
KATALIKŲ VARDAS AGITACIJOJE
Siekiama sukurstyti religinę neapykantą 
ir gal sulikviduoti Kennedy bei Nixonę?

Amerikoje rinkimini propa- autoriteto raginimo nenori gir- 
ganda gavo labai nesimpatingą dėti ir protestantai kalba apie 
kryptį: stengiamasi sukurstyti “catholic case”, kaitindami jų 
religijų tarpusavio kovą. sentimentą atmesti kataliką dėl

Ženevoje susiderėjo tik ■ nusiginklavimo derybas pertraukti
žmMMte ketunų savaičių sudaroma proga pačiam Chruščiovui skelbti naujus nusiginklai imo siūlymus

dinamos 10 valstybių nusigink
lavimo konferencija, buvo baig
tos akligatviu — Sovietai at
metė Vakarų planą, Vakarai 
atmetė Sovietų nusiginklavimo 
planą.

1$ LIETUVOS

SNIEČKUS
PATVIRTINO:
pasiruošta priimti 
rusus kolonistus
Darbininke buvo pranešta, 

kad iš Sovietų armijos numa- 
tomus paleisti asmenis norima 
įkurdinti daugiausia trijuose 
Baltijos kraštuose. Tą žinią pa
tvirtino ir partijos sekretoriaus 
A. Sniečkaus kalba, kurią jis 
pasakė Baltijos karo apygardos 
partinėje konferencijoje. Jis su
minėjo rusų, labiausiai karinin
kų, dvi bangas. Viena — jau 
atvykę atsargos karininkai, ku
rių esąs didelis skaičius. Kita 
— atleidžiami dabar iš kariuo
menės, o Baltijos kraštuose tos 
kariuomenės yra prikimšta tirš- 

. tai.
Kolonistų uždavinys — ne tik 

čia pragyventi, bet ir kelti “po
litinį masių švietimą“, kitaip 
sakant, jiem skirta rusinimo 
bolševikinimo misija Lietuvoje.

Sniečkus savo kalboje, padė
kojęs Baltijos apygardoje esan
čiai armijai už “išlaisvinimą“, o 
taip pat už dabartinę talką “po
litiniame masių Švietime”, in
formavo, kad partija jau daro 
parengiamuosius darbus priimti 
ir įkurdinti paleidžiamus iš ka
riuomenės, ypačiai kadrų kari-

Su išeitim iš akligatvio vėl 
pasišovė Sovietų atstovas Zori- 
nas. Balandžio 7 pasiūlė:

Kadangi abudu planai atmes
ti, tai grįžkime prie Jungtinių 
Tautų lapkričio 20 nutarimo — 
rekomendacijos vykdyti visuoti
nį kontroliuojamą nusiginklavi
mą: pradėkime vėl kalbėtis apie 
“nusiginklavimo principus".

Balandžio 9 Sovietai pasiūlė 
svarstyti tą patį Chruščiovo 
planą, tik kitais žodžiais pasa-

kytą. Prancūzų atstovas Much 
atsiliepė: tai tos pačios salotos, 
tik padažas rusiškesnis. Vakarai 
atmetė.

Abiejų pusių pagaliau buvo 
susitarta padaryti 5 savaičių 
pertrauką, nuo balandžio 29 iki 
birželio 6.

' KĄ PERTRAUKA REIŠKIA 
SOVIETAM?

Spėjama, kad Sovietai norė
jo tos pertraukos naujam pro-

pagandos žygiui — bus didės- dojusi su valstybės departamen- 
nis efektas, jei pats Chruščio- tu. Aiškinosi kitą dieną ir Her

teris: esą jis pats už trumpes
nę pertrauką, bet jei jau su
taria, tai jis nesipriešins^ . c

Antra, ta pertrauka reiškia jis 
taip pat. kad Amerika ir čia

PO VlfENERIŲ METŲ. Pernai balandžio 18, vie
toj pasitraukusio Oulles, Herteris paskirtas valsty
bės sekretorium. Užsienio stebėtojai vertina, kad 
nuo tada užsienio reikalus tvarko pats Eisenhovve- 
ris.

vas viršūnių konferencijoje at
eis su nauju planu.

KĄ PERTRAUKA REIŠKIA 
AMERIKAI?

Pirmiausia tai maža kompro- liko iniciatyva Maskvos ran. 
mitacija Amerikos diplomatijai. 
Dar balandžio 8 valstybės sekr. 
Herteris kalbėjo, kad Sovietai 
nori ilgos pertraukos, o Ameri
ka pasisako už trumpesnę. Jo 
pareiškimas buvo staigmena Že
nevoje, ir Amerikos delegacijos 
pirmininkas Eatonas turėjo aiš
kintis. Tai parodė, kad Ameri
kos delegacija nebuvo susigie-

Spaudoj labai jaučiama reli
gijos įtaka dabartiniam rinki
mam. Kennedy laimėjimas Wis- 
consine davė progą aiškinti, kad 
katalikai palaikė Kennedy tik 
dėl to, kad jis katalikas. Veltui 
redemptoristas ir teol. profeso
rius Tėv. Fr. Connell spaudo
je paskelbė ir The Tablet pir
mame puslapyje pakartojo, kad 
katalikui yra nuodėmė balsuo
ti už kandidatą tik dėl to, kad 

Jis katalikas, o ne dėl to, kad

to, kad jis katalikas. Nepaste
bimai nuskambėjo ir J. Alsop 
pastaba, kad jei katalikai bąk 
savo už Kennedy, tai protestan
tai lygiai balsavo už Humphrey 
tik dėl to, kad jis protestan
tas. Bet taip jau yra: jei yra 
“catholic case“, tai blogai, jei 
“protestant case”, tai gerai.

Katalikai pirmieji įspėjo nuo 
klaidos — paversti religiją rin
kiminės propagandos reikalu.

koše.

KdidHAdb, u ne utį lu, kčiu OI“* *v 1 •
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kad būtų nelaimė kraštui, jei j’—i 
susidarytų katalikų partija. Ken- dCl 
nedy oponentai tokio katalikų

ninkus.
Informavo taip pat, kad “pas

kutiniais metais į respubliką at-

AFRIKOJE 
ATENTATAS ■ < , O-

ČIA SYPSNIS. ČIA IR KULKA. Pietų Afrikos 
min. pirmininkas Verwoerd su žmona parodos ati
daryme prieš pat a ten tą. -

Pietų Afrikos atentatas prieš 
ministerį pirmininką Verwoerd 
tebeminimas labai plačiai 
Dviem šūviais į galvą jis buvo 
sužeistas balandžio 9 parodos 
atidaryme prieš 20.000 žiūrovų.

Ministeris pirmininkas tebe
turi galvoje kulkas; operaci
ja buvo negalima. Tvirtinama, 
kad jo gyvybei pavojaus nesą. 
Tačiau abejojama, kad jis ga
lėtų grįžti į ministerio pirmi
ninko pareigas.

Atentatą vykdė 54 metų gy
vulių augintojau. David Pratt, 
neseniai lankęsis Anglijoje. Jo 
šeima gyvena Olandijoje. Aiški
na, kad jis esąs psichiškai ne
sveikas.

Toje nelaimėje viena laimė
— kad Pratt yra baltasis, ne vo priimtas su fanfarom, o jo 
juodasis. Kitaip aistros būtų dar 
baisiau įsiūbuotos.

Pietų Afrikoje paskelbta ka
ro padėtis.

pietų A- 
ir prieš 
Bet bal- 
nes nuo

Vakarai vėl susilėkė tartis dėl viršūniij 
Labiausiai nesutartas tebera Berlynas

Koki klausimai viršūnių kon
ferencijoje turės pirmenybę, aiš
kino Herteris: iŠ pasikalbėjimo 
su de Gaulle atrodo, kad Chruš
čiovas pirmoj eilėj kels nusi
ginklavimo klausimą; mes ra
sim laiko Vokietijos ir Berly
no klausimui; gal dar atominių 
bandymų klausimas; koki kiti 
— nežinom.

Toks kuklus Herterio paaiški
nimas sudarė įspūdį, kad pasi
kalbėjimų programa labiausiai 
priklauso nuo Chruščiovo; ne
matyt, kad Amerika ateitų su 
savo programa. To kuklumo 
priežastis greičiausiai ta, kad 
Vakarai negali susitarti dėl Ber
lyno. Vokietijoje tebereiškia- 
ma baimė, kad Vakarai bus 
gundomi Berlyno klausimą iš
duoti. Tuo keliu labiausiai eina

Amerika priims de Gaulle iškilmingai

Vakarų ministeriai vėl kalba
si dėl viršūnių konferencijos. 
Tačiau neaišku, ar bus priei
tas bendras nusistatymas.

Washingtone balandžio 11 su- 
sivažiavo trim dienom Vakarų 
ministeriai — Anglijos, Itali
jos, Kanados, Prancūzijos, Vo-

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle Anglijos parlamente bu-

kalbą lydėjo 4 minučių aplo
dismentai ir Churchillio ašaros. 
De Gaulle kalboje buvo karto
jami populiarūs šūkiai — taika,

vyko didelis skaičius atsargos į. ’ . ! ^ncuzijos, Vo
kietijos. Jie tarsis dėl viršumų 
konferencijos.

Ar susiderins nuomonės, ne
žinau, — kalbėjo valst. sekr. 
Herteris spaudos konferenci
joje, — tačiau geriau vienas 
kito nusistatymus pažinsime. _

karininkų. Jie visi įkurdinti į- 
vairiose pramonės šakose, trans
porte, statybose ir žemės ūky-

Naujai iš kariuomenės atleis
ti būsią įkurdinti žvejyboje, sta
tybos darbuose, taip pat žemės 
ūkyje. Jiem jau sudaromi bu
tų fondai.

A. Sniečkaus kalba buvo pa
skelbta laikraštyje “Za rodinu” 
1960 vasario 4.

RINKIMŲ FRONTE

Kennedy žodžiai, kuriuos kar
tos ir Maskva

Šen. Kennedy pradėjo propa
gandą Indianoje. Jis puolė res
publikonus už jų skelbiamą 
“prosperity”, kuri tesanti tik 
apgaulė. “Faktai yra, kad 17 
milijonų amerikiečių eina gulti 
kiekvieną vakarą alkani. Pen
kiolika milijonų gyvena butuo
se, kurių yra žemiau standar
to. Septyni milijonai šeimų ko
voja už išsilaikymą, turėdami 
metines pajamas mažesnes, 
kaip 2,000 doL Mes turime 4 
milijonus be darbo”.

gimimą kontrolės .
NIXONAS IEŠKO ATRAMOS 

PROTESTANTUOSE

Nixonas yra ypatingai sun
kioje padėtyje, nes jis bus kan
didatas į prezidentus partijos, 
kuri teturi krašte tik mažumą. 
Pagal Gallupo instituto davinius 
demokratai turi savo žinioje 47 
proc. balsuotojų, respublikonai 
30, nepriklausomi 23. Panašiai 
parodė Wisconsino rinkimai, 
kur Nixonas gavo 29 proc. vi
sų balsų.

Kad Nixonas laimėtų prezi
dento rinkimus, jis turi būti 
populiaresnis už savo partiją. 
Taip, kaip 1952 Eisenhovveris. 
Eisenhoweris turėjo karo lai
mėtojo mitą. Nixonas garsėjo 
savo laikysena prieš 
merikos komunistus 
Chruščiovą Maskvoje, 
suotojui tai blanksta,
to laiko praėjo metai ir dveji. 
O kuo šiandien Nixonas gali 
patraukti rinkėjo simpatijas?

Nixonas susilaikė nuo agita
cijos. Dabar prezidento Eisen- 
hovverio įspėtas, kad permažai 
reklamuojamas, Nixonas mėgi-

atsisakymas nuo atominių ban- na reikštis dvejopai. Jis mėgi- 
dymų, atominių bombų ir ra- na atsiremti į Eisenhowerio Bri
ketų sunaikinimas, sugyveni- duodamas suprasti eisiąs jo 
mas tarp Rytų ir Vakarų, am- I..................... . . .
žiną tarp Anglijos ir Prancūzi- akciją tarp protestantę prieš 
jos sąjunga, kuri būtu tiltas kataliką Kennedy, mėgina lai- 
tarp Anglijos ir Europos kon- mėti sa° protestantus. Proteš- 
tinento. Entuziazmas de Gaul
le paliko įspūdį, kad vakarai 
viršūnių konferencijoje galės 
pasirodyti vieningi. Tačiau ir 
de Gaulle neslėpė, kad tarp Ang 
lijos ir Prancūzijos yra skirtin
gų interesų. Tuos skirtingus in
teresus nori nuslopinti bent 
prieš viršūnių konferenciją.

