse sąlygose, jei Lietuva ne- nukreipia jas į Lietuvos Gene- 
kaip asmuo be pilietybės (Staa- būtų okupuota, visi tie asme- ralinį Konsulatą lietuviškųjų pa-

sienio pasais tos moterys fru- 
Iš to seka, kad įvairūs vadi- vo nuvykusios Vokietijon savo

piliečių teisių gynimas ir dalių Lietuvos 
apsaugojimas palikimų bylose, neralims 
dokumentų parūpinimas ir ver- ryti jokii _________
tunai, Lietuvos užsienio pasų latuose dėl sovietinių ar kito- 
sudarymas kėliaujantiem Lietu- kių okupacijos pasėkoje iš es- 
vos piliečiam, bei asmenų ieš- mes primestų dokumentų viza- 
kojimas. Lygiu būdu, Generali- vimo ar kitokio jų legalizavi- 
nE Konsulatas būtų mielai pa- mo. Toks tarpininkavimas galė- 
tamavęs ir kunigui Avižai, jei tų būti suprastas kaip Lietuvos 
jo prašytoji maža paslauga ne- okupacijos ir jos padarinių pri
būtų lietusi jo turimojo “Staa- pažinimas, o tuo p«Su silpnintų 
tenlos” dokumento.

WHITE HORSE TAVERN

80-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N. T. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas,

BROOKLYN 6, N.Y.

Telefonas: STagg 2-5038

36-38-40 STAGG ST.

metimais, Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New Yorke, visų 
gailesiui, turėjo susilaikyti nuo 
prašomos paslaugos kunigui 
Jonui Avižai.

Jon*» Wnr»
Lietuvos juridinę padėtį. Lioruvps Generalinis

Generaliniam Konsulatui yra Lietuva, tarptautinės teisės 1960 balandžio 5 d.
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Laiškas Chruščiovui dėl spaudos laisves
Nikitą Chruščiovą visi už

sipuola ir erzina, kaip kokį 
kvaišelį. Sakytumei, net gaila 

-— - ir aepadoru, -jei būtųNikitai 
galvoje susisukę. Bet kai susi
suka liežuvis, o ne galva, tai 
nieko negali padėti. Kas pliauk
ši liežuviu it botagu, nieko ne
paisydamas, tas gauna ir at
kirtį. -

Viešu laišku atkirto Chruš
čiovui jo tautietis George E. 
Sokolsky, rašąs dienos klausi
mais įvairiem amerikiečių laik
raščiam. Balandžio 1, kai kre- 
čiamos jšdaigos, tasai žurnalis
tas iškratė Chruščiovo pažiū
ras į amerikiečių spaudą. Pa
žiūros tikrai juokingos, kaip 

’^vafikt^jū^o'Ukrafno^'pie- 
f ■ mens. f
7 / . A

George E. Sokolsky savo laiš
ke, atspaustam “Journal Ame
rican” (bal. 1), Chruščiovui ra
šo: -

“Matau iš spaudos, kad gin
čijatės su mano kolega Bill 
Hearst Jisai tam tikru atžvil
giu yra mano bosas, kadangi 
mano straipsniai pasirodo 
spaudoje, priklausomoje Hearst 
Co. Jūs tikite, kad aš turiu ra
šyti, ko Hearst nori, ir dėl to 
čia neturime spaudos laisvės.

“Viena iš didžių jūsų klai
dų yra ta, kad esate per daug 
konservatyvus, nelankstus. Jei-

doras. Visuomenės balsas nu
sprendžia, ar jis gali toliau ra
šyti ar ne. Visai kitaip yra So- 
yietų Rusijoje.

Rusijoje revoliucijos pradžio
je, 1917 ir 1918 metais, George 
E. Sokolsky Petrapilyje redaga
vo ir leido “Rusijos kasdieni
nes žinias”. Dalyvavo ir Stei
giamajame Seime. “Mano at
minty išliko daug veidų, bet 
jūsiškio ten nemačiau. Mačiau 
Leniną, Trockį, Zinovjevą. Ko- 
lontają, Staliną ir daug kitų 
gerom Smolny dienom. Jūs 
dar turėjote būti nedidelis Uk
rainos berniokas. Gyvenimo 
ratui pasisukus, visi išmirė, o 

' jūs atsiradote kupetos viršūnė
je”-

“Mano nedidelis laikraštėlis 
buvo anti-bolševikinis. Vieną 
dieną-atėjo raudonieji ir jį už
darė. Nieko nebuvo galima pa
daryti. O toliau — aš buvau 
įsodytas į traukinį ir mano ke
lionė pasibaigė Harbine. O bū
tų buvę geriau Rusijai, kad ma
no laikraštis nebūtų buvęs už
darytas”. Būtų buvęs opozici
jos balsas — naudingas kiek
vienam. Likęs tik pritarimas: 
taip, taip. Stalinas tų pritari
mų buvęs uždusintas — pasida
ręs žmogus be pusiausvyros ir 
išžudęs savo bendradarbius.

gu tikrai norėjote žinoti, kas Amerikoje yra “teisė žinoti” 
yra laisvoji spauda, tai reikėjo — pažymi George E« Sokolsky. 
apie tai pasiteirauti, kai buvo- Kai kurie vyriausybės nariai, 
te čia. Bill Hearst yra geras ypač kariškiai, sako, kad visos 
žmogus, redaktorius ir leidėjas, tiesos žmonėm negalima skelb- 
bet jis neįsakinėja, kas rašyti ti, “kad jus nepatirtumėte pa- 
ir ko nerašyti. Tiktai pakvaišę- slapčių. Jūs žinote, kad tai 
lis galėtų tai daryti šiame kraš- kvaila pažiūra. Jūs turite tiek 

daug šnipų ir kai kuriuos to
kius gabius, kad sužinote dau
gelį dalykų labai greitai”.

feavo laišką George E: Sdkols- 
ky baigia įspėjimu: “nesiduo
kite savo bendradarbiam 
griebti”. Mes pasakytume: 
sukti galvos, kur kitiem 
sukama ir nusukama.

te”.
Toliau George E. Sokolsky 

nurodo, kad amerikiečiai žurna
listai rašo įvairiem laikraščiam, 
nepažindami net jų leidėjų. Ne- 
visiem leidėjam patinka, kas 
rašoma. Bet čia ir yra spau
dos laisvė. Amerikoje rašyto-
jas gali būti protingas ir bu
kas, teisingas ir melagis, išpui-

nu- 
nu- 
ap- 
Bet

vargu kuris diktatorius kitokio
kęs ar kuklus, garbingas ar ne- galo susilaukia.

-------------- ------- ----  KasiŲ Kova Afrikoje -------------------------
Nielaas tiek žmonių iMskirU, kaip odos spalva, nors po ja yra ta pati žmogiškoji širdis ir 

vienodai raudonas* kraujas. Paskutinėm savaitėm jis pasiliejo Piety Afrikoje, kur baltieji šau
dė į juoduosius, kovojančius dėl lygių teisių kariu dirbti ir gyventi. Baltieji sutinka, kad juo
dieji jiem dirbtų ir net verčia darban, bet nesutinka, kad jiem dirbantieji kartu-ir gyventų.

džiui, baltieji daug ko pramoko 
iš kinų, o japonai — iš baltų
jų ir su jais greitai susilygino. 
Vis dėlto daugiausiai lėmė gel
tonųjų milijoniniai skaičiai. 
Šiandien iš Azijos baltieji be
veik išstumti. Kolonistai liko 
tik rusai, užvaldę Sibirą ir val
dą kitus Azijos kraštus savo 
boEevikine sistema.

Baltiesiem geriausiai sekėsi

JUODIEJI PASAI
Piety Afrikoje, pačiame smai

galyje, gyvena apie 11 mil. ban- 
tu giminės negrų ir nepilni 3 
milijonai baltųjų. E jų dalis 
yra olandų kilmės. Pradžioje 
šio šimtmečio per visą pasaulį 
nuskambėjo olandų kova su 
anglais, šie likvidavo besiku
riančias laisvas Transvalijos ir 
Oranijos valstybes.

Dabar tos vietos
demonstravusių-negrų 
mu. Užmušta per šimtą žmo
nių ir sužeista keli Šimtai. Neg
rai užprotestavo prieš vadina
mus “juoduosius pasus”. Pa
suose, kurių nereikia baltiem, 
įrašomas ne tiktai pavardė, bet 
ir rasinė kilmė, darboviėtė, mo
kesčiai. Be paso pagautas neg
ras, kad ir per gatvę einąs, 
areštuojamas. Tais pasais nori
ma išskirti baltuosius ir 
duosius. Juodieji turi teisę bal 
tųjų rajonuose dirbti, bet 
ri teisės gyventi.

Tokis suvaržymas ir sukėlė 
riaušes. Žiaurus demonstrantų 
maldymas sukėlė pasipiktinimą

Baltasis žmogus savo santy- rasė Azijos žemyne. Azijos že- 
kiuose su kitom rasėm nieką- myne būta senos kultūros, ku- 
da nėra buvęs toks baltas, kaip ria naudojosi ir baltieji Pavyz- 
jo oda. Nė ant jaučio, kaip se
niau sakydavo, nebesurašytum 
baltosios rasės tamsių dėmių: 
kitų rasių vergimo, slėgimo ir 
išnaudojimo. Tai liudija praei- 
tE kiekvieno kontinento, kur 
tik baltieji įkėlė koją. Jie buvo 
šarvoti kultūra ir ginklu. Spal
votieji sunkiai begalėjo spirtE. 
Atsilaikė tiktai savo gimimų 
gausumu, tačiau nevEi.

Geriausiai aEilaikė geltonoji abejuose Amerikos žemynuose.
Senieji - šų kraštų gyvntojai, 
raudonodžiai indėnai, šiandien 
jau nebeturi savo vaidmens.
Indėnų yra dar JAV rezerva
tuose, Pietų Amerikoje — 
džiunglėse ir kalnuose; vienur 
kitur yra susimaišę su baltai
siais. Raudonoji rasė, galima 
sakvti. baltųjų palaidota.

šių dienų rūpestį ir kalbas 
'• sudaro juodoji rasė. Amerikon

atvežta, ilgai vergijoje laikyta 
ir pietuose paplitusi, samia di
džiuosius Amerikos miestus, 
net pačią VVashingtono sostinę.
Pietinėse^ gi yaEtybėse tik ne- visame pasaulyje. -^

Bet tai nebe pirmos tokios 
riaušės. Pernai kovingas negrų 
judėjimas buvo piasidėjęs Bel
gų Konge. Kiek anksčiau anglų 
valdomoje Ugandoje ir kitose 
srityse.

KAS AFRIKĄ VALDO ..
Afrikoje savo kolonijas tebe

turi Anglija, Belgija, Portugali
ja ir Prancūzija. Prieš pirmąjį 
Didįjį karą nemažai žemių tu
rėjo Vokietija. Vokiečių koloni
jos buvo išsidalytos Belgijos, 
Prancūzijos E Anglijos. Belgi
ja turi žemių Afrikoje 80 kartų 
daugiau negu Europoje. Kai 
kurios iŠ tų kolonijų naudojasi 
autonomijos teisėm.

SEKUO 
pirmininkas. Si negru 
tik nescmai paskelbta, 
si nuo Prancūzijos.

respublika 
atsiskyru-

dr. HASTINGS banda, gydyto
jas ir oratorius, kovotojas dėl 
Njassaia.iuo laisvės. Britų suimtas 
ir ištremtas.

AWOLWO, advokatas, ėjęs moks
lus Anglijoje, kovotojas dėl vaka
rinės Nigerijos laisvės.

seniai praginto banga kivirčų 
dėl bendrų mokyklų, valgyklų, 
lygių teisių ir k. Juodosios ra
sės Amerikoje galutinis tikslas 
— miršios vedybos. Baltieji ta
da sutirptų, tirpdę ligi tol kitas 
tautas ir rases.

LAUK 1$ AFRIKOS!
Juodoji rasė tokiu šūkiu da

bar gyvena savo tėvynėje — 
Afrikoje. Aplink Afriką baltie
ji pirmiausiai kūrėsi, ilgiausiai 
valdė ir dabar tebevaldo. Bet 
juodasis žemynas vis labiau 

šiaušiasi ir stoja į kovą.
Skaičiumi kova, nelygi: 200 

milijonų juodųjų prieš 6 mili
jonus baltųjų. Baltieji dar atsi-
laiko savo politine tvarka ir 
ginklu. Po ginklu yra ir pačių 
negrų būriai. Bet kiek ilgai jie 
klausys baltojo įsakymų?

Baltieji atnešė kultūrą, pra
monę, švietimą. Pristatydino 
miestų.- fabriR^Tir įmonių. Juo
se priaugo juodojo proletaria
to — pigios darbo jėgos. Susi
darė palanki dirva komunizmui. 
Jis remiasi baltųjų afenštomE 
idėjomis: laisvės, lygybės, bro
lybės, demokratijos, pažangos. 
Tos idėjos plinta ir džiunglėse. 
Su jomis nesiderino rasių ne
lygybė ir nedemokratEkas bal
tųjų vyravimas. Iš čia kyla šū
kiai: lauk E Afrikos! Kai dar 
pakarstama iš šalies, ypač iš 
Maskvos, įsidega neapykantos 
ugnE ir pasilieja kraujas.

pasas '

Ori. K^Airtc hlKRUMAH, Gtianos ministeris pirmininkas, ėjęs mokslus 
Anglijoje irten sėdėjęs kalėjime. Paskui dar “lavinosi” komunistinėje 
Čekoslovakijoje. Savo simpatijų sovietinei tvarkai neslepia.