- De Gaulle atvyks dar į A- 
meriką balandžio 19. čia no
rima jį priimti per 10 jo vie
šėjimo dienų taip pat su di
džiausia iškilme.

pėdom. Ii kitos pusės, pama-

tantų redaktoriam Nixonas pa
sisakė dėl. protestantam jaut
raus gimimų kontrolės klausimo 
jis pritariąs Eisenhowerio nu
sistatymui, tačiau jis stovis už 
tai, kad Amerika duotų moks
linės informacijos kraštui, ku
ris jos norės gimimų skaičiui 
sumažinti. Protestantai jam su
kėlė ovacijas.

MOTINOS VISUR TOKIOS PAT. Pietų Afrikoje vykdant Verwoerd poli
tika nukauti 72 negrai. Čia vieno ik žuvusių motina.

Anglijos surašymas
Anglijos gyventojų surašy

mas numatomas 1961 balandžio 
23. Dabar gyventojų yra apie 
51 milijonas. Jiėm surašyti su
telktas štabas 70,000, bemaž 
pusė to, kas Amerikoje. Sura- Anglija, siūlydama rytų Vokie

tiją pripažinti. Amerika sutin
ka mažinti įgulas, sutinka stab
dyti vakarų Berlyne propagan
dą, bet nesutinka rytų Vokieti
jos pripažinti. Tvirčiausiai lai
kėsi lig šiol Prancūzija.

šymas atsieis 8.4 mil. dolerių, 
Amerikoje 118 mil. Anglijoje 
gyventojus surašinėti pradėta 
1801.

Už sustabdymą
KOKIO NUOGĄSTAUJAMA

FINALO
Amerikos įtakingieji, kurie 

įtaigoja vienos ir antros parti- 
ninkų demonstracija. Kai kur jos veikimą, gali pasinaudoti 
teko jas sklaidyti ašarinėm 
bombom, ūkininkai protestuo
ja prieš de Gaulle vyriausybės 
nutarimą įšaldyti žemės ūkio 
gaminių kainas, kai tuo tarpu 
kitų prekių kainos kyla.

— Amerikos atstovas Chilė- 
je prezidento Eisenhowerio var
du balandžio 8 paskelbė, kad 
Kubos Castro išdavęs revoliu
cijos idealus — laisvę piliečiam, 
spaudos ir žodžio laisvę. Kitą 
dieną Kubos spauda jau atkir
to, kad prezidentas meluojąs 
ir esąs veidmainis (Taigi Ku
bos spauda laisvę koliotis turi!).

— Švedijoje liuteronų vysku
pas balandžio 10 paskyrė pasto
riais tris moteris. Tai pirmas 
atsitikimas Švedijos liuteronų 
bažnyčios praktikoje per 443 
metus. Tarp tikinčiųjų kilo ne
pasitenkinime,-Dalis prieš mo
teris pastorės protestuoja ir jas 
boikotuoja.

Šen. Kennedy tėvas skyrė 
270,000 doL lėktuvui, kuris rei
kalingas sūnaus rinkiminei agi
tacijai. šeimos 6 nariai pasky
rė po 15,000.

— Prancūzijoje balandžio 7 
aštuoniolikoje miestų buvo ūki-

dabartine propaganda dėl “cath
olic case” ir tos propagandos 
tolimesniu palaikymu išmušti 
visai iš apyvartos Kennedy. Ta
da atrodys priimtinas demokra
tam protestantam ir Symingto- 
nas ar net Stevensonas. kuris 
gali iškilti konvencijoje kaip 
“kompromisas“.

Respublikonuose taip pat gali 
būti sudaryta nepalanki padėtis 
Nixonui. Tokiais nevalstybiniais 
pareiškimais kaip jis buvo iš
provokuotas dėl gimimų kontro
lės, jis gali atšaldyti nuo savęs 
savo partiečius katalikus. O ka
da pasirodys pirminiuose rinki
muose, kad jis tokiu būdu ne
daug balsų gauna, tada gali 
konvencijoje būti iškištas ir ki
tas. Daugiausia palankumo ta
da susilauktų Rockefeileris.

Tenka stebėti tolimesnę ei
ga.-

— Virginijoje šen. Byrd. 
dem., jau metė šūki: “ sustab- 
dykim Kennedy”.

New Yorke eilė respublikonų 
irgi su panašiu šūkiu išėjo prieš 
Nixoną. Jie kelia Rockefellerį.

Valdžia netvirta
Italijoje min. pirm. Tambro- 

no vyriausybė gavo pasitikėji
mą 300 balsų prieš 293. Krikš 
čionis demokratus parėmė neo- 
fašistai. Bet čia buvo ir vy
riausybės irimo pradžia. Tuo
jau pora ministerių pasitraukė, 
jie nenorį priklausyti nuo neo- 
f ašis tų pasitikėjimo.

— Vokietijos kanc. Adenau- 
eris atsisakė nuo plebiscito va
karų Berlyne prieš viršūnių kon
ferenciją.

Kur Amerikoje katalikų tirš
čiausiai gyvenama

2-3 dd.

Šen. Kennedy rinkimas į pre
zidentus nuolat lyginamas su 
Al. Smitho rinkimu prieš 30 
metų. Pažymima, kad tada A- 
merikoje katalikų buvo 20,203, 
702, dabar — 39,505,475.

Tirščiausiai gyvena katalikai 
šiuose Amerikos kraštuose: 
Naujoji Anglija — 69 proc. vi
sų gyventojų, New Jersey — 
63 proc., Califoroija — 54, Il
linois — 50, New Yorkas — talikai.

49, Pennsylvanija — 46.4. Tiek 
pat ir Wisconsine.

Katalikai veikėjai daugiausia 
susitelkę demokratuose. Demo
kratų tautinio komiteto pirmi* 
inkas Paul Butler — katali- __________
kas, gubernatoriai Pennsylvani- Amerikoje pagaminta kaukt nuo 
joje, Ohio, Washingtone ir Ka- atominiu kritulių, cheminių dujų. Lle- 
lifornijoje — katalikai, majorai *”*"• ** 2*-000

. tlt- v- manevru®* paskiau numatoma ma-ChicagOje, New Yorke ka- ^^,,1 gaminti Civiliniam asmenim po

Jungtinės Tautos 
ir vėl bejėgės
Izraelio siunčiamą cementą 

graikų laivu sulaikė Egiptas Su- 
eso kanale ir konfiskavo. /Tai 
jau 4 laivas nuo 1959. Dėl lais
vės Izraeliui naudotis Sueso ka
nalu buvo neseniai taręsis su 
Nasseriu Jungtinių Tautų gen. 
sekr. Hammarskjoldas. Dar į-* 
domiau, kad Izraelis paskelbė 
dabar, jog Jungt. Tautų sekre-

torius patarė Izraeliui siųsti 
naują siuntą, kad patarimą pa* 
rėmė ir viena drauginga vals
tybė. t y. Amerika.

Nasseris sulaužė susitarimą 
dėl kanalo su Jungtinėm Tau
tom, o ką darys Jung. Tautos, 
sukurstę Izraeli siųsti laivą? Be
jėgės. Jos tegali tik rezoliu
cija pasmerkti. Bet ir tai ne 
visus. Jos pasmerkė rasinius 
persekiojimus Pietų Afrikoje, 
bet nedrįsta pasmerkti bolševi
kų už religinius persekiojimus.



SIUNTINIAI I LIETUVA :
STANKŪNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE ’
LONDONE

Praneša visuomenės žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų
M ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo artimieadeins: 

1OO įvairių medžiagų vyrižkiems kosttamama ;
200 ** f- moterižk. kostiumams ir sukneKma
100 ”■ " moterižkiems ir vyrižkiems paltams

Visos vilnonės medžiagos—angliškos su (audimu "Made in Enflland** 
•' Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mteų atstovą 
: JONĄ DAUGIRDĄ / 337 Union Avė. BrooMyn H, N.Y.

TeL EV 4-1232 ir EV 74940 < 
<

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- ; 
K A voie’ Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
^^- Vertina gautam^ siuntiny ? ??~^----
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
(iom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. OELANCY, N.Y.C.

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
■, IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

■ S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukralniškai 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

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

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD 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 vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

CHRUŠČIOVAS LAUŽO 
SOVIETINĘ KONSTITUCIJĄ _

Kremliaus rūmuose 1959 
gruodžio 22-25 buvo komparti
jos centro komiteto visumos po
sėdis. Po to posėdžio Lietuvoje 
ūkininkai turėjo reikšti džiaugs
mo Maskvos nutarimais, bet 
džiaugtis nebuvo ko. Tame po
sėdyje iškilus siūlymui nusta
tyti kolchozininkam ribą že
miausio atlyginimo, Chruščio
vas nesutiko ir pareiškė, jog 
reikia žiūrėti, kad tas atlygini
mas neprašoktų pramonęs dar-

baidė, (b.d.)(wholesale) kainomis.

K&K FABR1CS

1158 East Jersey Street

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

PATENKINTI

200 ORCHARD STREET
TeL: AL 4-8319

PAMOKTA KAMA

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 3G, N . Y. e TeL Orele 5-7711

WINTER GARDEN TAVERN, INC.DOVANU SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR Į KITUS SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDOMUS KRAŠTUS

GARANTUOTAS PRISTATYMAS
SAVININKAS

Sali vestuvėm*, . ir kfto-

VYTAUTAS BELECKAS

pitonas Morris”, Schlueter pa
tarpininkavo, kad Morris gau
tų 40 tonų dinamito iš Dani-

■

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

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-4440

KELIONES į LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE

duodami polaidotuvlnial 
pietos. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

Ar žinai, 
Kaip atsirado pirma istorija 

apie Atlanto perskridimą

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. ‘

Telefonas: VIrginia

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 Europy

SIUNTINIAMS Į LIETUVA!

rikofe ir

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies piguusionus kainoms
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
NEW YORK 2, N. Y.

AMERIKOS NEGRAI 
KELIAUJA Į ŠIAURĘ

Pietų Afrikos kruvini įvykiai 
su negrais atkreipia dėmesį ir 

~>-į negrų likimą Amerikoje. Pa
brėžiamas čia esminis skirtumas 
— Amerikoje visi žmonės ly
gūs prieš įstatymus, ir tik lai
ko klausimas, kad evoliucijos 
eigoje ta lygybė būtų praktiš 
kai įvykdyta.

Pastebėta, kad po pirmo pa 
saulinio karo Amerikoje negrai 
ėmė keltis iš pietų Į šiaurę. 
Tada visų negrų 77 procentai 
gyveno vienuolikoje pietinių 
valstybių. Jau 1958 jų ten liko 
tik 53 proc.

Nuo 1950 iki, 1958 šiaurėje 
negrų skaičius padidėjo 2.8 
mil., o anose pietinėse valsty 
bėse tik mažiau kaip 900,000.

Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA. 
Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp. 
NEW YORK 3. N.Y., 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL4-5456 
LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: PO 3-8569 
PATERSON, N.J., 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.: LO2-1446 
PITTSBURGH, Pa., 1015 E. Canon Street — Tel.: HU 1-2750 
VVORCESTER, Mase., 22 Carlstad Street-Tel.: SW 8-2868
HAMTRAMCK, Micb., 6350 Jo*. Campan — Tel.: TR 3-1666 
CLEVELANO. Ohio, 2683 W. 140» Street — T«l.: T01-1066 
CHICAGO, III., 2222 W. Chlcaųo Avenue, — Tel. 8R6-6666 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter Street — Tel.: PI 6-1571 

o VINELANO. N. Weet Landi* Avenue, Greek Ofthodoa Bldg.
Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais Ir sekmadieniais

DARBININKAS

Kerštas už medžioklinius šautuvus
— Žmogus iš Liepojos (2)

po jais pragaro mašinas.

f »

>

Prancūzų karo laivai pirkinį su
laikė.

Puchert to galėjo tikėtis. Jis 
žinojo, kad prancūzai laiko sa
vo svarbiausiu uždaviniu užblo
kuoti ginklus ir medžiagas, ku
rios eina Alžiro sukilėliam, ži
nojo, kad

nuo 1957 kas savaitė esti 

Gsmrg Puchert, prisiimdamas 
Alžiro pavedimus organizuoti 
sukilėliam ginklų pristatymą, 
žinojo, kokio darbo imasi. Apie 
jį galėjo spręsti iš likimo Otto 
Schlueterio, su kurio firma jis 
buvo jau santykius užmezgęs. 
PREKIAUTOJAS MEDŽIOKLI

NIAIS ŠAUTUVAIS
Otto Schlueter, kaip ir Pu

chert, buvo benamis. Tais pa
čiais metais, kai Puchert iške- ~ vai, motina sunkiai, o vienas , 
liavo į Tangerą, Otto Schlue- bendradarbis nuo žaizdų mirė, 
ter metė Rostocką rytų zonoje 
ir persikėlė į vakarinę Vokieti- proga, 
ją. Po įvairių mėginimų įsika
binti suorganizavo fabrikėlį 
sportiniam šautuvam gaminti. 
Bet 1954 iškilo tos jo įmonės 
bankrotas, tikras ar tariamas, 
pardavimas iš varžytynių su 
360,000 markių nuostoliais. Ap
rimus viskam Schlueter gavo 
leidimą atidaryti bendrovę Ham
burge “Otto Schlueter GmbH”. 
Nauja įmonė gyvavo be garso. 
Skelbėsi, kad ' ~ .

prekiauja nekaltais dalykais 
— tokiais kaip medžiokliniai 
šautuvai. z

Policija taip pat išaiškino ta

kas tie medžiokliniai ginklai, 
kuriais prekiavo Schlueter.

Vienoje sąskaitoje minimi 
kulkosvaidžiai, už kuriuos ėmė 
po 260 dol., buvo 200 automa
tinių pistoletų (parabelių) po 
34 dol., — suomių, švedų, bel
gų gamybos. Kita sąskaita bu
vo skirta Tuniso žandarmerijai, 
kuriai pristatyta rankinių gra
natų, kulkosvaidžių, šaudmenų 
už 44,011 dol., trečia buvo skir
ta Maroko saugumui Tangere 
už 23,000 dol. 1957 Tuniso val
džios buvo užsakyta 3,300 šau
tuvų ir automatinių pistoletų, 
taip pat 11 mil. šovinių už 3.3 
mil. vokiškų markių.

Išaiškėjo du tarpininkai, ku
rie pasirūpino paimtas iš Schlue 
terio prekes pristatyti, kur rei
kia. Vienas buvo Ahmed Bioud 
iš Kairo su prancūzišku pasu, 
bet atstovas Libijai firmos “Af- 
rica Asia Trading CO.”, kurios 
centras yra Los Angeles. Ki
tas tarpininkas Ahmed Camal, 
bet gimęs 1914 Colorado, Ame
rikoje. Jie pasirūpino, kad

ginklai pro Šveicariją pasiek
tų Tunisą ir Maroką, o iš ten

Ką jais medžiojo iškilo tik 
1956, kai didelį garsą apie fir
mą padarė sprogimas.

Policijai pasisekė išaiškinti, 
kad firmos tualeto kambaryje 
buvo 5 kilogramų bomba su 
laikrodžiu. Ji sprogo tuo metu, 
kai gretimame kambaryje po
sėdžiavo Schlueter, jo motina
ir trys bendradarbiai. Pats sulaikomi apie 60 laivę, kuriuos 
Schlueter buvo sužeistas leng- įtaria turint ginklų siuntinius.

- Kartais prancūzam pasitaiko 
ir skaudžiai apsirinkti. Pvz. 
1959 rudenį jie sulaikė prie 
Cherbourgo vokiečių laivą “Bil- 
bao”. Įtarė, kad gabena gink
lus. Ginklų nebuvo. Vokiečiai 
kaltino prancūzus, kad jie daro 
kaip piratai Bet buvo ir tokių 
riebių kąsnių kaip “Athos H” 
sulaikymas prie Alžiro krantų. 
Apie tai vengia kalbėti ir suki
lėliai. Tyli ir prancūzai. O lai
ve buvo narų mokykla. Italai, 
kurie per antrąjį pasaulinį ka
rą pagarsėjo savo narais, so
dinamais į torpedą ir vairuo
jančiais torpedą tiesiai į prie
šo laivą, dabar sutiko apmoky
ti eilę alžiriečių narų. Toki na
rai galėjo būti didelis pavojus 
prancūzų laivam Alžiro ar Bi- 
zertos uostuose. Narai galėjo 
prikabinti laivui prie šono bom
bą.

Kur negalėjo pasiekti 
cūzę laivynas, ten veikė 
ri slapti agentai prieš 
nis ir prekes.

Antai, 1958 spalio 1 
burgo uoste susprogo motori
nis laivas “Atlas”. Beveik tuo 
pačiu metu susprogo ir Antver
pene Egipto laivas “Alkahira”. 
Abudu turėjo gabenti ginklus 
į Alžirą. Policija išaiškino, kad 

pran- 
atski-
asme-

Ham-

narai prie laivo šonų turėjo 
į ^tais pačiais 1956 pritaisyti minas'su laikrodžiu...

chnzi ninku atlyginimą, bet dar metais Schluėter gavo įspėjimą Tokiose nesimpatingose są- 
sulaužė sovietinės konstitucijos paštu -r- jam buvo pristatytas lygose “kapitonas Morris” mė- 
12 paragrafą. Tas paragrafas mažas karstas, kuriame buvo gino aprūpinti Alžirą. Bet jis 
skelbia kiekvienam atlyginimą skeletas. Vadinas, ir tau taip buvo marinas ir pavojų nesi- 
pagal darbą bei pajėgumą ir 
“kas nedirba, tai ir nevalgo”. 
Kolchozininkai labai sunkiai ir 
daug dirba, bet sunkiai išsiver
čia ir turi “kombinuoti”, kad 
pavalgytų. ‘

Tai buvo 1844. “New York 
Sun” laikraštyje Edgar Alan 
Poe paskelbė tokią žinią: Vai
ruojamas oro balionas per tris 
dienas perskrido Atlantą ir nu
sileido Sullivan saloje' prie 
Charleston Virginijoje. Abudu 
drąsūs lakūnai Moran ir Hol- 
land gerai jaučiasi. Balionas, 
kuris pavadintas “Victoria”, bū
siąs perduotas į valstybės rau

bus, jei toliau prekiausi tokiais 
medžiokliniais šautuvais ...

Schlueter bebuvo iš tokių, ku
rie greitai atsisako pelno iš 
kontrabandos. Sunku atsisaky
ti, kaip ir girtuokliui nuo gė
rimo.

Ilgai laukti nereikėjo, kad 
grasinimas būtų įvykdytas. 1957 
birželio 3 d. Hamburge Schlue
ter sėdo į savo “Merzedes”. Su 
juo buvo motina ir duktė In- 
geborg. Kai tik paleido maši
ną, trenksmas pribloškė visus. 
Ir vėl bomba! Motina buvo už
mušta, duktė lengvai sužeista, 
o jis pats' išliko visai sveikas.

Buvo aišku, kad pasikėsini
mą organizavo tie patys žmo- zėjų. 
nės. Tačiau jie niekad nebuvo žinia dvi savaites jaudino vi- 
surasti. Visus jų pėdsakus už- są Ameriką ir Europą. Laikraš- 
pustė šiaurės Afrikos smėlis. čio tiražas labai pakilo. Tik po 

poros savaičių buvo paaiškinta, 
kad tai buvo balandžio 1 pokš
tas, kurį sugalvojo Edgar Allan 
Poe. Autorius tada turėjo ke
lias savaites slapstytis, kad ne
gautų į kailį nuo Įdūkusių skai-

BRAKONIERIUS 
PRANCŪZAI GAUDO

Nuo tada Schlueter eidavo 
gulti, pasidėjęs prie lovos au
tomatinį šautuvą, bet savo a- 
mato nemetė. Kai atvyko pas 
jį į Hamburgą Puchert, tas “ka-

Daugiausia negrai keliasi į šiuos 
kraštus — New Yorką, New 
Jersey, Pennsylvaniją, - Ohio, 
Michiganą. Indianą, Kaliforniją jos. Pirkinys buvo sukrautas į 
ir pakraštinius miestus — Bal “Granitą”, bet jis dar nepa- 
timorę, Washingtoną, D.C., St. siekė Maroko krantų, prancūzų 
Loūis. ausys ir akys apie tai žinojo.

ktvinau, pIsĮgteMf, Visais

DARBININKAS 
910 wffioughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

1960 m, bataffio 12 d., nr. 28.

JULIUS KUMPIKAS elektros motoru taisymas į aure i*ww 119 GRANO 8Tm brooklyn n, n. y. 1 
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS j

ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 4
ELĮEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI 4

Mėsinių H* saMOnų šaldymo sistemos pilnu aptarnavimas
Papildomas gezas — Sudedami nauji vamzdžiai i

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., 4
Šeštadieniais — visą dieną. *a

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

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICAAVE. WOODHAVEN 21, N.Y.
Tel.: VI 7-4477

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

Vestuvėms ir pokyliams tortai j
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.YS {

Telefonas: STagg 2-5938

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS —- BEER — VVLNES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIŠNIAUSKAS :

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

ior Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel.: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519 

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių



Eta* MM W15 imtu- «ujusg» AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVI V ŽINIAS

By FRANCI8CĄN FATHERS

PttblttMd aoMti-WMkly exc*pt holMaj Vilniaus požemiuose prabėgo mūsų gavėnios dienos
•UB6CRIPTION RATU PRENUMERATOS KAINA

Foraifln UtaMyJ*

nom, žmonom. Kai po vakarie
nės kiekvienas, panarinęs galvą, 
tylom klajojo atsiminimuose ir 
svajonėse, kurių negali sutruk
dyti nė kalėjimo sienos, dau
gelis savo dvasia buvo su jom, 
tom mūsų motinom, žmonom ir

Esu laisvėje ... Bet kada tik 
pamatau kalėdines žvakeles, ar 
Kristaus grabą ištaisytą, ar ka
da šeimininkė parskuba iš tur
gaus su skurdžiais pirkiniais ir 
taiso Užgavėnių stalą — aš ne

seko galiu suvaldyti savo vaizduotės.
S3.5O

-------------------------------------------—-------- RAŠO HENRIKAS------------------------------- ----------------------------

Henrikas yra lietuvis, kuris 1948 buvo bolševiky suimtas, pervarytas par visą šilę kalėjimų 
ir už akių nuteistas 10 mėty katorgos Magadane, netoli Beringo sąsiaurio. Darbininke perei

tais metais jau dviem atvejais spausdinome jo pasakojimus, čia dar pluoštas papildomų prisi
minimu.

Laikrašti tvariu REDAKCINI KOMISIJA. Vyr. rad. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipantaa Ir k*ra*Įi nnrturijaa rūdaitei ja taiao mm» MMžiOra. Nenaudoti atralpo- 
nlai aauooml Ir gražinami autoriam* prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai net>0- 

_ tinai išraiškia redakcija* nuomone- už skaiblmti turini ir kalba redakcija neatsako.

Atminimais ji grįžta ir grįžta 
ten, kur buvo praleistos pačios 
skaudžiosios mano jauno gyve-

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: S10 WUIouehby Avė., Brooklyn 21, N. V.

Didžiojisavaite
Didžioji savaitė, apsigaubusi 

gedulu, pritvinusi graudumo ir 
kančios, prasideda ir baigiasi 
džiaugsmu, žmogaus džiugulys 
ją pradeda, bet užbaigia trium
fas Dievo. Visai ne taip, kaip 
žmonių buvo džiūgauta ir lauk
ta.

nimo dienos. Grįžta į Vilniaus 
kalėjimo požemius, nubėga į 
Karagandos plotus.