Yra ir laisvųjų negrų vals
tybių: Liberija, Ghana, Gvinė
ja, Nigerija. Tos nepriklauso
mos valstybės yra pavyzdžiu 
išsikovoti laisvę ir kitom neg
rų giminėm.

Šiaurinėje Afrikoje tebevyks
ta kovos su prancūzais. Visu 
tuo pakraščiu yra prasiskverbu
sios arabiškos giminės, kurios 
taip pat siekia nepriklausomy
bės. Ir čia baigiasi baltųjų euro

piečių valdymas.
Tiktai raudonieji europiečiai, 

rusai bolševikai, savo nagus te- 
beskėčia į svetimas žemes. Jie 
pakursto neapykantą ir ten, kur 
rasės susiduria. Bet jeigu lais
vės judėjimas apima tokią Af
riką, kur amžių amžius žmonės 
gyveno džiunglėse, kaip gali 
likti bolševikų nelaisvėje senos 
kultūros kraštai, kaip Baltijos 
valstybės? SS.

JOHANNESBURG, didžiausias ir ūkiškai svarbiausias miestas Pietų Afrikoje, plataus geležinkelio tink
lo mazgas. Transvalio valstybėje, čia yra didžiausios pasaulyje aukso kasyklos. Turi arti milijono gyven
tojų. čia kūrėsi Lietuvos žydai ir kelios lietuvių šeimos buvo Lietuvos konsulatas.

Už stalo kiūkso raudonžan- 
dE Pilka, neseniai atidardėjęs 
rateliuose. JE sukikena plonu 
balsu, rodos, tuoj ims ir įsi- . 
knis į vagą. Justinas net kėdę ninkas. “Nepavojingi’ 
stumteli ir pirmas sukrenkščia: sprendžia Justinas. -

— Kur čia prakiuro ar užsį- nematė”, 
degė, kad vEi turim stoti į dar- JE atsikelia, pastovyniuoja ir 
bą? išeina į pieninę. Nori pasikal-

— Dalyks toks, — tarė pir- bėti su pienininku, bet jo ne- 
JE grįžo į taką, padaužė ba- per pieninę. Tai kietas ir tvir- mininkas sėsdamas. — Atva- simato. Sukrenkščia. JE pasiro-

tus, aplipusius žeme, ir per vir- tas delnas. žiuoja iš centro. Kaip žinote, do E gretimo kambario,
tuvę, per didžiąją trobą, išėjo Pūsdamas ūsiukus, įžengė į buvom rašę dėl naujų mašinų. - — Darau sviesto analizę,
į kiemą. Iš čia matosi kaimy- vidų, kur stovi didieji loviai Reikia pakeisti sviesto muštu- — Paanalizuokim tokią pro- 
nų sodybos, vieškelE, išbalęs pienui ir mašinos. Noreika su- vą, separatorių, garo varyklį. blemą, — Justinas pamoja pie- 
lyg beržo tošis. Dviračiu atsu- ka “druliuką”. Pienininkas, lyg Justinas irgi sulenkė kelius nininkui ranka ir nužengia prie 
ka pats bendrovės pirmininkas vaistininkas su baltu chalatu, ir tuoj rado progos pridėti, kad lango.
Vladas Noreika. Pasilenkęs, a- kažką aiškina. Abu pamato Jus- reikėtų ir garažo. Tokia pieni- Su pienininku jis ypatingai 
kių nepakelia. Kiti pravažiuoda- tiną. Ir Justinas net ūsiukus nė, laikraščiuose aprašyta, auk- draugavosi. Jei užsimanė pieni- 
mi galėjo švilpauti. Tada regė- prikanda, bet nieko nepastebi, so medaliu apdovanota, o netu- ninkas kokią malką perskelti, 
jo, kad jo kalvos nugara per- Abu ramiausi Lyg niekur nie- ri garažo! tuoj nuo kalniuko atsirito Jus-
brėžta. Ir kaimynų langai gale- ko, lyg nebūtų jo dirvoje vagos. — Tvarkingai eikime prie tinas. Užsimanė važiuoti kur 
jo šaipytis! Pirmininkas, nedegęs savo rū- plano, — tildė jį pirmininkas, nors, kaimynas tuoj davė ark-

Justinas atsmaukė kepurę kalo, atkiša jam delną ir sveiki- — Pieninę iš vidaus moderni- lį ir ratelius. Drošk nors į pa
name. Kai bus naujos maši- šaulio galą. Ir pienininkas su

prato, kad kaimyną reikia palai
kyti, tai ir pakišo sviesto, už 
kurį nereikėjo mokėti. Pieni
nėje pilna vEokių pamazgų, ku
rias kibiraE vilko samdinė į Aš pate moku savo žemę su- 
kiaulių tvartą. raikyti. Ir kas* galėjo palangėm

— Matai, kas per problema? pravažiuoti?
— tarė Justinas, žiūrėdamas . .— čia tikrai nieko nebuvo; 

Būčiau girdėjęs arklius.

PAULIUS JURKUS

(2) .

VAGOS PROBLEMA

parduoda.
Jie traška, kartas nuo karto 

savo plonu balsu sušvilpia ir 
Pilka, ramiai atsiliepia pirmi- 

- nu- 
“Vagos

— Kur?
— Dirvoje-
Pienininkas žvalgėsi į vieną 

galą, į kitą, traukė pečiaE.
— Nieko neįžiūriu. Kas ten 

nutiko?

nuvalo dulkes. Perbraukia jis ir

— Tai E kur vaga, iš kur 
prakeikta problema? — raudo 
Justinas.

Abu valandėlę tylėjo, žiūrė- 
tvartas ir kiemas. Ten grįžo 
žmona su samdine.

Justinas išskubėjo, žmoną 
surado virtuvėje. Parsinešė E 
miesto maEelių, ryšulėlių. Glė
bį šlamšto ir Ekarštas vilnas. 
Tuoj pradėjo apie savo pirki
nius.

ant galvoviršio, perbraukė dėl- naši.
nu kaktą, lyg norėdamas nu- — Ačiū Dievui, kad pardul- nos, tada.
šluostyti sunkias mintis. Nusi- kėjai iš turgaus. Posėdžiausime! Įžengė dar du šnekučiai val- 
spiovė, keiktelėjo. Susitampė — tarė jE ramiai, kaip ir vi- dybos nariai ir vėl pradėjo suk- 
drabužius ir pro daržą nusileido sada. ti kalbas iš pradžios: kodėl po
liesiai į pieninę. — Tai kokios problemos iš- sėdžiaujame, ko tas ponas E

Pirmininko dviratis jau at- dygo? — klausė Justinas ir centro nori. Aha, apžiūrės se- 
remtas į cementinę sieną. Bliz- lengviau atsikvėpė.
ga. Ir ko jam neblizgėti — — Einam į raštinę, — pa- jam neparduokim. Visi jie to-
pirmininkas rūpestingas, dažnai kvietė pirmininkas. kie: pigiai perka ir brangiai pro langą.

— Vaga! Kreiva vaga surai
tyta panosyje!

— O! Tiesa! Matau. Ir kodėl 
taip moderniai ari, lyg juostas 
audi?

— Trauk juos velniai! Audė
jas čia nežinomas. — Justinas 
aiškino įkaitęs ir klaūsė: — Juk 
visą dieną buvai pieninėje, ar 
nematei, kas are?

— Į dirvą kehs kartus pa
žiūrėjau, bet nieko nepastebė
jau.

—Tai tu manai, kad koks 
nematomas velnias perbėgo per
mano žemę, brėždamas koja. Ir kuris begėdiškai arė, aiškiai ži- 
dar koks velnias? Girtas!

arti, kai jis turi kitokių darbų. . ‘Grtieiausial angelas attjo tau «*r <tau«!

— Galėjo išvaryti dvi, tris. 
Nesvarbu, kad kreivos, vis žings 
nis dirvos suartas.
, — Tu nesupranti, ne čia 
problema. Pasijuokti norėjo.

— Tegu juokiasi ir aria dir
vą. Gal dar sugrįš!

į talką.
— Aš nenoriu jokios talkos.

— Žiūrėk pro langą, 
matai!?

Prasidėjo tos pačios 
Žmona iki pietų buvo

ar ne-

kalbos, 
namie, 

samdinė liuobėsi tvarte. Antrą 
valandą abi išėjo vilnų karšti. 
Iki tol nieko nematė.

— Aha, vadinas, vadinas, — 
garsiai galvojo Justinas, Tas,

nojo, kad nieko nėra namie.
— Bet kodėl tik vieną vagą teka

jo į vagą, per kurią bėgo var
nėnai. Kairėje matėsi Justino

— Tylėkite bent jūs, dar 
žmonės kalbom apkels, — Jus
tinas mostelėjo ranka ir išėjo 
į kiemą. “Gal dar sugrįš?” — 
štai kur problema! Gali tu šū
kauti, vEtiek nepagausi. O jei 
sugrįžtų?

Jis aEirakino klėtį ir išsive
dė dviratį. Užsėdo ir nulėkė 
pakalnėn. Į miestelį.

— Suspėsiu prie tų mašinų, 
— pūškė skubiai mindamas. — 
čia man svarbiau!'

Jis nulėkė pas kitą savo 
draugą, pas vachmistrą. Išsipus
tęs uniformą, vachmistras Drą- 
sutis juosėsi plaštakos platumo 
diržu. Svečią pasitiko linksmas, 
plodamas delnais ir dainuoda
mas tenoru:

— Tyliai tyliai Nemunėlis

— PotvynE, brolau. Gelbėk!
— šį vakarą mano rajone 

turi būti taika ir ramybė. Esu 
užkviestas prie gerų kopūstų 
ir kortų. Proferansiukas bus 
vaEtinėje.

— Pas mane vEko bus. tik 
paklausyk!

(bus daugiau)

nas mašinas, įvertins. Pigiai
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Blessed and Joyous Easter to Ali

NEW UTRECHT FLOWER SH.
LIBERTY LUMBER CO.

126-18 Liberty Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

VI 3-7220

FLAGSHIP ČOLOMBO 
TRADING CO.

2175,Hylan Blvd. 
Staten Island, N. Y.

EL 1-4100

ASTORIAN MANOR

2522 Astoria Blvd. 
Astoria, L. I., N. Y. 

AS 8-7066

CORNELL DUBILIER 
ELECTRIC ČORP. ’ 

Hamilton Blvd.
S. Plainfield, New Jersey 

PL 6-9000

THE COCHRAN
SCHOOL OF NURSING

St. John’s Riverside Hospital 
65 Ashbury Avė. 
Yonkers, N. Y. 

GR 6-2600

FOUR STAR FORD, INC.

1532 86th Street 
BROOKLYN, N. 1 

TE 7-6000

V and J AUTO BODY WORKS

344 Central Avė.
White Plains, N. Y.

WH 8-6305

' WILLIAM DOERRLER

1201 Nostrand Avė.. Brooklyn. N.Y. ® 
Specializing in

— Wedding Cakes —
Birthday Cakes —

— Ice Cream Cakes —
SL 6-2159

RATCHECK BAKERY

1419 Avė J 
Brooklyn, N. Y.

Ice Cream Cakes Our Specialty
ES 7-9291

REILLY’S $ .
PRESCRIPTION PHARMACY >

2305 Astoria Blvd. 
Astoria. L. I.. N. Y. 

AS 8-0614

WILLIG
ELECTRICAL CONTRACTORS

304 N. Main St. 
Freeport. L. I.. N. Y.

FR 8-4366

LARAM ELECTRONICS

2580 BOston Road 
Bronx. N. Y.

OL 3-4308

1245 Central Park Avė. 
Yonkers, N. Y.

UNITED CONSTRUCTION CO.

YO 3-6300
305 \Vest 53 St. 
New York City 

CI 6-3196

GULICK HENDERSON
LABORATORIES. INC.

57-08 69th Lane 
Maspeth, L.I., N.Y. 

NE 9-0160

40-46 Lawrencc St. 
Flnshing, L. I.. N. Y. 

IN 3-1250

ROMA DI NOTE RESTAURANT

TOWNSHIP B0WLING LANES
1128 Myrtle Avė. 

Brooklyn, N.Y. 
GL 5-9646

1528 2nd Avė.
New York City 

Dine in Roman Splendor 
to Floating Music

RE 4-3443

'•\»V

COLONIAL DRIVEWAYS

40 Brovvndale Place 
Portchoster. N Y 

\VE 9-1843
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tV. KAZIMIERO naujos bažnyčios projektas Paterson , N. J.

Naujai išrinktoji Balto vai- kys visus lietuvius. Visi lietu- 
dyba balandžio 2 Aušros Var- viai prašomi kiek^galima gau
tų parapijos salėje buvo sušau- sesne auka prisidėti. Velykų 
kusi platesnį lietuvių organiza- švenčių proga atsisakykime nuo 
cijų atstovų pasitarimą aukų vieno kito nebūtino mūsų sta- 
rinkimo reikalu. Susirinkimas lui malonumo ir paremkime sa- 
nutarė iki gegužės 15 pravesti vo kenčiančius ir vargstančius 
aukų rinkimo vajų. Aukos bus 
renkamos lapais. Aukų rinkėjai 
yra pasiskirstę rajonais. Aplan-

brolius Sibire ir pavergtoje tė
vynėje.

Gegužės 1 Aušros Vartų pa
rapijos salėje Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė rengia kon
certą. Programą atliks BostoBaltimores žinios

__šv^Vardodraugijos metinis no lietuvių mišrus choras, va- 
seimas buvo balandžio 3 Lord dovaūjamas muz. Juliaus Gai

delio. Be to, dainuos to paties 
dirigento vedamas trio (Irena 
Mickūnienė, Alė Dausienė ir Vi
da Mališauskaitė) ir naujai iš
kylanti solistė Daiva Mongir- 
daitė.