Užsidaryti nuo praeities jau 
negaliu. Negaliu galvoti. Gal ir

maisto siuntinėliai — kunigui 
D. ir man. Kunigo parapiečiai 
atsiuntė kaimiškos dešros, ski-

iš ten kiekvienas gaudavo lygią 
dalį, nepaisant, ar kuris kada 
gaudavo iš namų ar nieko ne-

Ne visada jom būdavo taip 
lengva surasti ir sužinoti, kur 
yra vienas ar kitas asmuo nu-

namuose. Žmonėm nėra lengva 
teisingai atiduoti kitam, kas 
godžiai imama sau. Ypač sun
ku išsiskirti su valdžios trupi
niais, ar jie birtų iš. ciesoriaus 
malonės, ar remtųsi Dievo tvar
kos atstovavimu.

Palestinoje anuo metu buvo 
laukiama išsilaisvinimo iš ro
mėnų jungo. Svetima valdžia ir 
kišenė, į kurią biro muitininkų 
renkami denarai, žydam buvo 
slogi ir apmaudi. Rašto žinovai 
aiškino, kad toji vergija pasi
baigsianti Mesijo atėjimu, kaip 
Egipte pasibaigė Mozės vadavi
mu. Tiktai šį kartą nebeteks 
eiti į naują Pažadėtą žemę. Iš
eis arba bus išginti įsibrovėliai. 
Laikas atrodė prinokęs, kaip 
fygos vaisiai, kuriuos Kristus 
raškė.

Kristui žengiant į Jeruzalę, 
į šventąjį miestą, apverktą, kad 
jame neliks nepajudinto ak
mens, žmonės to nenuvokė, 
džiūgavo ir krykštavo mojuoda
mi palmėm. Klojo dar savo rū
bus po kojomis tam, kuris atė- 

x jo iš karališkos Dovydo gimi
nės. “Hosanna, Dovydo sūnui! 
Pagirtas teesie, kuris ateina 
Viešpaties vardu!”. Jeigu Vieš
paties vardu Dovydas nutren-

Ir šiandien štai po užsigavė
jimo visi jau sugulė. Rytoj eis 
pelenais galvų barstyti. Už lan
go taip tylu. O aš negaliu taip 
rimti kaip kiti. Aš sėdžiu ir jau
čiu, lyg būčiau vėl anuos Vil
niaus kalėjimo požemiuos.

Tuo laiku mūsų tardomojo 
kalėjimo karemoje Nr. 37 bu
vome šešiese: kunigas D., li
gotas, daugiau kaip šešiasde
šimt metų. Ukmergės apskr. 
ūkininkas J., Šiaulių muzikos 
mokyklos dainavimo klasės pas
kutinio kurso studentas K., val
dininkas iš Kauno D.. Viekšnių 
vidurinės mokyklos moksleivis 
A. ir aš. Visa kamera buvom 

st.?vauj*' Kuo tad yra tasai Ga- jvg viena-šeima ir sugyveno
me labai gerai, nepaisant am
žiaus, padėties, Įsitikinimų skir
tumo; nepaisant priežasčių, dėl 
ko čia patekome. Visi buvom 
dabar spaudžiami tos pačios bė
dos;

visi turėjome tą patį dabar 
priešą — tardytoją. Nelaimė 
suartina ir padaro nepažįsta
mus žmones broliais.

Žinojome, jog kiekvienas iš 
mūšų- čia buvome tik laikinai, 
tik tam, kad prieš kiekvieną 
būtų surinkta kaltinamoji me
džiaga ir po to kiekvienam bū
tų įduotas “kellapis” — toli
mesnei kelionei Į “socialistinę 
tėvynę”i Žinojome gerai, kad 
kiekvienas iš~ mūsų bet kuriuo 
laiku gali būti, pašauktas, kad 
daugiau gal ir niekad čia ne-

Rašto žinovai nebuvo dar ro
mėnų tiek suslėgti, kad nebū
tų turėję kiek valdžios savo tau
tai. Senasis Įstatymas taip pat 
buvo jų rankų laikomas ir jų 
išminties aiškinamas. Kristaus 
aiškinimai netiko jų pažiūrom 

ir farizėjiškam nusistatymui. 
Farizėjai tarė, kad Kristus ar
dąs Dievo tvarką, kuriai jie at-

lilėjietis: Dievo siųstasis Mesi
jas ar žmonių suvedžiotojas?

Miniom nebuvo sunku įšne- 
kėti, kad Kristus nėra tikrasis 
Mesijas. Kristus vadavo ne iš 
tos vergijos, kuri slėgė iš vir
šaus, bet kuri buvo įsiveisus! 
viduje — pabaltintame grabe. 
Vidinė vergija, kad ir būtų 
tikra puvena, yra sava. Kas ją 
duria priekaištu ar nori pagydy
ti, pasidaro priešu. Dėl to bu
vo paleistas Barabas, kuris žmo
nes žudė, o nukryžiuotas Kris
tus, kuris juos gydė.

kė Galijotą, tai dąbąr, reikėjo . ^an^'os taurė buvo išgerta 
duoti tiktai ženklą Dovydo vai- dugno. Joje nebeliko jo- 
kai būtų nusigriebę kilpinį ir kartumo, išskyrus saldų 
akmenis smogti romėniško Ga- džiaugsmą. Jis teikiamas visiem, _ _
lijoto pavainikiam Jie gi buvo kas ryžtasi atiduoti Dievui, kas sugrįžtų.

landžio, lašinių ir sausainių — 
visa tai, kas kalėjimo sąlygom 
labiausiai reikalinga. Manasis 
buvo skurdesnis. Mano mama 
gyveno Vilniuje. Kai mane su-

_„ėmė, jai teko vienai-rūpintis ..du blynus -ir po pusę puode- 
mano seserim, septintos klasės 
gimnaziste, ir broliu, kuris bu
vo tik pradžios mokyklos ant
rame skyriuje. Ji negalėjo ir 
mano siuntiniui parūpinti tiek 
riebalų, bet jame buvo tikrų 
bulvinių blynų ir spanguolių 
kisieliaus. Mama man dažnai 
atnešdavo, kas galima buvo .na
mie pagaminti — keptų bulvių, 
kiaušinienės, pieno.

Laikėme, kad mūsų Užgavė
nių stalas bus net labai geras. 
Kameroje gyvenome “komuniz
mo” pagrindais — visa, kas bu
vo siuntinukais maisto gauna
ma, eidavo Į bendrą “sandėlį”;

kimštas. 0 kartais tyčiom jom 
nesakydavo ir nepriimdavo siun
tinių, nes tardomasis nenorėda
vo pasirašyti padaręs tuos “nu
sikaltimus”, kuriuos jam pri
skirdavo tardytojas.

Kiek tos vargšės moterys, 
kad kalėjime nuotaika gali būti dažnai jau senesnio amžiaus ir 

gyvenimo rūpesčių prislėgtos, - 
privargdavo fiziškai ir pergy
vendavo savo dvasioje!

Kiek pasiaukojimo ir meilės 
parodė lietuvės motinos ir žmo
nos, gali suprasti tik tas, kas 
buvo kalėjime ir gaudavo tuos 
siuntinukus. Iš kiekvieno tokio

gaudavo.
Užgavėnių vakarienės metu 

kiekvienas iš mūsų “sandėlio” 
gavo po gabalėlį lašinių su svo
gūnu, dešros, skilandžio, po

lio kisieliaus. Jei galima sakyti,

gera, tai šį kartą ji tikrai buvo 
tokia. Visus ypatingai veikė at
šalę aliejum kepti bulviniai 
blynai..;

Ak, tos motinos ir žmonos, 
tos vargšės lietuvės moterys, 
kurios šimtus kilometrų važiuo
davo su maišais į Vilniy, vaikš
čiodavo "stacijas" po prokura- siuntinio mums padvelkdavo ši- 
tūros ir milicijos įstaigas ir mi
nisterija, ieškodamos savo sū
nų, vyry, tėvų; kurios dienom 
stovėdavo prie kalėjimo varty, 
kad Įduotu saviesiem maisto 
siuntinuką.

luma, kuri nustelbdavo kalėji
mo šaltį ...

Kai prie Užgavėnių stalo su
kilome maldai, ji reiškė ne tik 
dėkingumą Apvaizdai, bet ir dė
kingumą jom, tom mūsų moti-

VILNIUS. Gedimino gatve, dabar —■ Stalino prospektas.
neteisėtai Pažadėtoje žemėje su- Dievo- Tada k ciesoriai - Tųkiom aplinkybėm sulaų- 
sė<ję valdovai gauna tai, kas jiem kėm Užgavėnių dienos. Iš kalė-

Žmonėm lengva buvo nusi-
mybė iš ten, iš kur nei nelau- ir tuo metu iš pirkios Į pirkią

sX'kad Protestantų atsiliepimai apie katalikus ryšium su rinkimais
vilti, kai nesulaukė ženklo va- - -
duoti uvn ŽPmRka karalvctp kiama, kaip Jeruzalėje po Kris- turėjo vaikščioti keistoji ęise-

taus Prisikėlimo. na - žydas ar vengras su meš-
tė, ne iš šio pasaulio, tai ir * ka’ gervė- giltine ir kltokis k°-
ženklai rodėsi kitokie. Prieš į- Dievo triumfu baigėsi anuo- kis ? P3okui iškilmm-
spėdamas netraukinėti kalavijo met Didžiosios savaitės miste- gas ^siniy10 korimas. Ir ra-
iš makšties, Kristus dar ištvo- rija, kuri mums paliko paslap- dicimai uzgavemų blynai . .
jo rimbu pinigų mainininkus čių, kodėl taip, o ne kitaip įvy- Vien prisiminimas jau dilgino
šventykloje. Jis buvo mokęs ko. Bažnyčios liturgijos ji kas- aPet^-
atiduoti ciesoriui, kas ciesoriaus, met kartojama, nes kiekvieno Užgavėnių gėrybės prasiver-
ir Dievui, kas Dievo. Tačiau de- žmogaus gyvenime — jo asme- žė iš laisvės ir į mūšy kamerą, 
naras su ciesoriaus atvaizdu Ii- niškame santyky su Dievu — Atsitiko taip, kad tą dieną
po prie delno net ir maldos tebesikartoja ta pati misterija, mūsų kameroje atsirado du

Amerikos protestantai, sako jančia bažnyčia, katalikai siek- lyderių išpažįsta Amerikos vi- 
Time, baiminasi, kad Ameriko- tų uždrausti kitiem tikėjimam suomenės pluralizmą” (Schle- 
je katalikai smarkiai auga skai- savo mokslą plėsti? — Ne, — singer).

atsakė visi trys — kongregacio- 
naiistas seminarijos profesorius 
John C. Bennett, unitaras, is
torijos profesorius ir rašytojas 
Arthur Schlesinger jr. ir liute
ronų sinodo narys profesorius 
J. Pelikan. Jie visi trys mano, 
kad katalikų lyderiai vis labiau 
pasisako už laisvę visiem tikė
jimam. “Vis daugiau katalikų

čium ir Įtaka. Vieni žiūri Į ka
talikus kaip Į savo priešus, ki
ti stengiasi tas karingų protes
tantų nuotaikas prablaivinti.

Protestantų laikrašis “New 
Republic” kreipėsi Į tris Įžymius 
protestantų atstovus su eile 
klausimų.

— Ar katalikam tapus vyrau-

— Ar katalikai keistų Ame
rikos užsienių politiką? — At
sakymas taip pat — ne. Neran
da, kad katalikai turėtų bendrą 
politiką, kurios Amerika turėtų 
siekti.

Didžiausio skirtumo yra dėl 
giminių kontrolės, dėl privati
nių mokyklų rėmimo.

PAULIUS JURKUS

VA GOS PROBLEMA

kitais mielais artimais asme
nim.

Mūsų susimąstymo tylą su-
trukdydavo tik girdimas iš ne
tolimo karcerio vaitojimas, de
javimas.

Matyt, kas nors buvo ten Į- 
mestas, kuriam tardytojas ne
buvo pasigailėjęs lazdų, kumš
čių ar kitų priemonių, kurios 
vartojamos prisipažinti padarius 

~tav ko- nori tardytojas. - — -
Mūsų Užgavėnių naktis pra

ėjo ramiai. Tardyti būvopašauk- 
ti tik du, kurių vienas grįžo 
penktą valandą ryto.