-- Beltimore viešbutyje. Šv. Alfon
so parapijos vyrai dalyvavo sei
me su savo dvasios vadu kun. 
J. Antoszewski.

Aptarti veik- Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka. Verbų sekmadienį ver
bos šventinamos 9:45 vai. šv. 
Kazimiero ir 11 vai. Aušros 
Vartų bažnyčioje. Pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį pamal
dos bus paprasta tvarka. D. 
Ketvirtadienį ir D. Penktadie
nį 7 vai. vak. pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje ir 7:30 vai. 
vakaro šv. Kazimiero bažnyčio

je* Be to, D. Ketvirtadienį 7:4 
valį iš rylo bus skaitytos riti-“ 
šios šv. Kazimiero bažnyčioje.

D. šeštadienį ugnies, vandens 
šventinimas 7 vai. vak. Aušros 
Vartų ir 7:30 vai. šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Kristaus Prisikė
limo pamaldos Velykų rytą 6 

ir kurie norėtų, kad kunigas vai. abejose bažnyčiose. Vėliau 
juos prieš Velykas aplankytų, 
tegu nelaukia paskutinės die
nos. Kunigai gali aplankyti ir 
dabar.

Klebono laiškas su šv, Vely
kų sveikinimais pasiųstas vi
siems parapiečiams. Laiške skel
biama' Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka. Lietuviai ragina
mi kuo gausiau dalyvauti šeš
tadienio vakaro pamaldose ir 
vidurnakčio mišiole.

Antanas Šimėnas, naujakurys, 
atvykęs iš Vokietijos, paskuti
nius metus sirgęs, mirė ligoni
nėje. Lietuvoje jis buvo inži
nierius. Gedulingos mišios bu
vo aukotos už jo sielą šv. Al
fonso bažnyčioje kovo 30. Pa
laidotas Holy Redeemer kapi
nėse.

Elzbieta Kudžmienė, senos 
kartos lietuvė, ilgai gyvenus 
Baltimorėje, mirė savo namuo
se kovo 29. Penki kunigai au
kojo gedulingas mišias už jos 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje ba- . 
landžio 3. Palaidota Holy Re
deemer kapinėse. Liko nuliūdu
si dukra Salomėja, sūnus Simo
nas ir eilė anūkų.

paskutinėmis 
sirgo ir jai

Ramovėnai susirinkimą turė
jo balandžio 3 Lietuvių svetai
nės kambariuose, 
los planai.

Ona Galinienė 
dienomis sunkiai
padarytą operacija šv. Agnietės 
ligoninėje. Ji mokytojavo šeš- 

• tadieninėje mokykloje nuo pat 
jos įsikūrimo.

Albertas Juškevičius, Lietu
vių Melodijos radijo valandėlės 
vedėjas buvo išvykęs* į Beloit, 
Wisc., susipažinti su Diesel mo
torais. Jis priklauso Baltimo- 
rės gaisrininkams ir taiso maši
nų motorus ir kitus gesinimo 
aparatus.

Parapijos kunigai prašo* kad 
tie, kurie turi namuose ligonis,

pamaldos įprasta sekmadienio 
tvarka. (P)

S

Darbininko
nai! j i skaitytojai
Brooklyno senas veteranas 

Jonas Kunklys yra 250-sis nau
jas Darbininko skaitytojas. Jis 
pats atvyko i administraciją 
ir užsisakė laikraštį. Sveikina
me ir dėkojame.

Bet mums reikia dar kita 
tiek naujų skaitytoju. Būtume 
laimingi, jei galėtume balandžio 
pabaigoje paskelbti 500-įi nau
ją skaitytoją. Vajus dar pratę
siamas balandžio mėn. Prašo
me pasinaudoti prenumeratos 
nuolaidomis.

Velykom galima užsakyti Dar
bininką kaip dovaną. Šiemet 
metam mokama tik 3 dol., kar
tu su 1961 — 8 dol.

Darbininką naujai užsakė:
Elizabeth Lenk H. Dalan- 

gauskienei, abi iš New Britain, 
Conn.

IS VISUR

lietuviai
Paterson, N. J. Šį sekmadie

nį, balandžio 10, po pietų įgalio
ti aukų rinkėjai atlankys vietos 
ir apylinkių lietuvius, rinkdami 
aukas ir vasižadėjimus naujos, 
mūrinės .šv; Kazimiero bažny
čios statymui. Rinkėjų bus ke
lios dešimtys. Jie turės įgalio
jimus su klebono kun. J. Kin- 
tos parašu ir antspaudu. Tai 
pasišventę žmonės, kurie kla
bens kitų duris ne savo labui, 
bet naujųjų Dievo namų staty
bai.

Jūsų bendradarbis kreipėsi į 
parapijos kleboną kun. J. Kintą,

LB APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Jersey City, N. J. Kovo 6 

Mykolo ir Magdalenos Baraus
kų namuose įvyko Lietuvių 
Bendruomenės Jersey City apy
linkės metinis susirinkimas ir 
kartu buvusio apylinkės pirmi
ninko inž. Leonardo Šimkaus 
ir jo žmonos Viktorijos išleis
tuvės. Nusipirkę namus Clark 
miestelyje, N. J., ten persi
kraustė gyventi, šimkai daug 
pasidarbavo organizuojant apy
linkę 1953 metais. Leonardas 
Šimkus visą laiki buvo valdy
boje, o paskutinius metus bu-

vajus

Ona Gebienė po ilgos sunkios 
ligos mirė savo namuose ba
landžio 1. Mišios už jos sielą 
šv. Alfonso bažnyčioje aukotos

LITUANUS VAJUS 
PRATĘSIAMAS

Mieli lietuviai,
Kovo mėnesį vykęs

Lituanus žurnalui paremti at
nešė 450 dol. Gi pėr metus 
24,000 žurnalo egz. išleisti rei
kalinga apie 7,000 dol.

Todėl Lituanus žurnalui rem
ti komitetas pratęsia vajų į ba
landžio mėnesį ir pakartotinai 
kreipiasi į lietuvišką visuome
nę, prašydamas jos supratimo 
ir paramos. Akademinis jauni-

balandžio 5. Palaidota Holy mas dėkoja visiems lietuviams 
Redeemer kapinėse. Liko liū- jų aukas, be kurių nebūtų 
dinčios dukros Julija, Elena ir įmanomas tolimesnis žurnalo 
eilė anūkų. leidimas.

Jonas Obelinis Lituanus
Žurnalui Remti Komitetas 

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti: 

GLenmore 5-7281

PAPIGINTA KAINA 
“DARBININKU 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams Velykų švenčių 
proga. Užsakant 1960 me
tams, kainuoja tik 3 doL Už 
tą pačią kainą galite laik
raštį užsakyti ligoniams, ne
turtingiems seneliams Ame
rikoje ir kituose kraštuose.

Adminstracija gali duoti 
Jums adresą tokią varguo
lių, kurie norėtų skaityti 
“Darbininką”, bet neturi iš 
ko prenumeratos užmokėti.

švenčių proga administra
cijoje galima užsakyti sau ir 
kitiems lietuviškų naujau
sios laidos knygų, velykinių 
atviručių, plokštelių. Visais 
reikalais rašykite adresu:

DARBININKAS 
910 WIBoughby Avė. 
Brooklyn 91, N. Y.

stato naują bažnyčią'
pakelių ir sodybų kryžių, kuriuo 
pakelių ir sodybų kryžių, ku
riuos okupantai sunaikino. Visi 
kryžiaus kelių ir k. bažnyčios vi
duje įrašai bus lietuviški. Nau-

M. A., prašydamas informacijų 
apie bažnyčią, lėšas ir kt. Gėrb. 
klebono atsakymai čia paduo
dami suglaustai:

— Aukų rinkimo vajus pra-
dedamas balandžio 11, sekma- joji bažnyčia, kaip ir dabarti- 
dienį. Prieš tai — penktadie- nė; turės Lietuvos šventojo Ka- 
nį Kryžiaus Kelių mėtų atvyks zimiero vardą.
į mūsų bažnyčią Patersono vys- — Iš dabartinės bažnyčios 
kūpąs J. McNulty, kuris tars galima bus panaudoti visus suo- 
tuo reikalu žodį ir suteiks au
kų rinkėjams savo ganytojiškąjį 
palaiminimą.

— Norima, kad kiekvienas 
dirbąs parapietis prisidėtų nors 
su 200 dol. auka. Negalintieji 
sumokėti iš karto galės aukoti 
dalimis per 20 mėnesių. Paau
kojusieji ne mažiau 500 dol. 
bus įrašomi specialioje bažny
čios prieangyje įmūrytoje len
toje ir jų vardai ten liks nevie
nam šimtmečiui. Aukos jau pra
dėjo plaukti. Jau aukojo: Juozas 
Vaičaitis, Juozas Budrys, Adelė 
Skaches — po 500 dol., Juozas 
Žilius, Marija Papečkienė — po 
200 dol., a. a. Juozas Norinke-

lūs, groteles, vargonus, varpus, 
gal laikinai Kryžiaus kelių sto
tis ir kita, kas bus tinkama. 
Dabartinė bažnyčia bus paversta 
sale, kurioje galės pagyvėti vie
tos parapijos ir lietuviškoji veik
la.

— Naujosios bažnyčios sta
tyba atsieis 100,000 dol. o prie 
šios sumos dar prisidės apie 
15,000 dol. altorių ir kitas vi
daus įrengimas. Kai tik bus tu
rima bažnyčios statymo fonde 
bent 50,000 dol., statyba bus 
pradėta. Bažnyčia turės 400 sė
dimų yietų (suglaustai apie 500), 
bus apie 42 pėdų pločio ir apie 
95 pėdų ilgio. Bus statoma gre-

Juozas Lekavičius, V.- ta dabartinės bažnyčios, naujai 
nupirktame sklype.

Pranas Williams iš Paterso
no prisiuntė 5 naujus Darbi
ninko skaitytojus ir tuo laimėjo 
Darbininko vajaus dovanėlę 
knygomis.

S. Kreivėnas užsakė Darbi
ninką sau ir sekantiems asme
nims: J. Vanagui, iš Brooklyn, 
ir O. Kubilienei iš Richmond 
HilL- . _ " - -

B. Labuckas iš Brooklyno už
sakė Darbininką sau ir savo, bro
liui Z. Labuckui Kanadoje.

'Darbininko Administr^

vo pirmininku, be to, jis dir
bo ir Alto skyriuje. Jersey Ci
ty lietuvių kolonija negausi. 
Paskutiniu laiku vienas kitas 
lietuvis dar numirė arba išsi
kėlė gyventi į gretimus mies
tus. Vis dėlto apylinkė gyvuo
ja. Praeitų metų rudenį čia at
sikėlė su šeima Juozas Prapuo- vičius, 
lenis ir įstojo į apylinkę. Jo rū
pesčiu tuojau buvo įsteigta šeš
tadieninė mokykla, kurioje da
bar mokosi devyni mokiniai. 
Tikimasi, kad ateityje jų Skai
čius padidės. Mokykloje lietuvių 
kalbą dėsto pats Juozas Pra
puolenis, o dainų moko Kazi
mieras Stankūnas. Numatoma 
greitu laiku įvesti tautiškų šo
kių bei žaidimų pamokas. Juo
zo Prapuolenio sumanymu taip 
pat steigiamas lietuviškas kny
gynas. šv. Onos par. kleb. kun. 
Jonas šernius šį darbą mielu no
ru remia. Davė patalpas šešta
dieninei mokyklai ir knygynui.

Susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Jonas A- 
vižienis, visepirm. Augustas As
trauskas, sekr. Elzbieta Lingve- 
nytė, ižd. Anelė Andriuškevi- 
čiūtė. Į revizijos komisiją įėjo: 
Leonardas Šimkus, Ona Kijaus- 
kaitė ir Mykolas Barauskas.

LOS ANGELES, CALIF.

Pavergtų Tautų Komiteto ruo
šiami šokiai

Pavergtųjų Tautų Komitetas 
(American Committee for Free- ’ 
doni of Enslaved Nations), ku
rio veikloje dalyvauja ir lietu
viai, 1960 balandžio 30, šešta- 

, dienį, 8 vai. vakare ruošia šo
kius su programa, kurie įvyks 
Polonia salėje, 1312 West 3rd 
Street. Lietuviams šiame komi
tete atstovauja Alto vietos sky
rius. šio komiteto veikloje da: 
lyvauja suomiai, estai, latviai, 
lietuviai, lenkai, čekai, rumunai, 
ukrainiečiai ir vengrai.

Didžioji savaitė, mažo for
mato knygelė, kurioje yra di
džiosios savaitės pamaldų tvar
ka ir visos reikalingos maldos, 
artinantis Velykoms yra nau
dinga įsigyti kiekvienam kata
likui. Knygelės kaina 1 dol. 
Gaunama Darbininko adminis-

Staniškienė — po 100 dol., a.a. 
Jurgio Latvio testamentu pa
skirta 100 dol., Ant. Barauskas 
(iš Cliffside, N. J.), Ben. Lau
kaitis, R. Weiss — po 50 dol., 
kun. Z. Smilga iš Connecticut
— 25 dol., P. Ūsienė — 20 
dol. Pradžia graži ir šių asme
nų pavyzdys paskatins ir kitur.

— Bažnyčia norima pastatyti 
1961 metais, kad joje jau gali
ma būtų švęsti parapijos įsteigi
mo auksinį jubilėjų. Bažnyčios 
projektą padarė Amerikoj gi
męs lietuvis Nekrošius, dirbąs 
su areritektu S.A. Seller, kurio 
vardu projektas ir pažymėtas. 
Bažnyčia bus mūrinė. Priekyje
— nišose bus šv. Kazimiero ir 
Šiluvos švč. Marijos statulos. 
Viduje bus trys altoriai: didy
sis — šv. Kazimiero, šoninis
— švč. Marijos Šiluvoje ir dar 
vienas. Šone didžiojo altoriaus

draugystė — čia įsteigta 1900 
sausio 13. Šios draugijos pa
stangomis čia įkurta šv. Kazi
miero parapija 1911 spalio 15 
inkorporuota 1911 gruodžio 18), 
o sekančiais metais, klebonu 
esant kun. Andriui Daugiui, pa
statyta ir rugsėjo 2 pašventin
ta medinė bažnytėlė, atsiėjusi 
tada 5.900 dol. Šios bažnyčios 
amžius, praėjus 50 metų, pagal 
dabartinius statybos reikalavi
mus jau gal neperilgiausias. Ra- 
tersono lietuvių kolonija nedi
delė, bet vieninga: praeityje ji 
labai žymiai parėmė Lietuvos 
atkūrimo reikalus, lietuvių šal-

—Šioje parapijoje dirbu jau pą, o dabar žymiai remia Lie- 
24 metai. Visada stengiausi ap
sieiti su kukliausiomis išlaido
mis. Parapiečiai tai žino. Todėl 
tikiuosi, kad į mano ir kun. 
Vyt. Demikio šį kreipimąsi jie 
gausiai atsilieps ir, Dievui lai
minant, Patersono ir apylinkių 
lietuviai turės naujus, gražius 
Dievo namus, kurie liudys apie 
šios mažos lietuviškos parapi
jos aukštą dvasinį susipratimą 
ir vienybę.

Padėkojęs kleb. kun. J. Kin
tai už informacijas, skubu jas 
pranešti Darbininko skaityto
jams.

Patersonas yra 17 mylių nuo 
New Yorko. Lietuvių kolonija 
nedidelė. Pirmas lietuvis Ipoli
tas Ulinskas (dzūkas iš Lydeki- 
ninkų nuo Merkinės) čia apsigy
veno apie 1892 metus. Jis dar

tuvos laisvinimo reikalus. Lie
tuviška veikla praeityje čia 
ypač žydėjo. Tai liudija nema
žas organizacijų skaičius, turė
ti chorai, orkestras, sporto gru
pės, organizuotos lietuvių die
nos, parodos, koncertai, vaidi
nimai. Tokie lietuviai tikrai ver
ti turėti ir savo gražią mūrinę 
bažnyčią, maldos namus dabar
čiai ir paminklą ateities kar
toms. Visos Amerikos lietuviai 
katalikai ir organizacijos pra
šomi padėti patersoniečiams 
šiuos Dievo namus pastatyti. 
Nors ir nedidelė auka (doleriais 
ar centais) būtų didelė pagalba 
ir padrąsinimas. Aukas prašo
ma siųsti klebono vardu: Rev. 
John Kinta, Pastor, 143 Mont- 
gomery PI., Paterson 1, N. J. 
Su visais aukotojais bus atsi-

numatoma pastatyti gražų lietu- tebėra gyvas. Pirmoji <lietuviš- skaityta ir jie prisiminti mal- 
višką kryžių atminimui Lietuvos ka draugija — šv. ‘ Kazimiero dose. Jurg. Ežerietis

— Lietuvos Pajūris. Tokiu 
vardu pasirodė pirmas numeris 
naujo lietuvių laikraščio, lei
džiamo Kanadoje, Montrealyje, 
Mažosios Lietuvos Bičiulių drau
gijos. Vyr. tedaktorius A. Ly- 
mantas. Laikraštis skiriamas 
Mažosios Lietuvos reikalam 
svarstyti. Ketina išeiti 4 kartus 
per metus. Prenumerata 5 dol.

— Kun. St. šantaras, Balto 
apskrities pirmininkas Chicago- 
je, atšventė 25 metų kunigys
tės sukaktį.

— Dr. V. Kvaraciejus pro
fesoriauja Bostono univresitetė. 
Jis laikomas geru jaunimo nu
sikaltimų žinovu. Dažnai kvie
čiamas paskaitom į kitus univer
sitetus ir koiegijas. Prieš po^-' 
rą metų buvo pakviestas Turki- 
jon kaip pedagogikos mokslų 
specialistas. Dr. V. Kvaraciejus 
yra čia gimęs ir augęs Brock- 
ton, Mass. Vienas jo brolis 
Brocktone yra gydytojas, ki
tas — advokatas. Tėvai kilę iš 
Dzūkijos, iš Druskininkų apy
linkės.

— V. Žiemelytė Toronto u- 
niversitete baigė dainavimo stu
dijas. Ji buvo gavusi stipendi
ją, kaip turinti nepaprastą baį- 

< są (kontraltą) ir didelį talentą.
— Sol. Pr. Bičkienė dabar, 

dainuoja su Virginia Simphony 
orkestru ir amerikiečiu bosu 
M. Boudon įvairiose JAV mies
tuose. Balandžio 18 ji dainuoja 
Sandersville, Georgia.

— Hamburge, Vokietijoje, su
situokė iš Sibiro paleisti ir į 
vakarų Vokietiją atvykę Anta
nas Šimkus ir Marta Kuraitė.

— Dirva ir šiemet skelbia 
jaunųjų dainininkų, smuikinin
kų ir baleto šokėjų varžybas 
gegužės 14 Clevelande. Regist
ruojasi ne vyresni kaip 28 me- ~ 
tų iš JAV ir Kanados Dirvos 
redakcijoje iki balandžio 23. 
Laimėtojam skiriamos 3 premi- 

-jos po 200 dol. ir 3 po 100.
— Williamas Paškūnas, ilga

metis Darbininko skaitytojas, 
91 metų, gyv. Westernport, Md. 
mirė kovo 28, palaidotas iš šv. 
Petro bažnyčios Westernport, 
M. Paliko sūnų Williamą ir duk
terį E. Monroe Pierce su šei
momis.

Lietuvių dainos Amerikoje — 
pasakojamosios dainos ir bala
dės. Surinko Jonas Balys. Iš
leido Lietuvių Enciklopedijos 
.leidykla. Dainininko dalia —

Aleksandro Kutkaus atsimi
nimai. Išleido Liet. Endiklope- 
dijos leidykla. Knygos gaunamo 
Spaudos Kioske, 280 Union Av, 
Brooklyn 11, N. Y., o taip pat 
Darbininko administr. 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

NURSING SCHOOL

Woutd you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE 
Positions will be avatlable in Hospi- 
tals. 1 nstitutions. Doctors’ Offices 41 
all Health Agencies. For complete 

Information phone or write to: 
Sister BEATA MARIA. St. Vincenta 
School af Practical Nursing. 45 Elm 
Street. Montclair. N. J. — PI 6-4000.

NURSiNG HOME

CATHOLICS WEI.COME -»t SHELTER 
COVE NURSING HOME. 83 Watch H)II 
F.d . UK-rfcrly. R I. Tel. Lyne 6 26M. 
Long i'j.tab nlr.«inK home in IVcstrrly. 
R. I. brauti fui Imation near Watch HilI. 

mod-rn open with modera 
conveni^nces. Int.-r.'stni in all typcji ot 
CHRONICALLY ILL pcopl- and PROR 
LEM CASES. Administrator R.-girt.-rcd

CATHOLIC OPERATED
Modern licensed NURSING HOME, 
country surroundings - Reasonable 
rates - Bed patiehts preferred. —
LYNNAVOOD NURSING HOME, 

20 Munson St„ Sussex. N.J.
Sussex 2-5441

PARDUODAMAS
AMERIKOS LIETUVIŲ 

PILIEČIŲ KLUBO.
280 Union Avė.. Brooklyn 11. N. Y.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu.

Barni-rcsloVnntri bei saloms yra 
bam-restorano bei kabareto li
cenzijos. Motini apyvarta apie 
$50,000 00. Pirkimo pasiūlymus 
siųsti

Amer. Lictuv. PiheCių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui 

ST. KARVELIUI.
188 Highland Blvd . Brooklyn 7. N Y.trati joje.
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Melas šventykloje

Clevelandas suvaidino V 
Mariūno dramą “Melas šventyk
loje“.

Jei scena yra šventykla, tai 
pagal recenzentų atsiliepimus 
didžiausias melas toje šventyk
loje buvo pasakytas apie parti
zanus.

Trys prasilaužę pro uždangą 
partizanai atvyko i Ameriką.

Tai vienas melas.

IŠRINKIM JUOZĄ MULIOLĮ OHIO VALST. ATSTOVU
CLEVELAND, OHIO jų lietuviškų išeiviją įvairių pa- 

žiūrų ir Įsitikinimų žmonės, pa
kas, jis pavyzdingas šeimos tė- siryžę padaryti visa, kad Mo
vas, auginąs keturis vaikus, pa- liolis taptų Ohio valstybės at- 
galiau jis taip pat artimas ir stovu.
lietuvių bendruomenei, dalyvau
jąs jos gyvenime ir paremiąs tetą susitelktų ir visi Clevelen- 
jos siekimus.

Tad kaip laikysimės jo atžvil
giu mes — visi tie, kurie sako
mės esą lietuviai, kuriems rū
pi lietuviški reikalai, kurie kiek
viena proga deklaruojame tau
tinę savo vienybę ir tautini so-

Lietuvių išeivija Amerikoje 
kažkaip vengia atsakingesnių 
valstybinių vietų. Daugiau čia 
turime vad. profesionalų (kuni
gų, gydytojų, inžinierių, advoka
tų) ir prekybininku, bet retas 
lietuvis tesiveržia Į renkamą
sias vietas — i senatorius, kon- 
gresmanus, teisėius. Taip yra 
turbūt ne tik dėl to, kad esa
me menkai susiorganizavę ir ne
sudarome renkamiems reikiamo 
užnugario, bet ir dėl to, kad 
neišsiauginome didesnio masto
populiarių asmenybių, žinomų lidarumą? 
ne tik lietuviu, bet ir ameri-

- kiečių visuomenėse. Taip pat ne 
be tam tikros Įtakos čia bus, 

, rodos, ir ta aplinkybė, kad lie- 
j tuvio' sąmonėje -"politika” yra 

apskritai sukompromituotas da
lykas, kuriam jis nerodo nei rei
kiamo 
mo.

Dabar reikia, kad apie komi-

AIR CONDITIONING 
“It’s Wi e to Prepare Nqw" 

GENERAL HEATING 
and Air Conditioning 
88 NEW DORP PLAZA 

VU jyi33

CATHOLIC BOOKS

“IŠ viso neaišku dėl ko ... 
jie paliko kovos bendrininkus 
Lietuvos miškuos ir atvyko A- 

. menkoji'. Kalnėno, ir. -Raišio 
(partizanų) veiksmai Melo šven

tykloje sako, kad jie buvo vien- 
pasiilgę moterų“ (Naujienos ko
vo 26).

Tai antras melas.
Partizanas Kalnėnas, kuriam 

žmona pasipasakojo savo klai
das, “grasina nusinuodyti“.

Tai trečias melas.

Būsimo pasyvūs ir abejingi? 
Tai kelias į naują pralaimėji
mą. Būsime aktyvūs, susiklau
sė ir drausmingi? Tai galimy
bė padėti savo tautiečiui laimė
ti rinkimus. • -

Gripping, Imaginative Novel 
depieting 

CATHOLICISM’S STRUGGLE 
\VITH COMMUNISM 

told with wit and humor būt with 
avvareness of the grim implications

"THE TIBrR FLOWS RED"
B-j FATHER JOHN F: MOONEY 
A "mušt” for Catholics everywhere 

$2.00 Postpa'd
JOHN GREEN, Dept. 111 

90 Franklin Avė., Brooklyn 5, N.Y.

dėmesio, nei pasitikėji-

taip neturėtų būti. Lie- 
kaip tautinės grupės. A-

Recenzento moralas: “Mariū
no drama vaizdžiai parodo 
mums, kad už melą, Įvykdytą 
šventykloje, tenka atkentėti... 
Daugelis žiūrovų juokės?-.

t-.;„ Išsiderino'ar nesusiderina?

Viiko prezidiumas kovo 31 
paskelbė: “Kas šiemet vyktų į 
pavergtąją Lietuvą, kad ir Sa
vųjų lankyti, tikrai paremtų sa
vo tautos priešą”.

New Yorko Alto pirmininkas, 
tų žodžių neskaitęs ar jų ne- 
"paisydamas, balandžio 3 išvy
ko Į Maskvą ir Vilnių.

Bet 
tuviu, 
menkoje būtų visai kitas svo
ris ir Įtaka, jei mes turėtume 
koki vieną savo tautybės se
natorių, jei turėtume vieną ki
tą kongresmaną, jei sugebėtu
me pravesti savo žmonių Į tei

lsėjų,- miestų merų. ir-kfc>valsr— 
tybinęs vietas. Tada visai kitaip 
imponuotų taip pat ir mūsų tau- 
tinisr organizuotumas: amerikie
čių visuomenė matytų, kad esa
me ne kokia palaida bala, bet 
stiprus tautinis vienetas, su ku
riuo reikia skaitytis. Visai ki
toj padėty atsidurtų tada anas 
Amerikos lietuvių “milijonas”, 
apie kurį dabar mėgstame nere
ta proga užsiminti, bet maža 
ką konkrečiai darome jam pa
budinti.