Buvo jau gavėnios rytas.
(bus daugiau)

Kaip katalikas 
turi balsuoti

Ryšium su šen. Kennedy kan
didatūra šiemet iškilo ir toks 
klausimas. Jį Tėvas Francis 
J. Connor Baltimorės “Catholic 
Review” mėgina tąip atsakyti: -

Sąmoningas katalikas turi 
laikyti nuodėme “balsuoti už 
kandidatą kataliką tik dėl jo 
tikėjimo ... Katalikų sąžinė į- 
pareigota balsuoti už kandida
tą, kurį jis laiko tinkamiausiu 
pareigom, nors jis ir kokio ti
kėjimo būtų ... Katalikų reli
gijoje nieko nėra, kas kliudytų 
katalikui būti geru prezidentu.

Bet galėtų būti žalinga baž
nyčiai ir katalikam turėti pre
zidentą kataliką. Dėl kurio vals
tybės nepasisekimo ar nelai
mės daugelis galėtų kaltinti jo 
tikėjimą”. Tai, žinoma, atskiro 
asmens nuomonė, niekam ne
privaloma, bet esama Ameriko
je ir tokių.

— Lenkijoje viešai paskelb
ta, kad siaučia didelis nedar
bas, ypačiai rytinėje dalyje. Ne
darbo nėra Silezijos srityje, kur 
yra anglių kasyklos. Nors ofi
cialiai skelbiama, kad socialis
tinėje valstybėje nesą bedarbių, 
bet lenkai negalėjo nuslėpti, 
kad taip nėra.

— Italijos ministerį pirmi
ninką Tambroni atsisakė pa
remti 31 jo paties partijos na
rys.

— Afrikoje vienam šimtui 
gyventojų tenka tik 21 balta
sis. Pasaulyje iš 3 milijardų 
gyventojų spalvotųjų yra 2 mi
lijardai.

— Nearkim svetimų dirvų, — Kam mus gąsdini? — nu- Pasivaideno, lyg žengtų sunkūs grįžo. Ties akmeniu išvydo kaž-
grįžkim prie mašinų! — įsiter- sispiauna Pilka. arkliai. ką baltuojantį. Vachmistras pri-
pė vienas valdybos narys. — Aš pasakysiu, įdomi vaga. — Sąžinė aria! — sušuko šoko su pistoletu ir nusijuokė.

— Palaukite, prie tvarkos! Nedavė ramybės. Negalėjau Pirmininkas staiga užpūtė — Butelis su rašteliu.
Vaga visiem rūpi. Tai kas sės nei prie kortų pasilikti. Sakiau, lempą. Nutilę, grabaliodamiesi Bėgte parbėgo į trobą ir raš-

keistą vagą užsiplepėjom, — 
atsakė pirmininkas.

— Tai užeinam pas mane.
Vis arčiau į trobą nei į pieni
nę, — pakvietė Justinas, —
Pro langą geriau matysime, kas prie lango ir budės? — atsilie- ateisiu vėliau. Noriu pamatyti visi susigrūdo prie langų. Pikš- telį perskaitė:

tos nežinomos rankos vagą. vuoja lauke, bet nieko nešima- “Buvau skolingas vieną vagą,
Suklegę grižo vidun ir susė- “ grąžiu' Taikai pridedu but<!-

do prie stalo. Niekas jau nebe
siūlė posėdžiauti. Įsikarščiavę
ūžė, tratėjo. Kartais stikliuką

dedasi dirvoje. Tas nežinomas pė pirmininkas.
. . tautos arėjas gali sugrįžti. Pilka pasigyrė, kad už my-

Pas Justiną posėdžiavo ne lios matąs uodą, šiam darbui
3 — Neiškenčiau ir jiems pa- kartą. Taip ir nužengė visi į jo jis tinkamiausias. Prie lango

Justinas aiškino policijai sa- sakiau. Toks keistas dalykas, trobą. Susikraustė ne į galinį atsisėdo ir Justinas. Prasidėjo
vo vagos problemą. Vachmist- — Labai įdomu, — pridėjo kambarį, kur visada švaru, bet posėdis. Mašinos, mašinos, žmo- ’
ras Drąsutis žingsniavo po kam- pirmininkas.
barį, klausydamasis, kaip girgž-

— Artėja į mus! Ir suras vi- lį”.
sus! — Pilka nusijuokė, bet Visi vartė lapelį nustebę, o 
juokas nelipo. Išsigandę, su- Justinas sušuko:

nulenkė Justinas nastatė ir ki- rimtėte spWe spigino pro — štai kur problema! Pažįs- 
Į virtuvę. Už jos langų — dir- gus iš centro ... Reikia plėsti . ' __  geresnės Negaila lanSus- Ir juo labiau klausėsi, tu raštą. Tai Jonas!

. , _ _ — Aš į kiemą įvažiavęs, pa- va. Nors saulė nusileidus, bet pieninę, pirkti sunkvežimį, sta- J* 8 ’ 8 ’ juo aiškiau girdėjo keistus gar- — Koks Jonas?
da nauji batai, sustodamas ties stebėjau, — sučiulbo plonabal- skaisčiai šviečia vakarinis dan- tyli garažą ... . 8 . ’ . ** sus: atrodė, arkliai sunkiai — Mano bernas, samdinys,
veidrodžiu, pasukdamas smai- Sis Pilka. — Pagalvojau: Justi- gus. Pavasario naktiš tokia — Eina! — sušuko išsigan- puna 2moni4- drąsiau. šniokštuoja, skambina brizgi- Dėl vienos vagos mudu susi-
lius ūsus. nas pokštus krečia, tyčia dirvą lengva — viskas matyti. dęs Justinas. , Vachmistras ūmai prašaukė lom. Aria! pykom, ir išvijau prieš savaitę.

— Dutki, — staiga jis su- kreivai aria. Vieną vagą išvaro Justinas su žmona ir su sam- — Eina! Eina! Tegu velniai! visus: Vachmistras pasirodė drą- — Jonas! — aiktelėjo pieni-
šuko. — Tau nematoma ran- vieną dieną, kitą — antrą. Kol dine užklojo baltai stalą, pa- — suklyko Pilka. — Vyručiai, aš manau, kad siausias. Išsitraukė ginklą, už- ninkas. — Aš jį mačiau dirvo-
ka daro gero, o tu atbėgi į po- ruduo ateis, dirva susiars. Bet statė laibakaklį blizgantį bu- Prie stalo subruzdo. Net ir toji vaga prasminga. Ji ne Jus- sitaisė.
liciją. Kas būtų, jei mes visus dabar —' kitokie popieriai. telį, sudėjo lėkštes su rūkytu tie, kurie norėjo kuo greičiau tinui Taliui iškreivinta. Pieni- — Pirmyn į kovą už tėvy- — Ir aš mačiau, — pridėjo
geradarius kištame į kalėjimą? — Ir niekas nematė? — kvepiančiu kumpiu, dešrom, posėdžiauti, atsidūrė prie lan- nei. Prieš pačius jos langus pa- nę! — mostelėjo pistoletu ir žmona. — Ir kaip nepagalvo- 
Nepadėsiu! klausdamas kreipė galvą pirmi- sviestu, duona. Užkaitė arbatą, gų. Vakariniame dangaus fone dėta. O ką tai reiškia? Ar pie- pirmas žengė į priemenę. Už jo jau? Atrodė savas.

. Justinas išėjo apsiblausęs. Sė- ninkas Noreika. Stalo gale atsisėdo pirnrinin- matė stambų vyrą, žengiantį ninėje reikalai neina šleivai? pasilenkę slinko visi. Pravėrė — Tai ko nesakėt? — pyko
do ant dviračio ir grįžo skubė- — Tai ir problema, kad nie- kas su savo raštais. Pasklaidė pamažu ir sustojantį prie va- čia jau sąžinės reikalas. duris į lauką. Tylu, šoko į dir- Justinas. — Nebūtų buvę tos 
damas. Movė tiesiai į pieninę, kas nematė, 
Vos pasiekė savo daržo klevus, nas.

atsipūtė Justi- juos ir tarė:

je. Bet man neatėjo į galvą.

gos. - . toreikAift Kiift fnire ca. vachmistras iškėlė pistole- problemos.
—Kas galėtų mum išaiškin- — Pagaukime! — nusirito Mesėsvc kad na- 5aukė: — O ko nenuėjai iki akmens?

kai išvydo keistą reginį. ‘Tai ne jų darbas”, — gal- ti vagos prasmę? Skaitome nuo stalo Pilka ir veržėsi prie . * y ’ — Nejudėk, nušausiu! —juokėsi Drąsutis, pilstyda-
Visa valdyba ir pienininkas vojo. Jie draugiški. Bet ar ver- laikraščiuose, kad yra visokiau- durų. Griuvo kėdės, suolai. _ . .. y * . * Aplink, kiek akim užmatė, mas surastą degtinę.

su baltu chalatu kopė į jo kai- ta čia stovėti? Toji vaga — gė- šių vagų: tautos vaga, mūsų vi- Lyg viesulo pagauti, šoko į dir- ’ nieko nebuvo. Žemė nepalies- Taip baigėsi vagos problema,
ną ir sustojo ties atversta va- da jam. Geriau posėdžiauti”. suomenės vaga, kultūros vaga, vą, iškėlė kumščius. Stambusis .. . . _u,ni_inuaJ i_h’{ ta. Tik ta pati viena vaga .0 Su užkandžiais, gėrimais ir po- 
ga. Justiną nusmelkė ir baimė Vyrai stovėjo ties vaga, spar- O kokia čia vaga? Kas pasakys? žmogus čia pat. p gal pakalnėje? Taip ir žengė sėdžiu, kuriame prisiminė gara-
ir pyktis. Keikėsi ir dviračiu dė kojom žemę, žiūrinėjo. Pilka mūktelėjo stikliuką ir — Nebijokite, nepavojingas, 1 visi labiau kaisdami, įsidrąsinę, žą, Šulinį. Justinas, įpiršo savo
varinas skubėjo paskui Norėjo — O kaip posėdis? — paklau- kosėdamas pradėjo: sukikena linksmai vachmistras Tame įkaršty vienas prade- Pasiekė akmenį, už jo — ežę, daržo sklypą. Tada jis nusijuo-
vožtelti piktu žodžiu, bet atsi- sė Justinas. “
suko pats pienininkas:

Cia vaga be kultūros! Drąsutis ir atsuka mėlyną krū- jo tildyti, kraipyti galvą, lyg kur baigėsi Justino žemė. Čia kė: kviesiu atgal Joną. Geras
— Dar nepradėjom. Apie tą Bet dailiai užversta. tinę su blizgančiom sagom. kažką girdėtų. Nuščiovo troba, nutrūko ir vaga. Pastovėjo ir bernas.



DARBININKAS

Brockton, Mas*. — Sv. Ka
zimiero lietuvių parapija šie
met sulaukia 60 metų. Lietu
viškos pamaldos šv. Eduardo 
airių bažnyčioje buvo dar pen
ketą metų anksčiau; jas kai ka- 
da laikė iš Bostono atvykda
mas kun. J. Gricius. Atskirą 
parapiją ėmėsi organizuoti iš 
Londono atvykęs kun. K. Ma
tulaitis. Senąjai šv. Roko baž

nyčiai kertinis akmuo pašven-. 
tintas 1900 gegužės 30. Naujo
ji šv. Roko bažnyčia pradėta 
statyti 1914 kun. K. Urbonavi
čiaus. Pirmasis Didysis karas 
ir po jo sekusi depresija sta
tybą nutraukė ir nudelsė iki 
paskutinio karo. Toliau bažny
čiai statyti pinigus telkė kun. 
J. Švagždys. Užbaigta statyti 
kun. Pr. Strakausko 1953 me
tais. Tada prie šv. Roko pri
dėtas ir šv. Kazimiero vardas, 
kuriuo dabar parapija ir vadi
nasi. Dabartiniu klebonu yra 
prel. Pr. Strakauskas, klebo
nauja jau 12-tus metus. Ligi 
to laiko buvo 10 klebonų. Iš 
jų ilgiausiai — 29 metus — 
išbuvo kun. J. švagždys, atsi
sakęs iš klebono pareigų dėl 
nesveikatos 1948. šiuo metu 
yra Brocktono seserų vienuo
lyno kapelionu. Parapijos 60 
metų sukaktis bus paminėta di
dinga vakariene prel. K. Urbo
navičiaus salėje gegužės 30.

Parapijos choro muzikos va
karas rengiamas balandžio 24, 
Atvelykyje, parapijos salėje.