Pasisakome prieš pasyvumą 
ir abeiinguma. Tai brangiai at
sieinanti prabanga. Todėl pasi
sakome už aktyvumą, susiklau
symą ir drausmingumą, nes ši
tai gali atnešti mums laimėji
mą.

Yra susidaręs Clevelande ko
mitetas padėti Mulioliui rinki
muose ir ji paremti. Gražu, kad 
šiame komitete susitelkė abie-

STOUGHTONO ŽINIOS

Ona Mockienė- Jautakytė mi
rė kovo 30 d. Buvo gimusi 1887 
gegužės 10 Peraičių kaime. 
Skuodo parapijoje. Į Ameriką 
atvyko 1907 liepos 3, apsigy
veno Brighton, Mass., kur Jąįę- 
kėjo už Kazimiero Mocka&s’Tr

AMSTERDAM, N. Y.

Vasario 16-tos minėjime au
kojo:

Kun. Juozas Raštutis — 50 
dol.; po 20 dol.: Agota Januš
kevičiūtė, kun. J. Grabys;

Po 10 dol.: kun. Kęstutis Bal- 
čvs, kun. J. Ruokis, kun. Ma
tas Gyvas, kun. Jonas Krivic
kas, kun. Alfonsas Petraitis 
(Schenectady), Mr. Mrs. A. Bal- 
čys, Mr. Mrs. F. Danyla, Kazys 
ir Ona Raliai, Antanas ir Ona 
Beleckai, Mykolas' ir Liudvika 
Kerbeliai, Jonas ir Julė Mikė
nai. Jonas ir Magdalena Miš
kiniai — 6 dol. Po 5 dol.: Ka
zys ir Stasė Karbočiai, Leonas 
ir Regina Hartvigai, Andrius ir 
Stasė Džekčiorius, Petras Bobi-

do lietuviai.
šitam būtini du dalykai: pa

sirengimas ir pats balsavimas. 
Rinkimams pasirengti balandžio 
10 tuoj po pamaldų (11:30 vai.) 
Dėtuvių salėje šaukiamas Cle- 
velando lietuvių susirinkimas, i 
kuri kviečiami visi, kam rūpi; 
lietuvių organizuotumas ir šiuo! 
organizuotumu paremtas mūsų 
kandidato laimėjimas. Pirminiai 
balsavimai įvyksta gegužės 3, | CHILDREN 8OARDED 

Tr prie balšavimd urnų Turi nu- 
eiti visi tie tūkstančiai lietuvių, 
kurie Clevelande gyvena.

Taigi Clevelando lietuviai lai
kys savo visuomeninio subren
dimo ir organizuotumo egzami
nus. Skaudu būtų, jei šiems 
egzaminams patys kenktume. 
Kenks gi visi tie, kurie galvos: 
“apsieis ir be mūsų”. Kenks tie, 
kurie išsisukinės: “tepadaro vi
sa kiti”, nes į rinkimų akciją 
gali Įsitraukti visi, net ne A- 
merįkos gilįečiąi, pakalbindami 
už lietuvį kandidatą balsuoti sa
vo bendradarbius įmonėse ar 
kaimynus gyvenamose vietose.

Reikalas rimtas, visu rimtu
mu kiekvienas į jį pažiūrėkime.

St. Barzdukas

SIUNTINIAI I LIETUVA j
STANKŪNAS & MASIULIS <

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE I 
LONDONE I

Praneša visuomenės žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų Į 
iŠ ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo artimiesiems: < 

100 įvairių medžiagų vyriškiems kostiumams 
203 ” ” moterišk. kostiumams ir suknelėms

100 ” n moteriškiems ir vyriškiems paltams . H
Vios vilnonės medžiagos- -angliškos su įaudimu “Made in England” < 
Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovų '
JONĄ DAUGIRDA / 337 Union Avė. Broo’c’yn 11, N.Y. J

Tel. EV 4-1232 ir EV 74940 J

NURSING HOME

Bushw*ck A re a in 
Brooklyn, N. Y.

CHILDREN CARED FOR DAILY 
IN CATH0LIC HOME 

Reasonable prices 
Insnecti'n »r"-ited 

GL 2-9430

> DOVANOS GIMINĖM <

k IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR! J
Į mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- '£ K A vojė. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai < 
» vertina gautam siuntiny ? ? ? ;
E Be abeio, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNCk J.

-NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. ;

IR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- ‘> laUll čiom žemiausiom kainom mieste? ’
> TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS '

in
CA.THOLIC HOME 

FLATBUSH E. 16 ST. Vicinity
DAY.CARE 
PRESCHOOL

Exeellent Referer.ces
BU 7-8389

FISHING BOATS'

1908 persikėlė Į Stoughtoną. 
Čia dirbo Shavvmut Wool Mills. 
Išaugino dukteris Stasę, Oną, 
sūnų Julių, kuris dabar gyve
na Floridoje. Velionė priklausė 
Suvienytų Lietuvių Draugijai. 
Palaidota balandžio 2 iš Nekal
tai Pradėtosios bažnyčios Holy 
Sepulchre kapinėse. Mk.

Pereitais metais organizuotu
mo egzaminus laikė Chicagos ’ 
lietuviai, rinkdami į Amerikos . 
Kongresą lietini inž- A. Rudi. , 
Deja, egzaminų neišlaikė. Ne-

> kalbame čia apie šito neišlaiky- 
mo priežastis, bet pats neišlai- '

t kymo faktas paliko labai sle-
- giainą ir nenaudingą Įspūdį: kas _ Bablinskas Stasvs

gali rimtai skaitytis su tiek bal. nas'. 'tona^ Bablinskas, Stasys 
suotoją tedavusia tautine gru- “■ B‘rl‘‘e ,Bal’'s- M.r- Mrs-

, sys Lekutis, Vytenis ir Aldona
„ Miškinis. Juozas Olšauskas, To- 

šiemet egzaminus laikys Cle- mas Valiukonis Genovajtė Go_ 
velando lietuviai:

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

CATHOLICS VVELCOME 
Sundey Mass

Under New Management 
"A Home With a Heart”

CY 9-2300

RIVER VIEW NURSING HOME
117 Beekman St., N. Y.C. 

EXCELLENT NURSING CARE

REASONABLE PRICES
WO4-4030

WHITE NURSING HOME

V t K I N G S 
OF MONTAUK, N. Y.

Capt. Carl G. Forsberg & Son 
65’ Party Fishing Boats “Vikirig & 
Viking Star”. Heavy deap-sea ocean 
fishing daily, all year round. To 
Cox’s Ledge—June thru Oct. Best 
Deep Sea Fishing on N. E. Coast.

Viking Dock, Montauk, L.l. N.Y.
Telephone: MOntauk 8-2788

DISPLAY

BOAROERS W A N T E D
Catholics Welcome

Pleasant Home - Single Rooms - 
Lady - $65 per month — Phone 
Mrs. R. Deamer. Stephentown, N.Y.

Stephentown 4-4774

Ecklebe & Guyer
Ėst. 1910

; ..a . .5 ■

CREATORS OF F AR FAMED
GIFT BASKETS

EASTER BASKETS

Lietuviu republikonu susi
rinkimas'šaukiamas antradienį, 
balandžio 12, 8 vai. vakare Lie
tuvių Piliečių klube. 280 Union 
Avė.. Brooklyn 11. N. Y., tiks
lu Įsteigti New Yorko Amerikos 
Lietuvių Republikonu Lygą.

Kiekvienas lietuvis republi- 
konas prašomas susirinkime da
lyvauti. Bus renkama valdyba 
ir svarstomi kiti svarbūs reika
lai.

i Ohio valstybės atstovus de
mokratę sąrašuose kandidatuo
ja lietuvis Juozas P. Mull - Mu- 
liolis, tad kokį užnugarį jam 
sudarys Clevelando lietuviai?

Niekas neabejojame savo kan
didato rimtumu: jis sąžiningas 
savo profesijos darbininkas, jis 
yra Amerikos Armijos pulkinin-

Parduodama sofa gerame sto
vy. dvi minkštos kėdės ir ki
limas. Kreiptis: Agnės Liogis, 
73 Wyckoff Avė.. Brooklyn, N.

SALAMANDER
DIDŽIAUSIAS VOKIETIJOS BATŲ FABRIKAS

Vasariniai sportiški batu
kai moterims Įvairių mode
lių S8.95 ir daugiau.

Sandaliai “Rolf” $13.95 
su odiniais padais. Kiti 
sandaliai moterims ir 
vyrams $7.95; vaikams 
$4.95 ir daugiau.

Vaikams batai “Fu^s'rzt,\ 
didžiausias pasirinkimas 
nuo $5.50 ir daigiau.

vokiškus Sai m'indcr Fer- 
1 n Irrnr'A: <r <4 ii«ri'U

UŽSAKYMAI PAŠTU TUOJAU IftPTEDOMI 
KATALOGAI PRISIUNČIAMI VELTI I

335 FAST R6»h ST., N.Y.C. 58-02 MYRTLF AVENUE
tarp 1 Ir 2 Avrnue 

Tel. EN 9-3045
RIDGEVVOOD - BROOKLYN 

Tel. EV 1-3727

bis, Mr. Mrs. J. Gerutis, Mr. 
Mrs. S. Rimkus, Mr. Mrs. Petras 
Lalas Jonas Hartvigas. Mr. Mrs. 
Ančiukaitis, Mr. Mrs. Frank Go- 
bis, Mrs. Irene Wood. Antanas 
Lukšys — 2 dol.

Smulkiais surinkta 110.25 dol.
Viso suaukojo 408.25 dofc

. For Aged—Chronic A Convalescent 
24-hour Licensed Nursing Care 

Excellent Food. Reasonable Prices 
Confession and Communion Monthly 

2739 Bedford Avė., Brooklyn
GE 4-0868

CLINTON NURSING HOME

Angliški žodynai gaunami 
Darbininko admin. Kainos: ang
liškai lietuviškas — 6 dol., lie
tuviškai angliškas — 7 dol.

Sv. Rašto Senasis Tęst amen 
tas dviejuose gražiai įrištuose 
tomuose, neseniai išleistas Ita
lijoj, dabar jau gaunamas Dar
bininko administracijoj. Abiejų 
knygų kaina. 22 dol.

Knygelės apie šv. Kazimierą 
(anglų kalba paruošė kun. A. 
Kontautas) ir apie Šiluvą (pa 
ruošė kun. J. Jutkevičius) gau
namos Darbininke. Kaina 1 egz. 
50 centų. Abi knygeles išleido 
Lietuvos vyčiai.

HELP W. FEMALE

ĮsJt3!qų išvalymui reikalingos 
DARBININKĖS

Išvalyti įstaigas mwlem: Akuose p-is:»- 
tix»s* Manhsttane. Mokama S1.47 per va
landa: P* mėnesio $1.57 p*r vai. Dnr'oss 
tęsiasi nuo G vai. popiet iki 12 vai. nak
ties — nuo pirmadienio iki penktadienio.
Kas to darbo n< mokėtų, pirmomia d e- 
nontia ųnua pamokna. — A| mokama lico-
ninė. »rydyt>>ja.«. Kyvybvj< aĮedrutidosi. at- 
oBtrizniū. SnlntercmiMI priimami kau-ii n 
nuo 10:30 vai. priešpiet. Atšin- šktte ši 
škelbimų ir tnrinraš rekr»mend««<ijas i 
20 East 27th Street, N. Y. N.Y.

UNPAINTED FURNITURE

,N«w New Lcw Prices cn Unpalnted 
FumHure. Dėsies - Bookcisrs - Csb- 
inets - Chest of Drawers - Cltfffe- 
robes Spccial conslderatton fftven to 
religioiis instltutlems.— STEINWAY 
Urtpainted Fumlture, 32-40 Strin^ay 
St., L. T. City. At the Independent 
Stiba-.iy Bnfr. RA 8-4595. Bra Ch 
store st 47 W Main St., Smithtovn,

415 Clinton Avenue 
Brooklyn, N. Y.

24-hour NURSING CARE f o- aged 
CHRONIC and BED PATIENTS

MA 2-4119

NOAH NURSING HOME
Jean Kaiser. Dir. Chronics—Invalids 
& Ėlderiy People. Home likę sur- 
roundings. Reg. Nursing Care. 620 
W. Merrick Rd„ Lindenhurst. Cath
olics welcome. Inspection invited —

Phone TUmer 4-0840

Monthly Communion given at Park 
Haven Nursing Home. 24-hour fne 
nursing care—Convalescent. chronic 

aged. Homelike. friendly atmos- 
phere. Modera fireproof bldg. Strict 
diet controL Recreational program. 
Occupational therapy. — Moderate 
rates. 4301 - 8th Avė., Brooklyn 32, 
N. Y. Tel. GE 5-8512.

We cordially invite you to visit 
us ąt our new location at

76 VVILLOUGHBY STREET 
Brooklyn 1, New York 

(Bet’.veen Bridge & Lavvrence) 
Our Telephone Numbers are- 
TRiangle 5-3331, 3332, 3391

TUXEDO BALLROOM
210 East 86th St. & 3-r» Avė., N.Y.C.

Mes paruošiame jusy
VESTUVIŲ POKYL)

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

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

Dėl smulkesnių informacijų skambinti:

DANNY DEVLIN — RE 4-7335

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjau labai dideliu* akausmu* nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuote, rankose, šlaunyse, 
kojose ir keliuose: jaučiau didelį nervingu
mą ir kankino nemiga. Meldžiau' Dieve pa
galbos ir mano - maldos buvo išklausyto*. 
Gydytojai chiropraktikai — Manhattan. 
Bronx. Brooklyno ir Oueens klinikose — 
pašalino visu* mano skausmus ir visas oro- 
biemas. Dabar aš jaučiuosi ksip 18 metų 
mergaite. DCkolu Dievui ir chiropraktikų 
klinikoms Manhattan. Bronxe ir Brooklyne. 
JOf Kalite rašyti ar skambinti norint .-ni ii- 
k-tmių informaritų apfe tai. kaip man jie 
padėjo. — Mrn. France* R-ndazzo.
635 Manida St . Y-rk City. TV 7 2570.