Amerikos vyskupų rinkliavai 
šv. Kazimiero parapija sudėjo 
235.84 dol. Rinkliava buvo da
roma bėgliam ir vargšam pa
saulyje paremti.

Kazimierą čerbulėną prisi-

vertiser”, įdėdamas jo atvaizdą 
ir pažymėdamas jo paslaugas 
Brocktono miesto gerovei.

Jono Tamulevičiaus sudegė 
namai kalnelyje priešais šv. Ka
zimiero bažnyčią. Gaisrui ki
lus, namie buvo tik viena mer
gaitė, kuri išbėgo. Liko be 
pastogės šeima su 8 vaikais. 
Padegėliam paremti yra suda
rytas komitetas, į kurį įeina 
miesto tarybos narys Ip. Mon
kevičius, miesto "mokėsiu sky
riaus viršininkė Julija Jakavo- 
nytė ir adv. Tamulevičius.

LB apylinkės susirinkime ba
landžio 2 išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Bronė Ludonienė, vi- 
cepirm. Bronė Meižienė, sekr. 
Stasė Gofensienė, ižd. Vladas 
Jakimavičius ir narys Juozas 
Valiūnas. Susirinkime ypačiai 
pabrėžtas rūpinimasis ir rėmi

mas lietuviškojo jaunimo bei 
jų organizacijų. . Praėjusiais 
metais apylinkei pirmininkavo 
Sofija Stašaitienė. Rūpintasi 
Lietuvių Bakūže, suruoštas Va
sario 16 minėjimas, suorgani
zuotas choras, paremta šešta
dieninė lituanistinė mokykla 
Pajamų turėta 638 dol., išlai 
dų 602.

Balfo skyriaus nauja valdy
ba išrinkta balandžioz 3 susi
rinkime: pirm. Mykolas Gofen- 
sas, vicepirm. Jurgis Ludonis, 
sekr. Mečys Tubis, ižd. Vladas 
Jakimavičius, nariai — Ona Ei- 
kinienė ir Kazys Plonys. Balfo 
Centrui surinkta ir pasiųsta 
450 dol.

ŽINIOS IŠ CLĖVELAND, OHIO
Kovo 27 lietuvių salėje įvy

ko Liet. Bendruomenės l-osios 
apylinkės metinis susirinkimas. 
Pranešimus padarė pirm. J. Vir
balis, ižd. J. Kazėnas, kontrolės 
komisijos aktą perskaitė St.La^ 
dinis. Darbo atlikta nemaža: 
miesto centre surengta lietuvių 
tautodailės parodėlė, įvykdyta 
Vll-oji lietuvių diena (kartu su 
II-ja apylinke), 316 dol. auka 
paremta lietuvių sportininkų iš
vyka į Pietų Ameriką, globo
tos lietuvių žaidynės, įvykdyti 
varžybiniai egzaminai lituanis
tinės mokyklos mokiniams ir 
paskirtos dovanėlės, suorgani
zuoti lituanistinių dalykų kursai 
studentams, įvykdytos mokinių 
deklamavimo ir skaitymo var
žybos ir laimėjusiems paskirtos 

minė ir pagerbė“Boston Ad- dovanos, surengta lietuvių te-

atro 60 metų sukakties minėji
mas, Naujųjų Metų sutikimas, 
keletas paskaitų, vykdytas lie
tuviškų knygų platinimaš, ir 
kai kurios jaunimo organizaci
jos'šį darbą atliko labai gėrii, 
pvz. neolituanai išplatino knygų 
už 450 dol. Savo eilės laukia 
apylinkės rengiamos Dainavos 
ansamblio gastrolės su lietuviš
komis vestuvėmis (gegužės 7), 
Žalgirio mūšio 550 metų su
kakties minėjimas (rugsėjo 24), 
Įvykių ir žmonių sukakčių minė
jimai — 700 m. nuo Durbės 
mūšio, 200 m. nuo D. Poškos 
gimimo, 100 m. nuo J. Jablons
kio ir A. Dambrausko - Jakšto 
gimimo. Apylinkės Vaidilos te
atras kovo 12 davė premjerą 
— pastatė V. Mariūno “Melą 
šventykloje” ir davė programą

f visoje eilėjų kultūrinių paren- 
| girnų. Apylinkė metinių paja- 
| mų turėjo 4,348,98 dol., išlai-

Lituanus žurnalui paremti L 
B apylinkės valdyba pasiuntė 
10 dol.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

JOSEPH G. YURASEK
BEER, WINE, LIQUORS and LIGHTLUNCHES

1828 CARSON ST.

LIBERTY HALL
PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI

solistai varžybose... Nuotr. V. Maželio.OU JAUNI

A. L. WENSLOVAS
DARBAI, RŪPESČIAI IR MISIJOS

LIETUVIS GRABORIUS

S. S., PITTSBURGH, PA.2128 CARSON STREET

Tel. HEmlock 1-0203

Sveikiname visus lietuvius

kyklos pastato, remontu. Ar
chitektų apskaičiavimu gali pri
reikti virš 12,000 dol.

Taip pat greitai bus įruošta

savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA

2204 Carson Street S. S., Pittsburgh, Pa.
Tel. HE 1-9795

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems geros valios lietuviams

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkim visiems mūsų draugams

PITTSBURGH, PA.
Tel. HE 1-9266

OTOIOTO.

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ

CHARLES MARKET
MAISTO KRAUTUVĖ:

Čia galima gauti lietuviško sūrio
2136 Fifth Avenue, Pittsburgh, Pa. — Phone EX 1-0473 

CHARLES SPIRGIS, Savininkas

SVEIKINAME SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS

JOSEPH A. PROKOPOVITSH
F U N E R A L HOME

Mr. Albert Savolskis, Assistant
AMBULANCE SERVICE
Phone: HOmestead 1-2267

431 NINTH AVENUE MUNHALI+ PA.

E AST E R GREETINGS

HOME FURNITURE CO

Downtown Pittsburgh, at Wood and Oliver

Rochester, N. Y. — Gražiai 
tvarkoma kun. kleb. Pr. Valiu
kevičiaus šv. Jurgio lietuvių pa
rapija daro gražią pažangą.

Atnaujinta bažnyčia ir Įtaisy- vieta pasistatyti auto mašinom, 
ta naujų liturginių rūbų bei 
daiktų. Atnaujintos mokyklos 
klasės ir Įtaisyta patogūs, tvirti 
ir gražūs suolai. Mokytojauja 
seselės pranciškietės. Joms pa
deda viena pasauifetėT Atremon-

dų — 3,271,89, kovo 15 ižde tuota svetainė ir pertvarkyta Misijos. Rochestęrio vyskupi- j 
buvo 1,338.44, namų fonde — skoningai šviesos. Nupirkta 500 jojg metaj dedikuoti švenč. j 
1,734.38 dol. (iš jų Čiurlionio metalinių kėdžių ir apie Jėzaus širdžiai. Kad žmonės !

50 stalų.
Apylinkės pastangos ir atlikta
sis darbas yra džiugus lietuviš- var Apsaugai nuo gaisro, v ai- 
ko gyvenimo reiškinys, ir apy- džios sp^žiamas. klebonas yra 
linkei už tai priklauso padėka. įsirūpinęs dideliu, visos mo- 
Liūdni susirinkimo momentai
—apkartę tarpusavio santykiai 

ir nepajėgimas išrinkti naujos 
apylinkės valdybos. Tai visuo
meninės mūsų negalios ženklai, 
nieko gero mūsų ateičiai ne
žadą. Susirinkimui pirmininka
vo Pr. Karalius ir F. Eidimtas, 
sekretoriavo stud. V. žilionytė.

Balandžio 30 Clevelando atei
ti n ink a i pradės minėti savo or
ganizacijos 50 metų sukakti re
liginiu susitelkimu šv. Jurgio 
bažnyčioj. Pagrindinės iškilmės 
Įvyks gegužės 1 — bus pamal
dos, minėjimas ir pokylis. Da
lyvaus taip pat Ateitininkų Fe-

Rudenį nupirko prie pat mokyk
los namą su žemės sklypu, ku
ris kainavo apie 6,000 dol. Na- ( 
mo nugriovimas atsiėjo 900 dol. Į 
Galutinam paruošimui reikės į 
dar apie 2.000 dol. Į VELYKŲ ŠVENTĖMIS

JOSEPH WENTZ, Jr.

Also Braddock, McKeesport, & Greensburg, Pennsylvania

Serving Homemakers for 3 Generations

EASTER GREETINGS
PRESCRIPTIONS SICK ROOM SUPPLIES

COMMUNITY PHARMACY
815 ANN STREET HOMESTEAD, PA. <

Phone: HO 1-3442 * <

EASTER GREETINGS
To all our Lithuanian Customers and Friends

First FederaI Savings & Loan Ass’n
Your Savings Pay 4% Dividend — Insured up to $10,000

f Home Office — 300 EAST 8th AVENUE, Homestead, Pa. 
i McKeesport Office — 406 Ringgold Street 

Braddock Office — 851 Braddock Avenue
Chtirton Office 608 MiDcr Avenue

ansambliui paskolinta 1000). ou s\aiu-’ galėtų pareikšti didesnę pagar-
Tačiau atsiranda vis naujų jr atsidavimą ir nuoširdžiai

sutiktų Velykas, ruošiamos Di- į 
džiąją Savaitę misijos. Jas pra- 
ves kun. J. Šeškevičius iš Bra- 
zilijos. Klebonas visus lietuvius 
maloniai kviečia dalyvauti mi- 
sijose.

Darbo ir rūpesčio daug turės < 
mažos lietuvių parapijos klebo- < 
nas ir žmonės, bet visa sutvar- < 
kius, bus gražu lietuviams pa- « 
sidžiaugti net ir prieš nelietu- <■ 
vius. Visi geros valios parapie- < 
čiai remia klebono pastangas « 
ir dauguma nuoširdžiai padeda, « 
kur tik yra reikalas. Kar. «

HELP W. FEMALE

Įstaigų išvalymui reikalingos 
DARBININKĖS

Išvalyti įstaigas moderniškuose pasta
tuose Manhattane. Mokama $1.47 per va-

BALFO VAKARIENĖJE 
DALYVAVO DU VYSKUPAI

Pittsburgh, Pa. — Kovo 27 
Balfo skyriaus suruoštoje vaka
rienėje — bankete, kuriame 
gausiai dalyvavo lietuvių visuo
menės, kalbėjo svečias iš Chi- 
cagos — vysk. V. Brizgys. Sa
vo kalboje nušvietė Balfo reikš
mę ir reikalą paremti mūsų 
brolius varge. Taip pat vaka
rienėje dalyvavo ir gražiai apie 
lietuvius atsiliepė Pittsburgho 
vysk. John J. Wright. Dalyva
vusieji gausiom aukom parėmė 
Balfo šalpos darbą. Vakarienės

deracijos vadas S. Sužiedėlis ir ruošimu daug rūpinosi šv. Vin- 
skaitys paskaitą. Į visas iškil- cent0 par kleb kun F Gir. 
mes kviečiama plačioji Cleve
lando lietuvių visuomenė. bQg nariai — V. Količienė ir tęsiasi nuo 6 vai, popiet iki 12 vai. nak- 

Gegužės 7 Chicagos Dainavos j Taoras A K s “nu<> p*,TOa<li*;n'0 >ki penktadienio.
ansamblis Clevelande stato lie- _ ______ '---------------------- -—K:‘-’ t” da,ix> pirmomis d.e-

... z- 1 nomis gaus-pamokas. —Apmokama ligo-
tuviskas vestuves. Gastroles or- Angliški žodynai gaunami ninė. gydytojas, gyvybes apdraudos. at- 
ganizuoja Bendruomenės I-oji Darbininko admin Kainos- ang- stogus, suinteresuoti priimami kasdien 
apylinkė ir kviečia visus atsi- iiskai lietuviškac __ 6 dol lie- nuo 10 30 val prieSpict- Atsineškite si, r ,__ .. -X-- ... . .. . •____ USKai HetUVlbKdb O UUl., ne ir turimas rekomendacijas į
lankyti pasižiūrėti tautiniais pa- tuviškai angliškas — 7 dol. 20 East 27th Street, n. y. c., n.y. 
pročiais paremto vaidinimo, pa
siklausyti vestuvinių lietuvių 
dainų, pasigrožėti vestuviniais 
šokiais. St. P.

džius ir Balfo skyriaus valdy- land,; po męne,io $i.5- per vai. Darbas

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Phone HO 1-0372 Mal. Tzamouzakis, Owner

DISPLAY Capitol Cleaners

Sth & McChire
TAILORING — Šame Day Service

LAIDOJIMO NAMAI
1323 N. Franklin St. Pittsburgh 12, Pa.