CH1R0PRACTIC CENTER OF 
t MANHATTAN, 132 W. 42 n d St.

(Cor. 8’way—Suite 518A) t CHIROPRACTIC CENTER OF
■ BROO”’’ st.

(Near Borough Hali)
CHIROPRACTIC CENTER OF

* THE BRONX. 1015 Southern Blvd.
(Bet. Ė. 1SSrd St. & Weatche«ter Avė.)

CH1ROPRACTIC CENTER OF 
P DUEENS A LONG ISLAND 

•1-02 Sutphin Blvd.
F (Near Jamalca Station. L. t. R.R.)
Galima KVIBSTIS I NAMUS bet kur ir bet 
ktiriim talku. Paskambinkit*, parašykite arba 
aplankykite mua Šiandien Ir aaunit* ili<i«tru.>- 
t* *patvw>ta knygelę kuri..)* nomdytn k lp 
C1TTROPRACTIC CKNTERS jralt Jums» pn«t n 
VtaiMkytl vizite skambinkite tel.. DAS-7M0.

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 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.

KRAUTUVfiS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS, ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK..

S, BeckenYeino krautuvėse'Kalbarria' rusiškži.'iėhkiškaiį uk rainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršy,- 

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

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHAKD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

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

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

1158 East Jersey Street, EUzabeth. N. J.
Telęfonas: ELizabeth 4-1711

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

VILNONES MEDŽI AGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vi’nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

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

PATENKINTI

t SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Į 200 ORCHARD STREET 
į Tel.: AL 4-8319

NEW YORK 2, N. Y.

KELIONES Į LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplanlcyfi savo artimuosius LIETUVOJE

Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio
- keliones Į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus.

Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir kt.
Smulkesniems informacijoms rašykite ar skambinkite daugiausiai 

patyrusiam kelionių biurui į Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine
45 W. 45 Str. Ncw York 36, N, Y. e Tel. Orele 5-7711

DOVANU SIUNTINIAI 1 LIETUVA
IR J KITUS SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDOMUS KRAŠTUS 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami Čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS ESPRESS Corp.
• NEW YORK 3. N. Y.. 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-54r« 
o LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-Š569
• PATERSON. N. J.. 99 Main Street ’ — Tel.: MU 4-4619
• NFW HAVEN Conn.. 6 Day Street — TeL: LO2-1446
• P1TTSBURGH. Pa.. 1015 E. Carson Street - Tel.: HU 1-2790 
o VVORCFSTER. Mass., 22 Caristad Street — Tel.: SWS-2MS 
e HAMTRAMCK. Mich., 9350 Jos. Camp.-n - Tel.: TR 3-1666 
o CLEVELAND. Ohio. 2683 W. 14th Street — TeL: TOLIOM 
o CHICAGO. ttt.. 2222 W. Chlcago Avenue. - Tel. *R 8*966 
e SAN FRANCISCO. Cal.. 2076 Sutter St eet - Tel.: FI6-1571 
o VINELANO. N. J^ West L and H Avenue, Grttk Orthodos BMg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadtenišia ir sekmadieniais
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ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Futbolas

Atletas

DARBI NJ N KAS

Veda K. Merkto

® SPORTAS
ARTĖJA DESIMTOSIOS 

ŽAIDYNĖS

Žaidynių varžybiniam kc
tetui, turbūt, nusirito nuo šir
dies akmuo, kai sužinojo, kad 
Fasko pirmininkas gavo leidi
mą naudotis didžiosios Ffank- 
lin K. Lane mokyklos salėmis, 
čia bus pravestos visos krepši
nio, stalo teniso ir šachmatų 
varžybos. Mokykla turi dvi di
deles moderniškas krepšinio sa
les. Ji yra Jamaica Avė. prie 
buvusio lietuviams žinomo Dex- 
ter parko. Lengvai pasiekiama

I BMT linija, važiuojant iki El- 
' derts Lane stoties. Tinkliniovar- 
: žybos bus Highland Park YM- 

CA patalpose, kurios yra toje 
'' pačioje Jamaica Avė. Abi sa

lės bus sujungtos trumpų ban- 
’ gų radijo siųstuvais. Žiūrovai 

bus tuojau informuojami apie 
visą žaidynių eigą. Tai bus be
ne pirmas atvejąs mūsų žaidy
nėse. Tuo rūpinosi elektrotech
nikas E. Liogys.

Krepšinio varžybose komandų 
skaičius ribotas: vyrų grupėje 
— 8, jaunių 8, moterų — 6, 
jaunučių ir mergaičių taip pat.

Visolaukiama virš- dviejų 
šimtų sportininkų ^s Chicagos, 
Detroito, Clevelaiido, Hamilto
no, Toronto, Hartfordo, Bosto
no, Waterburio ir, žinoma, pa
ties New Yorko. Vyresniesiems 
bus užsakytas viešbutis, bet jau
nuosius turės priglausti patys 
newyorkiečiai. Todėl visi vietos 
lietuviai, gavę ar negavę orga
nizacinio komiteto prašymus, te
gul pasiūlo savo viešnagę at- 
vykstantiem sportininkam. A- 
pie tai pranešama S. Remėzai

• 47 Van Siclen Avė., Brooklyn 
7, N.Y. Tel.: MIdway 7-6189.

šachmatų pirmenybės pasibai
gė gražiu mūsų meisterio lai
mėjimu. Dalyvavo 54 žaidėjai, 
iš jų septyni meisteriai. Taut- 
vaišas baigė pirmuoju su 7įĄ - 
^4 tš. Beninas ir Leopokli po 
6^. Tai penktoji Tautvaišo 
pergalė Chicagos p-bėse. Jei 
pridėti jo keturias pergales Il
linois p-bėse tai matysime, kad 
Tautvaišas tvirtai valdo Chica-

TeL MU 3-2928 
VACYS STEPONIS

- Kiti lietuviai šiose p-bėse pa
sirodė šitaip: Radys surinko 5 
tš. ir gavo prizą, kaip geriau-

Šalkauskas 4, Palčiauskas, Ra
mas, Karpuška, Bružas po 3% 
tš.

J. Vilkas, Jr. laimėjo dr. 
Putzmano vardo turnyrą Bos-

Plans for th« Opening of 
camp Saint John operated by 
Sisters of Saint John the Bap- 
tist of the Mount Saint John tone, sukoręs 5-1 tš. (2 ly- 
Academy at Gladstone, New 
Jersey — are now in progress.

This well known summer 
camp located in the beautiful 
country side of Gladstone, N. 
J., takes care of boys from 6 
to 10 years of age and girls 
from 6 to 15 years of age. The - 
opening date this year will be 
July 3rd and the elosing date 
will be August 20th.

Camp Saint John provides 
swimming, hiking, tennis, ar- 
chery, pienies, boating, hay 
ridės, volley bąli, soft bąli, 
camp fires, movies, dramaties 
and indoor games.

Because of the popularity of 
Camp Saint John it is sugges- 
ted that contact be made at 
once for an application form 
to make sure of reserving 
accomodations. — Sister Ber- 

Varžybų nugalėtojam eilėmū- nardinę Camp Saint John — 
sų organizacijų jau paskyrė do- Gladstone, New Jersey, wiU be 
vanas, bet dar laukiama dau- happy to answer all inųuiries. 
giau iš organizacijų ir visuome
nės veikėjų. - - 

žaidynės bus balandžio 30 
gegužės 1. Vakarais bus sporti
ninkų šokiai (sekmadieni do
vanų įteikimas) Manhattano Le
nos Chalet Caterers erdviose 
salėse, kuriose telpa virš 800 
asmenų. Vieta (252 East 2nd 
St., Manhattane) lengvai pasie
kiama požeminiais traukiniais.

Registracija žaidynėm
Registracijos, raštai žeidynėm 

turi būtį išsiųsti iki balandžio 
18 (pašto štampas). Adresuoti: 
Lithuanian Athletic Club Ine. 
c.o. Žaidynės, 1332 Halsey St. 
Brooklyn 27, N. Y.

giom); John Curdo (N. Angli
jos meisteris) ir S. Brandwein 
po 4*/-> tš. Jauniausias šio tur
nyro žaidėjas Algis Makaitis 
turėjo pasitenkinti pergale 
prieš ekspertą L. 'Wagnerį ir 
lygiomis su David Ames (I 
lenta iš Quincy klubo).

N. Anglijos mėgėjų p-bės 
(jose nedalyvauja meisterių 
klasės žaidėjai), nuskirtos ba
landžio 22-24 dienomis Bostono 
Boylstono klube. Amerikos 
šachmatų federacija išsiunti
nėjo aplinkraštį visiems N. 
Anglijos šachmatininkams ra
gindama dalyvaut šiose p-bėse.

P-bių sponceriais sužymėti: 
USCF, MSCA, NECA, Boyl
stono ir So. Bostono Lietuvių 
šachmatų klubai.

Lietuviai žaidėjai prašomi 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Registruotis pas K. Merkį, tel 
AN 8-1282.

(Skelb.)

Prof. & Trades

PHYSICAL 

THERAPIST
An opportunity for a Reg. Physical 
Therapist desiroūs of living in the 
North Central section of U. S. — 
Mount Vernon, Ohio. Mt. Vernon is 
in the centrai part of Ohio 80 miles 
south of Cleveland with a population 
of 18.000, a colonial type city, cho- 
sen ‘The Typical American City” in 
1944, quite industrial and very Pro
gressive.
Position available for malė or fe- 
male, salary open, 40 hours work- 
week, good personnel policies, beau- 
tiful new accredited hospital, excel- 
lent eąuipment, 140 beds, expand- 
ing to 180 in a year. Apply, write 
or wire MERCY HOSPITAL. 
Mount Vernon, Ohio, or telephone

Pereitą sekmadienį lietui ne
gailestingai pilant, pirmoji ko
manda pralaimėjo Bridgeportui 
0:3 (0:1), o rezervinė 0:4. Jau
niai laimėjo prieš Minervą B 
4:0. šeštadienį mažučiai įveikė 
Eintrachtą 1:0. Įvartį pasiekė 
Bagdžiūnas. Jaunučiai žaidė Ne- 
warkė su ukrainiečiais. Gaila, 
buvo vos devyni, tad turėjo pa
siduoti 1:3 (0:2).

Sekmadienį pirmoji ir rezer
vinė žaidžia Trogs Neck, Bron- 
xe, su Schwaber SC. Pirmosios 
pradeda 3 vai., o rezervinės — 
1;15.

Jauniai žaidžia sekmadienį 11 
vai. prieš Greek - Americans. 
Mažučiai 3 vai. žaidžia prieš 
Minervą, Hillside Ovai, BeUro- 
se L. I. Jaunučiai prieš Ein- 
tracht 2:30 vai. New Farmers 
Ovai.

(tretysis leidimas)

KRISTAUS SEKIMAS
knyga, po tv. Raito, 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, Putaam, Conn.

EXpres$ 2-6015

TEATCHERS

PRESENTATION SISTERS 
Of STATEN ISLAND 

eonduet elementary schools 

Young women interested in teaching
write — Rev. Mother,

189 Howard Avenue,

RELIGIOUS ARTICLES

. 
i..r 

>-<■• 
ų

DARBININKAS 
910 WiHoughby Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

SFDCKAL NOTICE TO Otfc MANY OUT OF TOWN 
CATHOLfO GROUPS WHO WILL BE 8PENDINGSOME 
TIME IN THE NEW YORK OTY AREADURING 
EASTEB HOUDAY — FQUX)WING HOTELS AND
MOTELS HAVE SPLENDID REPUTATKJNS FOR

AR JOS ŽINOTE, 
kad iš jūsų atlyginimo yra išskaityti pajamų 
mokesMai — vątoį;

MEND THEM FOR THE VERY BEST IN HOTEL AND 
MOTEL ACCOMMODAT1ONS.

SEAWAY HOTEL — Van Wyck Expressway * Beit P*kwy. FAculty 2-8700 
City Convenience - Suburbau Atmosphsre. Serving International Alrport 
Modern Rooms. Reasonable Rates. AirCond.-TV. Dining room, Oocktail 
lounge. coCfee shop. ‘Catering for Weddtngs, Ctabs, Businees Meettngs, 
Pick-UpA Denvery Service to Alrport. For Reeervations FAculty 2-8700 ► ►►

mokeečiy gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

tinto *

ALBERT F. PETERS
(PETRAUSKAS)

Monntrealio lietuviams, žižys 
laimėjo šešias partijas, lygiom 
baigė su Adomaičiu ir dvi pra
laimėjo (Paserauskui ir Žu
kauskui).

Lietuva. V. Mikėno simulta 
nas Kretingoj: laimėjo 18, pra
laimėjo 6, lygiom 4 partijos.

Maskva. M. Tai veda matčt 
su Botviniku santykiu 5-3. Ta 
laimėjo 3, 1 pralaimėjo ir 4 ly 
giomis.

Mar dėl Ptata. Turnyre pir 
niauja rusas Spassky. Antran 
rate jis laimėjo prieš Bobfr 
Fischer.

Specialties for Cfiurches 4 Institu- 
tions for Missions & Novenas, Com- 
riumion Breakfasts for Holy Name 

Societies
Special Consideration Given to Groups

G a M COMPANY
246 Frfth Avė., N. Y. 1, N.Y. MU 3-8753

PASSION PLAY
DINNER P ARTY at MAXIMS in PARIS

OLYMPICS IN ROME

Vi»it France - įtarty - SwitzerJ»nd 
Swimming at Udo Beach-Nfee-Caprl

JOIN EUROP’S BEST TOUR BUY

Group limited. CalI CL 6-8830 nonr for 
reeervations. or wrlte to: Girdo Party 
Tour-7601 Ne* Utrecht Av. Bklyn 14. NT

RESORTS

Special Rates to Religious Groupes 
GR 3-5886 .

STREET, N. Y. CITY

....... 1 . ..... ■ —' ►
MONTE SANO HOTEL — 26 WEST 27th STREET, NEW YORK CITY * 

TRANSIENTS ACCOMMODATED - All Conveniences >
Special Rates to Religious Groupes *
MU 4-0990

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 ENO HOTEL — 78 STREET & East River Drive, New York City 
■ Convenient Location overiooking East River. Transients accommodated. 
- All conveniences. Special Rates to Religious .Groupes. For women only. 
LE 5-5600

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

LAZAR’S MOTEL A RESTAURANT — ROUTE 25A - SHORE ROAD, 
CENTERPORT. LI. N. Y. — Ali Cnveniences 
Special Rates to Religious Groupes _ 
AN 1-5220 — AN 1-9786

TIVOLI MOTEL — 3400 BRUSH HALLOW ROAD, WE8TBURY, LLN.Y.
All Conveniences - Splendid Location - Reasonable Rates 
Spedai Consideration Given to Religious Groups 
ED 3-6600

BEACON MOTEL — SMITHTOWN, L.L1J.Y 
ALL CONVENIENCES - REASONABLE RATES 
SPECIAL CONSIDERATION GIVEN TO RELIGIOUS GROUPES 
AN 5-0602

RICH’S PLAZA HOTEL — 35 BRADHURST AVB2TOE, N. Y. CITY 
TRANSIENT^ ACCOMMODATED - ALL CONVENIENCES 
Spedai Rates to Religious Groupes 
AD 4-7300 r

THE SUNRISE - BAY SHORE MOTEL A RESTAURANT — 400 West 
Sunrise Highway, Bay Shore LI. N.Y. — Complete Acconunodations for 
A Day - A Week-end or Longer. Special rates to religious groupes. 
MO 6-7275 “ . . -

t ONESTI MOTEL— 379 WEST JERICHO TURNPIKE, Huntington, LIN.Y.
3 ALL CONVENIENCES - REASONABLE RATES

Spedai Conrtderation to Religious Groups 
HA 3-6510 . :

- MEADOWBRpQ&yOTEL — JERICH^ LJ. ^.Y. '<
ALL dONVENfENCES - FINE LČCATION 
Spedai Rates to Religious Groupes 
OL 1-4200

LANDAS END MARINA A MOTEL — 70 BROWNS RIVER ROAD
SAYVTLLE, L J. N.Y. — All Conveniences - Splendid Location 

a Spedai Rates to Religious Groupes
t SA 4-2040
ll ------- i

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

n The New“HOTEL YORK7— 7th AVENUE & 36th STREET, N. Y. CITY
Y Two Blocks from Penn. Station. — TRANSIENTS ACCOMMODATED.

Special Rates to Religious Groupes 
LA 4-2640

•*1 . . ; n .i . - —
WEBSTER HOTEL — 40 WEST 45th STREET (Just off 5th Avenue) 

150 ROOMS — ALL WITH PRIVATE BATHS — Singles - Doubles. 
Transients accommodated - Reasonable Rates - Special consideration 
given. to religious groupes. MU 2-4390.

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

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

WOODHAVEN 21, N. Y.

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

(Money Orders), Mutual Funds 
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

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

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St 

POplar 5-4110

FUNERAL HOME
280 Chesnuf Street New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine
PETRAS KARALIUS, savininkai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

PL 4-6757

74 Providence Street 
Woreester, Mass.

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

OCEAN V1EW TERRACE 
MOTEL 4. COTTAGES

Private Beach, Breakfast Shop, 10 
Units, on SHINNECOCK BAY over- 
looking the ocean. Open all year. 
Route #27, % mile East Shinnecock 
Canal Bridge, Hampton Bays 2, LJ.

Tel/HA 2-1036

51 PROVIDENCE STREET 
WOBCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

RESTAURANTS

MKET YOUR FRIENDS IN THE

2035 JEROME AVĖ.
Near Burnskie Avenue, Bronx, N.Y. 

FO 4 8301

. < an Adventure in Eating

Member of Diaeris Club. American 
Ezpress, Carte Blancbe Credit CarOa 

Orders to tako out Wlnes A Liųuors 
Air Condttfoned

SOUTH HUNTINGTON 
LONG ISLAND, N. T.

THE AMERICAN NEWS COMPANY 
prosenis

A new and superb collėction of Religious Arfičles 
Priced to create immediate sale with high profits to you 

For prices and descriptive literature contact: 
STATIONEBY DEPARTMENT

American News Company
ALgonguin 5-5100131 Varick Street, N. Y. 13

EXCELSIORHOTEL — 45 WEST 81st STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED - Reasonable Rates - Centrally located 
Special Consideration Given to Religious Groupes and Fanulies 
EN 2-9200

FOURTEEN HOTEL — 14 EAST 60th STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED — REASONABLE RATES 
Special Consideration Given to Religious Groupes 
EL 5-6000 "

HOTEL IRVING ARMS — 222 RIVERSIDE DREVE, New York City. 
SINGLES - DOUBLES aH with Kitchenettes; wtth or without private 
bath. $13.50 Up; Transients Daily $3.50 Up. Special Rates to Religious 
Groupes. R1 M320.____________________________________________

HOTEL LIDO 59 WEST 65th STREET, N. Y. CITY
DAILY SINGLES $3.00; DAILY DOUBLES $4.00. Bpotlesnrty Clean. 
Cheerful Outside Rooms. — Special Consideration Given to Rehgtous

HOTEL MAYFAIR — 242 WEST 49th STREET (Near Madlson Square 
Gardėsi), Oppoadte St Malachus Church (The Actors* Church). N.Y.C 
SINGLES -• DOUBLES. Very reasonable rates. Special ctmslderatkm 
given to religious groupes. Cl 7-1150.

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

HOTEL BRIERFIELD — 215 WEST 83rd STREET, N. Y. CITY.
Nicdy fungahed — one- t^o- and three rooms. Suitea with Mtchenettea. 
$20.00 Up. DaĖjr - Weekly -Monthly. Special Rates to Religious Groupes.

PINES MOTORXODGE — LINDENHURST. LJ. N.Y.
ALL ceflSrVENIENCES - SPLENDID LOCATION - Reasonable Rates 
Special Consideration Given to Religious Groupes 
TU 8-7100 -

ANCHORAGE HOTEL — ROUTE 25 A, Cold Sprlng Harbour, LI. N.Y. 
ALL CONVKNIENCES - FINE LOCATION ' 
Special Ratea to Religious Groupes 
MY 2-9983 i

VERNON H ALL HOTEL — 112 SOUTH 3rtk AVENUE, Mt. Vernon, N. Y. 
ALL CONT1BNIENCES - FINE LOCA-YION 
Special Rates to Religious Groupes 
MO 7-9693

TUCKAHOE MOTEL — 307 TUCKAHOE ROAD. YONKERS, N. Y.
Exit 6 K A < W - N. Y, Throughvtay — Fine Location. Ali Convenience® 
Special Consideration to Religious Groups

- SW 3-6300

8AW MILL RIVER MOTEL — Saw Mill River Parkway & Valley Avė.. 
ELMSWOOD, N. Y. — Telephone - T.V. - Breakfast - Bar - Kitchenettes 
Spedai Rates to ReHgious Groupes 
LY 2-7900

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
—- naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMA

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

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

PAUL’S RESTAURANT
uquors

SKANŪS LEEHUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

WINES

Sav. P. VI6NIAUSKAS
31 Spring St, New Britain, Conn. TėL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY'S UQIJOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMOND N. Y 
Telefonas: VIrginia 3-3544

REPUBLIC
Wine & laguor Store

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

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bet “kitokioms progoms
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NEW YORK

EV 4-1232 4

janina

Since 1889

Anywhere

CAMBRIDGE, MASS.

L A S K A S FLOWERS
pianiste

dos Velykų rytą 6 vai.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
kviečia visus atsilankyti į

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski>
(AKMAKAUSKAS)iš Norwood,

dalyvauja

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
K. Ptr. (BIELIAUSKAS)

NEWARK, N. J.
— Reikalu Vedėjas

EVergreen 8-9770

{oĮoĮoI

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

Wm. J. Drake (Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Rez. JAmaica 6-7272

Priėinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENBS

BALDŲ KRAUTUVES

nesinis susirinkimas bus balan
džio 10, 2 v. popiet. Pirm. J. 
Terebeizienė kviečia visas na
res dalyvauti.

Išnuomojamas kambarys vie
nam asmeniui su apšildymu, vo
nia ir pilnu apstatymu. Kreip
tis: Agn. Riąfrevičienė, 1080 
Sutter Avė., Brooklyn 8, N. Y.

FUNERAL HOME
M. P, BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BAI.TON

OUR ONLY STORE 
jVę Dfliver Anywhere 
We Telegraph Flowers

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

D. KLINGA :
TAX CONSULTANT !

I - INTERPRETER

Kun. Juozas Naudžiūnas, šv. 
Dvasios ligoninės kapelionas, 
yra pakviestas Kolumbo Vyčių 
74 kuopos dvasios vadu. Prel

Weddinqs & Funerals 
our special+y

Graborius-Balsanraotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

" F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

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

Phone: EVergreen 4-8869 
7281

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y,

Dr. St. Laurens, medicinos 
gydytojas, su žmona Gražina 
(Elisonaite) balandžio 4 išskri- 
do atostogų i Europą. Juos pa
lydi Gražinos brolis Saulius“ E- 
lisonas, Harvardo universiteto 
filosofijos kandidatas. Aplan
kys Šveicariją, Prancūziją, Is
paniją, Italiją ir k.

Cecilija Vinckūnienė, ilga
metė Darbininko skaitytoja iš 
Philadelphijos, Pa., pereitą sa
vaitę lankėsi pas savo dukterį 

. M. šalinskienę, gyv. Woodha- 
ven, N. Y.

Angelę Karalienės parapijos 
bažnyčioje 40 valandų Švč. Sa
kramento adoracijos atlaidai iš
kilmingai užbaigti antradienio' 
vakare 7:30 vai. Per visas die- 
nas pamokslus sakė kun. X Ja
kaitis, MIC. Tikintieji labai gau
siai lankė pamaldas, ypač pas
kutinį vakarą buvo pilnutėlė 
bažnyčią žmonių; procesijoje 
dalyvavo apie 30 svečių kuni
gų. Švč. Sakramento garbinimo 
altorius buvo labai gražiai pa
puoštas gėlėmis.

liūsti k aite

sopranas

a 1 d o n a

a 1 g i s

žemaitaitis

dramos aktorius

ATEITIES
ŽURNALO

KONCERTE

BALANDŽIO 24
apreiškimo
parapijos salėje
pradžia 5 vai.

šokiams groja
joe thamo
orkestras

bufetas
bilietai $1.50 
studentams, moksleiviams
$1.00

PAMALDŲ TVARKA.
Apreiškimo par. bažnyčioje

Bostonas yra laikomas Ame- tingiausių mūsų smuiko litera- 
rikos Atėnais, gal jis yra ir lie- turas kūrinių. So nata praskam- 
tuvių Atėnai, nes čia mūsų poe
tų bei muzikų yra daugiau nei 
kokiame kitame Amerikos did
miestyje. Bostone mūsų poezi
jos ir muzikos kūriniai, atlieka- 

. mi amerikiečių, praskambėjo

kilesnių solisčių — sopranas 
Corrine Curry. J. Bavicchi mo
derni muzika, kurios stilių gal 
galėčiau pavadinti “poekspresio- 
nistiniu”, reikia pasakyti, atiti
ko eilėraščių nuotaikai ir l^ųvo 
originali bei šviežia, žinoma, 
lietuviško joje nieko nebuvo. 
Taip pat lietuviško nebuvo ir J. 
Kačinsko dainoje, kuri šiaip bu
vo moderni ir labai įdomi. Bet 
gi lietuvį klausytoją, iki šiol gir- 
dėjusį čia dainuojant Įvairiau
siom kalbom, maloniai kuteno 
gana švariai ištariami: “Tai tu, 
tai tu“ .... ir kiti dainų žodžiai. 
Pritarė pianu Trudi Salomon.

-------- "popietKryžiaūsKeliai J. Kacinskio, atematines mu
zikos šalininko, septetą — tri
jų pučiamųjų ir trijų styginių 
pasikalbėjimų, pritariant pianui 
(skambino autorius) atliko: Sh. 
Friedland, Fr. Nizzari, R. Pan- 
dolphi, B. Baird, M. Schwage 
ir Iz. Vasyliūnas (smuiku). Klau
sytojai girdėjo atskirus trumpus 
motyvus, įvairiais tembrais at
liktus, supintus į vienumą, su 
vienu pakilimo momentu, lyg 
žvelgtų Į kokį abstraktų, įvai
riai mirganti paveikslą, kurio 
turinio negalėtų suvokti. Tačiau 
veikalas praskambėjo sklandžiai 
ir darniai.

Pirma dalis buvo užbaigta 
meistriška N. Van Slyck sona
ta dviem pianams, kurią vyku
siai atliko ta pati nenuilstama 
pianistė Trudi Salomon su au
torium.