Phone: CE 1-2200

OIOIOIO/

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

ALFRED M. LUTHERAN
ALL KINDS OF BEER & SOFT DRInKS

1410-1414 Miflin Street
Prompt Home Deliveries

Homestead, Pa.
HO 1-3133 — Res. HO 1-2253

EASTER GREETINGS
TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

REDSHAW MEN’S WEAR
137 EAST 8th AVENUE HOMESTEAD, PA.

EASTER GREETINGS

S O LO M O N’S
Homestead’s and Braddock’s 

BEST MEN’S STORES
858 Braddock Avenue

Braddock, Pa.
8th Avė. cor. McCIure St |

Homestead, Pa. |

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Hilk’s Furniture

Catholics Welcome 
Pleašant Home - Single Rooms - 
Lady - $65 per month — Phone 
Mrs. R. Deamer, Stephentou-n, N.Y.

Stephentown 4-4774

Ett. 4910
CREATORS OF FAR FAMED

GIFT BASKETS

EASTER BASKETS
We cordially invite you to visit 

tis at our ncw location at 
76 W.ILLOUGHBY STREET 

Brooklyn 1, New York
(Between Bridge A Lawrencc> 
Our Telephone Numbers ere;
TRiansfe 9-3331, 3332, 3391

Munhail, Pa.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Lietuviams Kostumeriams

Vest Homestead Baking Company
Cakes, Pieš, Ali Assortments of Cookies; 
Wedding & Birthday Cakes a Specialty 
BAKERS OF QUALITY WHITE BREAD
DeJivered Daily from Oven to Home

PLANT AND STORE

467 W. 8th AVENUE W. HOMESTEAD, PA.
HO 1-1296

Your Home Should Come First
320 E. 8th Avenue, Homestead, Pa. — HO 1-2228 - 2229 t

t

EASTER GREETINGS

MILLER

TWIN FURNITURE STORES
2 Stores on 2 Corners —

Both at 20tti & CARSON STREETS |

HEmlock 1-1024

S. S. PTITSRURGH 3. PA.
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JOHN KRAUSI, INC.

117-09 Liberty Avė.

RICHMOND HILU

New York

JA 3-7600OUTPOST SCRAP and METAL

12 North Street

FAZIO and SONS
YONKERS, N. Y.

ANO LOAN ASSOCIATION26 Lawton St.
YO 9-9538

Nostrand and Flatbush Avės.
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
GL 2-1800

GLEN ROCK GE 4-6800
Finest of FursLUMBER and SUPPLY CO.

Fair Lawn, N. J 18 CLUBHOME BAKERYCULLEN BROS.
SW 6-4500

290’5 Avė 18 Paųlison Ava
140 First Avė.

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK CITY
New Jersey

AL 4-9238 H U 7-9573

MAGGIORE BAKERY

KERR CONCRETE PIPE CO., IN

301 Madiaon Avė 469 Market StreetPR 8-8500
ARTHUR SELIG’S GLENWOODEAST PATERSON

NEW YORK CITY
New Jersey

H and H BODY SHOP MU 7-0964 . SW 6-2150.

E. M. STEINHAUSER

STEINVVAY LODGE

— R estą u ra n t of Distmction —

18-34 Steinway SL
THE SURBURBANFRASER BROTHERS C and J SPORTS CENTER, Ine.

600 Long Beach Road214 Smith SL
AS 8-9813

OCEANSIDE,
PERTH AMBOY, N. J.

ASTOR BOWLING, INC.
OTTO’S RESTAURANT Hl 2-3200 RO 6-9653

1324 Jerome Avė.
LENNOX CATERERS

KING WAH RESTAURANTBRONX, N. Y.
256 East 2nd Street GARDENIA FLOWER SHOP

JE 7-5646 New York City Jericho Tumpike
2047 FULTON STGR 3-9180 and

IMPERIAL FLORIST
Round Swamp Road

BROOKLYN, N.YU. ALETTI ano SONS HUNTINGTON, L. L, N. Y.

MY 2-671714 Oakland Avė. EV 5-1750

FIFTH AVENUE FLORIST MAYFAIR FLORISTHARRISON. NEW YORK
FAIRVIEW FLORISTSWEST SIDE BAKERYMONTI’S TOWN and Country

1551 Flatbush Avė.
TE 5-0830

AT THE JUNCTION”73 3rd Street301 J erosai em Avė.

Brooklyn, N.Y. CAPUTO AND MARINO MARINE FLORIST
ROY AUTO BOOY

NE 2-7174IV 3-33526064 Courtlandt SL GE 4-1797

TARRYTOWN, N. Y

ME 1-4360

FULTON FLORISTS

1<* •
I

KCHLEfHI 
%wi88

AR 4-8451

Birthday Cakes Our Specialty
Made witn Pure Whipped Cream
edding Cakes
Reasonable Prices

ROUTE
P ARAMUS, N X

HU 7-1159

Complete Catering Service
— Weddxngs our Specialty —
Special ConsideraUrri given

to Religious Groupes

2090 Flatbush Ava
Brooklyn, N. Y.

ES 7-3040

885 Fulton St.
Brooklyn, N.Y

NE 8-9335

4309 AVĖ. D
Brooklyn, N. Y.

IN 2-4528

TU 2-9950

6904 15 AVĖ.
BROOKLYN, N.Y.

BE 6-002Ž

4601 5th Avė
BROOKLYN. N. Y.

GE 5-3240

525 FrankHn Avė.

NE 8-4076

2112 Nostrand Ava

GE 4-9813

1978 Flatbush Avė
BROOKLYN. N. Y.

DE 8-3600

Birthday—Wedding—Panty
and Ice Cream Cakes

Orders taken for all Occassions
and operated by

LUDWIG MOSER
GE 9-6673

67 Wilson Avė.
Brooklyn, N. Y

Flowers for all Occassions
HY 7-2769

7516 3 Avė.
Brooklyn, N. Y.

SH 8-3734

WEODING DECORATIONS
FUNERAL DESIGNS

I OWERS FOR ALL OCCASION

LONGCHAMPS

CATERING SERVICE

New York City

"Catering at it’s very Best**

Special consideration given

to Religious Groups

PL 9-2600

"MAY WE SERVE YOU ?”

GENSINGER MOTORS

800 Clifton Avė.

CLIFTON, N. J.

Authorized Oealer Volkswagon

SERVICE

Saw Mill River Road

ARDSLEY, N. Y.

OW 3-4016

Catholics welcome at 
Melvllle Reat Home

weih*S IW9N WQRK8

1512 StilhveU Avė

BRONY. N- Y.

TĄ 5-3558

NEW CAMPUS RĘSTAURANT

106 Wc$t 32 SL 
‘ N. Y. CITY

Specializing in 
Sea Foods 

Steaks 
Chops

PE 6-4121

THE SICILIAN

ASPHALT PAVING CO

130 William Street

New York City 38, N.

CO 7-0930

STRAND BOWLING

2521 Broadway

RA 8-5745

MALVERNE BOWLING LA N ES

340 Hempstead Avė.

MALVERNE,

LY 9-1134

IVAR OLSON BAKERY

5722 8 Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

279 Freeland Avė.

PATERSON

New Jersey

AR 4-9467

Ruland Road, MELVILLE, L. I..N.Y.

CHapel 9-6852

M. F. HĮCKĘt.GO^ INC.

1301 Metropolitan in.

ĘRpOK^YN, N. Y

EV 5-7410

IDĄ'3 BĘAUTY SHOP

885 Woodward Avė.

BROOKLYN 27, N. Y.

Permanent Waves—

Hair Styling

EV 2-9432

’VINCENT SACCENTE and Sons, V

AFFĘJLi-TE OF

Saccente Trucking Corp.
Import and Export 

Skid Work our Specialty

509 West St. 
NEW YORK CITY

AL 5-2086

ARTHUR’S MOOERN DINER

5535 BROADWAY

New York City

Kl 3-5315

CHINA SKY- RESTAURANT

1050 HEMPSTEAD TURNPIKE

FrankHn Sguare,

GOLDEN LĄNTERN

RESTAURANT

Highway #1

LINDEN, NEW JERSEY

WA 5-4030

SXsXgX5X5Xg)@©@®@@@@€X^

SUPERCRĄFT MODELS

174 Main Street

DI 2-0343

MAURO MOTORS, INC

611 Amboy Avė

WOODBRIDGE, N. J.

ME 44100

PETRULI. 0’8 RESTAURANT

Essex Street

HACKENSACK, N. J.

01 2-1299

«• <•

OI 3-2711

FLATBUSH FEOERAL SAVINGS

MARGUERITE FLOWER SHOP GARDEN FLORIST

BROOKLYN, N.Y.

THE LANTERN BAR 
AND RESTAURANT

57 Garden SL 
PASSAIC, N J. 

GR 3-9747

METROPOLITAN 
TRUCK LEASE SERVICE

25 Coes Place 
Paterson, N.J.

2300 Eastchester Road
Bronė, N.Y.

THE GREENVILLE DINER < YOO HOO CHOCOLATE
WESTCHESTER COUNTY

GALLO’S FLORISTS

824 Central Avė.
13E7VERA.GE CO.

113 Faraham Avė
SCARSDALE, N. GARFIELD. N. J.

SC 3-9880 PR 7-6800

5301 — 5 AVĖ. 
BRooklyn, N.Y. 

GE 8-7395

240 Flatbush Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

NE 8-1136

PALMĖSE FLORISTS GIFT O ROSES FLORISTS

189 Grabam Avė. 
Brooklyn, N.Y. 

ST 2-4581

956 Brbadway 
BROOKLYN, N. Y. 

GL 2-9274

HIGHWAY FLORIST

258 Kings Highway 
BROOKLYN, N. Y.

ES 2-0270

GLORIA FLOWER SHOPPE

308 Court St.
Brooklyn, N. Y. 

MA 5-2475

HENRY’S FLOWER SHOP ’ £

8505 A 4th Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

SH 5-9786

Flowers for all Occassions

7917 5th Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

SH 8-8820

lOlOlgOj

JOEANN’S FLOWER SHOP

1312 Cortelyon Rd. 
Brooklyn, N. Y. 

IN 2-1050

KAYS FLORIST

42 Albany Avė.

PR 2-3156

HAPPINESS FLOWER MART

824 Manhattan Avė. 
Brocklyn, N. Y. 

EV 9-4655

FRANKLIN FL0WER SHOP

GROSS FLORISTS

298 Kingston Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 

PR 3-8490

HAM’S FLOWER SHOP

1153 Fulton SL 
Brooklyn, N. Y. 

ST 3-9254

MOSCOSO FLORIST

139 Court SL 
Brooklyn, N. Y. 

MA 4-5483

JOSEPH MURPHY

(Florist) 
3369 Fulton SL 
Brooklyn, N. Y. 

TA 7-7775

roToToToToĮoIoIoIoIoĮo^

NEVTNS FLORIST

6 Nevins Street 
Brooklyn, N. Y. 

TR 5-6998

NORINE FLOWERS

Albany Avė. and Avė. D 
Brooklyn, N. Y. 

BU 2-2935

MARTIN FLOVVER SHOP

1600 Avenue M 
Brooklyn, N. Y. 

ES 5-1230

JOHN M. MEYER and SON

SAVINGS BANK 
Broadway and Main St 

Tarrytown, N. Y.

•TARRYTOWN S OLDEST 
BANKING INSTrrUTION"’

Member of F. D. L C.
ME 1-11*0

- 1900 AVĖ. U 
Brooklyn. N.Y.

NI 6-4746
Brooklyn, N. Y.