Antroje daly girdėjome gied
rią L. v. Beethoveno smuiko 
sonatą Nr. 2 (G. Bernstein ir 
T. Solomon) įprastame akade
miniame atlikime.

• Toliau buvo šv. Petro para
pijos choro dainos. Nors choro 
pasirodymas tokiam kameri
niam koncertui ir ne visai tiko, 
bet, tarkim, jo dalyvavimas pa
traukė daugiau lietuvių klausy
tojų.

Gana gausus choras, J. Ka- 
činskio vadovaujamas, atliko:
J. Gruodžio Tėve Mūsų, J. nnius j^pildant diriguos Victor 
Arcadelt — Avė Maria, J. Gruo- Manusevitch. Koncertui bilietus 
džio — Žiema, K. V. Banaičio galima gauti Ohos Ivaškjenės 
— šermukšnėlė ir Pasveikini- baldų krautuvėję arba kreipian- 
mo chorą iš operos Pilėnai (au- tetefQtwl tr 6-8459.
torius programoje nenurody
tas). Klausytojams buvo malonu 
išgirsti jau senokai girdėto cho
ro koncertinio repertuaro dai
nas. Chorui pianu pritarė Vy
tenis Vasyliūnas. .

VI. Adomavičius
Hickey, Bostono arkivyskupijos 
generalinis vikaras, išbuvęs Ko- 
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bėjo kiek kitau), negu buvo gir
dėta anksčiau (pvz. Kuprevičiū- 
tės atlikime), buvo daugiau 
griežtumo, energijos ir labiau 
pabrėžti mažiau lyriniai mo
mentai, tačiau vis dėlto geriau
siai praskambėjo antroji dalis, 
kur keičiasi žaismingi tempai 
su elegiška nuotaika, ir trečio
ji dalis. Reikia manyti, kruopš-

mių šventinimas, procesija, su- ___________ _____________
ma- D.* Ketvirtadienį skaityti- gal pirmą kartą tokiu mastu 

kontinente.
Kovo 20 So. Bostono Thomas 

Park auditorijoje įvykęs kame
rinis koncertas buvo organizuo- čiai ir atidžiai paruoštas veika
las The Institute for Progress 
in Mušk su L Bendruomenės 
pagalba. Daugiausia nuopelnų 
jam organizuoti tūri John Ba- 
vicchi, visos Amerikos mastu

nes mišios 9 vai. ryto, 6 vai. 
ir 6:30 vaL popiet Iškilmingos 
mišios ir procesija 7:30 vai. 
vak. Komunija dalinama per vi
sas mišias. D. Penktadienį Kry
žiaus garbinimo pamaldos pra
sidės 3:30 vaL popiet. Prie iš
statyto švč. Sakramento penk
tadienio naktį budi vyčiai nuo 
-lL.yaL.jki12 vaL, skautai nuo žinomas bostonietis^ modernios 

muzikoskompozitoriuš,huošfr- 
dus lietuvių draugas.

Koncerto pirmoje dalyje pa
jėgus smuikininkas Giora Bera
štėm, prie piano esant Trudi 
Salomon, gabiai ir energingai 
pianistei, atliko Juliaus Gaide
lio smuiko sonatą, vieną iš ver-

12 vaL iki 1 val.,afėitiriinkai 
nuo 1 iki 2 vai. naktį. D. šeš
tadienį ugnies, vandens, velyki
nės žvakės šventinimas prasidės 
7:30 vai. vak. Po to bus mišias. 
Vidurnaktį mišių nebus. Prisi
kėlimo pamaldos ir mišios — 
5:30 vai. ryto. Kitos mišios Ve
lykų dieną kaip kiekvieną sek
madienį.

Angelę Karalienės par. baž
nyčioje Verbų sekmadienį 11 
vai. palmių šventinimas, proce
sija ir suma. D. Ketvirtadieni 
skaitytinės mišios ir komuni
ja 8 vai. ryto ir 5 vai. popiet. 
Iškilmingos mišios ir komuni
ja 7:30 vaL vak. D.. Penktadie- , 
nį Kryžiaus garbinimo pamal
dos ir komunija 3 vai. popiet 

• Kryžiaus keliai 7:30 vai. vak.
D. šeštadienį Velykų vigilijos 
pamaldos: ugnies, vandens ir 
velykinės žvakės šventinimas 
8 vai. vak. Po to vigilijos mi
šios. Vidurnaktį mišių nebus. 
Prisikėlimo pamaldos ir mišios 
6 vai. ryto. Kitos mišios Ve
lykų dieną 8, 9, 11 ir 12 vaL 

V. J. Atsimainymo parap. 
Verbų sekm. palmių šventini
mas ir mišios 7 vai. ryto. Kitos 
mišios 8, 9, 10, 11 ir 12:15 
vai. D. Treč. išpažinčių klauso
ma nuo 4 vai. popiet. Kryžiaus 
keliai 7:30 vai. vakare. D. Ket
virtadienį skaitytinės mišios 8 
yal. ryto ir 6 vai' popiet Iškil
mingos mišios 7:30. vaL vak. y 
Per visas mišias bus dalinama 
komunija. D. Penktadienį Kry
žiaus Keliai 3 Vai. popiet Kry
žiaus pagarbinimo pamaldos 
7:30 vai. vak., komunija. D. Solistė Lionė Juodytė ir 
šeštadieni ugnies, vandens ir Aleksandras Methews susilaukė 
žvakės šventinimas 8 vai. va- .__, « A -i • pirmagimes dukreles Janinoskare. Po to iškilmingos vigi- r °
lijos mišios. Prisikėlimo pamsu- r Aleksandros.

madienį 11 vai. palmių šventi- ij 
nimas, procesija ir iškilmingos J 
mišios. D. Ketvirtadienį 8:15 ? 
vai/ ryto mišios ir komunija. į 
5:15 vai. vak. iškilmingės mi- j 
šios, komunija, procesija ir Švč. J 
Sakramento garbinimas. D. 
Penktadienį 12 vaL dieną iš- ? 
kilmingos pamaldos, Kryžiaus j 
pagarbinimas, komunija. D. | 
šeštadienį Velykų vigilija 7:30 > 
vai vak., ugnies, vandens ir ! 
žvakės šventinimas. Velykų ry- ! 
tą 6 vai. iškilmingos Prisik&i- : 
mo mišios. !

šviesos - Santaros N. Y. fi
listerių skyrius balandžio 10, < 
7 vai. vakare Baltų Laisvės na- < 
muose rengia dr. Vytauto Vy- ; 
ganto paskaitą — konformiz- ■ 
mas Amerikoje. Kviečiami vi- ; 
si atsilankyti ;

Liet. Studentę S-gos New 
Yorko skyriaus susirinkimas 
Lituanus žurnalo vajaus reika
lais bus sekmadienį, balandžio 
10, tuoj po V. , K. Jonyno pa
skaitos (paskaita prasideda 12: 
30 vai. Lietuvių Piliečių klubo
salėje).

WAGNIB THEATER
110 Wyeksfr Avė, prie DeKalb Avė. < 
Brooklyn-RI<|gewood; tel. VA 1-2613 J 
Kan at darą: Prnktadienlafo 6 veL p.p. < 

•HtadienMa iki Olrtloe pabalto*. < 
— 19 vai. dieaoa j

Penktadieni, balandtlo 8 Iki — J 
Treeiadlenfo, batandHe 13, INO j 

linksma, nuotaikiau* fDma . <

“FRUEHLING IN BERLIN” <
Vaidina: Sofija Ziehmann - Gerftsrd < 
Riedmann - Gardy Granase - Martha ] 
Eggerth - WHU Kletnau * W. Giller. < 

Priedinė fUma: ]
Der Unentfllohe Weg“

las — sonatai tinkamai paruoš
ti reikia paaukoti nemaža lai
ko bei pastangų — liks smui
kininko repertuare ir bus at
liekamas ir kitomis progomis:—

John__ Bovicchi__ parašytas
dainas St.* Santvara žodžiams: 
Vyšnios, Rudenio duona ir 
Džiaugsmas bei J. Kačinsko dai
ną Audrą, Pr. Lemberto žo
džiam. jausmingai, gera išraiš
ka, gražiai skambančiu bei to
bulai valdornų balsu lietuviškai 
padainavo viena iš Bostono iš-

Pamaldos Didžiojoje Savaitė
je Šv. Petro par. bažnyčioje:

Ketvirtadienį, balandžio 14: 
9 vak ryto mišios ir komunija 
parapijos vaikams. 7:30 v. vak. 
D. Ketvirtadienio pamaldos, mi
šios ir procesija, švč. Sakra
mentas adoruojamas visą naktį 
ir visą penktadienį. 
Penktadienį, balandžio 
9 vai. ryto pamaldos ir 
cija parapijos vaikams.

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.; AN 8-4618

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

FUNERALHOME 

197 WEBSTER Avė. 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS; 
ir BALSAMUOTOJAS

Solistė Lionė Juodytė

JANINA LIUSTIKAITĖ dainuos Ateities koncerte ba
landžio 24 Apreiškimo parapijos salėje.

15: 
adora- 
3 vąL_ 
— sta

cijos. 7:30 vai. vak. D. Penk
tadienio pamaldos. Dalinama 
komunija. Pamaldų metu daro
ma rinkliava šv. žemei. Ado
racija iki vidurnakčio.

šeštadienį, balandžio 16:
5 vai. ryto švč. Sakramentas 
išstatomas adoracijai visai die
nai. 9 vai. ryto pamaldos pa
rapijos vaikams. 7:30 vai. vak. 
D. šeštadienio pamaldos: ugnies, 
vandens ir žvakės šventinimas. 
Giedotos mišios ir komunija. 
Adoracija iki vidurnakčio.

Sekmadienį, balandžio 17, Ve- 
lykose: 6 vai. ryto Prisikėlimas, \ 
procesija, mišios ir pamokslas. \ 
Kitos mišios 8, 9, 10 ir 11:30 ; 
vai. ryto. / J

Parapijos salėje prie E. 7-tos | 
gatvės ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadienį jokių pamaldų 
nebus. Velykose mišios bus 8 
ir 9:30 vai. ryto.

Somfoniniame koncerte ba
landžio 10 d. 8:30 vai. vak. 
Sanders Theatre, Harvard Uni- 
versity, komp. Jeronimas Ka
činskas diriguos savo simfoni
nę fantaziją No. 2, specialiai 
parašytą Cambridge Civic Sym- 
phony orkestrui. Kiti kūriniai 
bus: Bacho simfonija No. 3, Mo- 
zarto koncertas fagotui ir Dvo- 
žako simfonija No. 2.-šiuos kū-

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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

JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA I
Šeštadienį, balandžio 9

nuo 11 iki 4:30 vaL popiet
ir

Sekmadienį, balandi 10
nuo 12 iki 6 vaL vakaro

vadu 30 metų, iš tų pareigų 
pasitraukė. Kun. J. Naudžiūnas 
yra kilęs iš So. Boston, Mass. 
Jo brolis kun. Andrius Naudžiū
nas, MIC, yra “The Marian” 
redaktorius, gyv. Chicagoje.

Petras Jaras
Mass., balandžio 3 d. kalbėjo 
per A. Kneižio radijo valandą 
apie N. Chruščiovo vizitą JAV.

Mirusieji. Izidorius Potem- 
bergas, Jurgis Bučionis, Kotry
na Glebienė, Zujus Snegurskas 
ir Jorihs Lapenskas po gedulin- . 
gų pamaldų už jų vėles, paly
dėti Į amžino poilsio vietą.

UET. PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

SAVO PAVEIKSLUS BUS IŠSTATĘ ŠIE 
DAILININKAI:

VYTAUTAS ABROMAITIS 
GIEDRE LABANAUSKAITE 
VIDAS MONTVILA 
VYTENIS SAVAS 
ALDONA SIMUTYTE 
ROMANAS SBUGIS 
JINA E. TOnLATTE

VYTIS VIRBICKAS 
VICTOR V. VIZBARĄ

Sekmadieni, 12:30 vai Piliečių Klubo 
salėje parodos globėjas

prof. VYTAUTAS K. JONYNAS 
skaitys paskaitą tema “Kūryba, mo
dernus menas ir lietuvis dailininkas“

pažinkime ir {Vertinkime mošų jaunuosius talentus
•eoo90oooooooooooooo9994^oooooooooo»«>9oooooooomooooooooooeeooMMM

Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka Švč. Trejybės bažnyčio
je tokia: Verbų sekmadienį 10 
vai. šventinamos verbos, pro
cesija ir suma. D. Ketvirtadie
nį — 7 vai. ryte mišios ir ko
munija. 7:30 vai. vakare iškil
mingos paskutinės vakarienės 
mišios, komunija ir procesija. 
Švč. Sakramento adoracija iki 
12 vai. nakties. D. Penktadie
nį 3 v. popiet Kryžiaus pagar
binimas ir komunija. 7:30 vai. 
vakare Kryžiaus keliai. D. šeš
tadienį 7:30 vai. vakare ugnies, 
Velykų žvakės ir vandens šven
tinimas, krikšto įžadų atnauji-
nimas- ir mišios. Velykų sek-. 
madienį — 6 vai. ryte Prisikė
limas, procesija, mišios. Kitos 
mišios: 8, 9, 10, 11 ir 12 vai. 
Išpažinčių klausoma trečiadie
nį, ketvirtadienį ir šeštadienį 
nuo 3 vai. ir nuo 7 vai. vak.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prb- Foresrt Psrkw.-»v Stnti.ml 

VVOOOHAVEN. N. Y.
Sutriktam rnrbingus Inidotuvc* 
Koplyčia n <» m o k n m a i vlrone 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vintai* 74499