1896 De Kalb Avė.
• Brooklyn. N.

VA 1-4488

MANOS FLORAL CO. JEREMIA and SON

115 Flatbush Avė. 
BOOKLYN. N.Y. 

Nfe 8-0289

195 SL Nicholas Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

HY 7-2413
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Pabaltijo valstybių 20 metų 
okupacijos sukakčiai laisvaja
me pasaulyje plačiau priminti 

| Lietuvę pradėjus siuntinė- ir atkreipti kaip galima daugiau 
ti didesnius kiekius vaistų, jų dėmesio į bolševikų tiems kraš- 
išdavimas iš vietos pašto pa- tams padarytas skriaudas, New 
sunkėjo. Kai kuriems nepri- Yorke veikia Baltijos Valstybių' 
stačius receptų, siuntinėliai ne- Laisvės Komitetas — Baltic 
buvo išduoti ir tapo gražinti States Freedom Committee. 
siuntėjui. Šiam komitetui šiemet iš ei-siuntėjui.

Juozas Ginkus pranciškonų lės pirmininkauja latvis Char- 
ladžiamos spaudos reikalams les Stankevitzs. Vicepirminin- 
atsiuntė 10 dol., kartu prane
ša, .kad jo krautuvėje, 495 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
šiais metais galima gauti ypa
tingai gražių velykinių šokola
dinių zuikių ir kitokių dovanų, 
o taip pat lietuviškų plokštelių 
ir velykiniams sveikinimams at
viručių.

Alg. Žemaitaitis, dramos ak- geriausi koncertai. Tą pačią die- 
torius, dramos studijas baigęs 
Stors, Conn. universitete, skai
tys lietuvių poetų kūrinius A- 
teities koncerte Atvelykio sek
madienį, Apreiškimo parapijos 
salėje, 5 vai. popiet.

’ ’ ■ <LSS ? Atlanto rajono ' !^r. 
skaučių ir vadovių pavasarinis 
sąskrydis bus balandžio 23 ir 
24 Baltic Freedom House, 131 
E. 70th St., N.Y.C. Dalyvauja 
vyr. skautės ir vyr. skautės kan
didatės, tuntininkės, vietininkės, 
draugininkės ir atskirų viene
tų vadovės. Maloniai kviečia
mos visos skautininkės. Regis- 
truojamasi pas tuntininkę Al
doną Noakaitę, 103-53 104 St., 
Ozone Park 17, N. Y.

kais yra: iš lietuvių pusės J. 
Audėnas ir iš estų pusės A. Mei. 
Lietuvių grupėn iš New Yorko 
Alto ir Lietuvos Laisvės Komi
teto cĮar įeina A. Varnas, St. 
Briedis, V. Alksninis, M. Kižy- 
tė ir P. Vainauskas. Minėjimas 
bus birželio 12 Town Hali, t. 
y. salėje, kurioje rengiami visi

ną yra numatytos specialios pa
maldos didžiojoje ir garsiojoje 
St. Patricko katedroje. Kita pro
gramos dalis bus vėliau paruoš
ta. Visiems yra aišku, kad bir
želio 12 niekas New Yorke jo
kių pramogų nekels. .

Tėv. Leonardas Ahdriekus, 
O.FM, Didžiąją Savaitę vado
vauja misijoms lietuvių šv. Ka
zimiero parapijoje Montrealyje, 
Canadoje.

jamna

liustikaitė

sopranas

a 1 d o n a

ke p a 1 a i t e

pianistė

a 1 g i s

žemaitaitis
dramos aktorius

dalyvauja

ATEITIES

ŽURNALO

KONCERTE
BALANDŽIO 24
apreiškimo

parapijos salėje 

pradžia 5 vai.

šokiams groja 

joe t ham o 

orkestras

bufetas

bilietai $1.50

studentams, moksleiviams

$1.00

ATEITININKŲ sendraugių susirinkimo dalyviai prie užkandžių balandžio 3 Apreiškimo parapijos dižiojoje salėje. Nuotr. V. Maželio.

Lietuvos vyčių ir studentų bendras posėdis Philadelphijoj
Philadelphia, Pa. Vietos lie- gramoje balandžio 24. 3 vai. 

tuvių studentų ir Lietuvos vy- popiet. Laukiama, kad lietuviai 
čių pirmas bendras susitikimas parems parodą daiktais ir au- 
buvo balandžio 2. Kelios dešim- komis. Lietuvių vardą plačiai 
tys studentų ir keliolika vyčių 
svarstė lietuviškos veiklos ir 
bendro darbo reikalus. Visi su
tiko, kad yra galima ir reika
linga siekti bendro veikimo 
darbo. Įžanginį žodį tarė kun. 
L. Peciukevičius. Studentų pir
mininkas V. Ramanauskas ir 
R. Paul, vyčių atstovas, kalbė
jo apie tolimesnio bendravimo 
programą. Lietuvių banko vedė
jas C. Cheledenas sutiko duoti 
patalpas, kuriose kas mėnesį lie
tuviškas jaunimas galėtų susi
tikti. Pirmoji sueiga buvo tik
rai sėkmingai pravesta ir susi
laukė visuotino pritarimo.

Lietuviu meno ir dailės pa
roda bus balandžio 23 ir 24 
tarptautinėje mugėje didžiausio
je Philadelphijos salėje. Ren
giama lietuvių parodos, lietu
viškų daiktų pardavimo, lietu
viškų valgių stalai. Lietuviai dai
nininkai ir tautinių šokių šokė
jai dalyvaus bendroje tautų pro-

garsina Philadelphijos ir apy
linkės spauda, radijas ir TV 
programos. S. R.

Philadelphijoje balandžio 24 
šaukiamas antrasis jaunųjų 
vyčių susirinkimas, kuri globo
ja New Yorko ir New Jersėy 
apskritis. Susirinkimas- bus šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Jo 
šeimininkai — vietos vyčių 3 
kuopa.

Registracija bus 1 vai. popiet. 
Posėdis prasidės 2 vai. Paskai
tą apie Lietuvos kultūrą, tradi
cijas ir papročius skaitys Juo
zas Janulaitis iš Philadelphijos. 
Jis kartu parodys ir lietuviško
jo meno pavyzdžių.

Kuopos pirmininkas ir sekre
torius padarys pranešimus apie 
kuopos veiklą. Taip pat bus šo
kių ir dainų, kuriuose dalyvaus 
susirinkimo dalyviai.

Palaiminimas Švč. Sakramen
tu 4 v. Po to bus jaunųjų vyčių

kuopų pasirodymai. Kiekviena 
kuopa gauna 15 minučių. Bus 
duodamos dovanos už velyki
nius margučius, kuriuos atsive
ža janieji vyčiai. Vakare — 
šokiai.

Visai programai vadovaują 
Helen šaulytė (Schields), talki
nama 3 kuopos narių. Prie šio 
susirinkimo dar savo patarimais 
ir darbu prisideda: kun. Vladas 
Karalevičius, Ruth Laucius — iš 
Elizabeth, John Nekrosis ir Anri 
Klem — iš Kerany, Elena Mis- 
kewitz — iš Bayonnes.

Pirmas jaunųjų Lietuvos vy- 
čių susirinkimas buvo sušauktas 
praeitais metais Kearny, N.J., 
ir praėjo su dideliu pasiseki
mu. F. V.

mŽINIOS___

MIRUSIEJI

FTieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokljimo sąly
gom ir pristatymu | vietą iš 

ONOS IVAšKIENfcS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FU RNITURE C0.

366 West 8roadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 84818

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

FUNERALHOME
197 WEBSTERAve.
PRANAS WAHKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMU0T0JAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Carri; 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestu*?. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

EV 4-1232

D. KLINGAl
TAX CONSULTANIT

- INTERPRETERELIZABETH, N. J.

Didžiąją Savaitę šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčioje Ket
virtadienio mišios ir komunija 
bus 7 vai. ryto ir 7 vai. vak. 
Adoracija iki 12 vai. nakties. 
D. Penktadienį Kryžiaus pagar
binimo pamaldos 1 vai. popiet. 
Kryžiaus Keliai 7 vai. vak. ang
liškai; 7:30 vai. lietuviškai. D.
šeštadienį išpažinčių bus klau- , 
soma 3 vai. popiet ir 7 vai. j 
vak. Ugnies, vandens, velyki
nės žvakės šventinimas ir Ve
lykų vigilijos mišios 8 vai. vr 
kare. Prisikėlimo pamaldos, pn 
česija ir mišios 6 vai. ryto. ] 
tos mišios Velykų rytą 8, 9, 
11 ir 12:05 vai.

40 valandų atlaidai prasi 
gegužės 8, sekmadienį, ir b; 
sis gegužės 10 iškilmingais r 
parais ir procesija 7:30 vai. v 

Sutvirtinimo sakramentas 
teikiamas parapijos vaikuči< 
gegužės 14 d., 2 vaL pop

Pirmoji komunija — gegu 
28 d. 8 vai. ryte.

Išnuomojamas vienas ka: 
rys su visais patogumais. 
Įima naudotis virtuve ir v 
Kreiptis 414 So. 5th St., Bi 
lyn 11, N.Y., Mrs. E. Do

Išnuomojami trys kam 
su šildymu, gazu ir apšvi< 
Skambinti telef.: H Y 1-1

110 Wyokoff . 
Brooklyn-Rldgewood; tel. VA 1-2 
Kasa atldara: Penktadieniai* 6 ▼*!. : 

SeStadieniaU iki tilsit pebai, 
trečiadieniais — 12 vai. die

Penktadienį, balandžio 15 iki — 
Trečiadienio, balandžio 20, 196( 

Mantovani su savo garsiu orkes 
spalvotoje filmoje

‘ GITARREN DER LIEBE’ 
Vaidina: V. Torriani - E. Kartov: 
T. Kueppers - Ralpb Lothar ir

“Kuessen ist keine Suend
Be to. naujau*!* Vokietijų* įvykis 

mvaitlnč apžvalga

I
I

ilUILIumgi PPROF. J. BRAZAITIS at-kg oendraugig susirinkime balandžio 3 Ap- 
reHklmo saMJe kalbėjo apie lietuvių tautos charakterį. Susirinkimui 

pirmininkavo A. Masionio (apč.). Nuotr. V. Maželio.’. Maželio.

LAIKRODININKAS

Auksas, Sidabras. Deimantai
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-231S

ranmMRBnaa

Stephen Bredes, Jr<
ADVOKATAS 

37 Sheridsa Aveone

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

Jonas Stankus, 65 m., gyv. 
Woodhaven, N. Y., mirė kovo 
25, palaidotas iš Angelų Kara
lienės parap. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Paliko žmoną Ur
šulę ir brolį Jura su šeima.

Antanas šikshnis, 68 m. gyv.
Woodhaven, N. Y., mirė kovo 
30, palaidotas iš šv. Jurgio pa
rap. bažnyčios Veteranų kapi
nėse. Paliko žmoną Juozapiną 
ir sūnus Alfredą ir Edvardą su 
šeimomis. , .

Jurgis Nikūnas, 68 metų, gyv. 
Maspeth, N.Y., mirė kovo 31, 
palaidotas iš V. J. Atsimainymo 
parap. bažnyčios Mount St. Ma- 
rys’ kapinėse. Paliko tris duk
teris ir du sūnus su šeimomis.

Ona Zabraskienė, 80 metų, 
pirmiau gyvenusi Newark, N. 
J., o paskutiniu metu Baldwin, 
L. L, mirė balandžio 2, palaido
ta balandžio 5 iš šv. Tomo baž
nyčios Kalvarijos kapinėse. Pa
liko du sūnus su šeimomis.

Visi mirusieji buvo pašarvoti 
J. B. Šalinskų koplyčioje, 64-02 
Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 
Tel.: VI 7-4499.

Ona Sniečkienė, 60 metų am
žiaus, gyvenusi Brooklyne, mi
rė kovo 22. Palaidota iš Apreiš
kimo parap. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Paliko nuliūdusį 
vyrą Antaną, dukteris Agnie
tę ir Marianą ir savo motiną daryta balandžio 3. 
Agnietę. Velionė buvo gimusi 
šiame krašte, bet gražiai kal
bėjo lietuviškai ir daugelį me
tų uoliai skaitė Darbininką.
Laidotuvėmis rūpinosi J. B. ša
linskų laidojimo įstaiga.

Parapijos banketas rengiamas 
gegužės 15. d. 6 vai. vak. Liet, 
piliečių klubo salėje. Numato
ma, kad šis banketas bus vie
nas iš sėkmingiausių, nes ruo
šiama nuo seno lietuvių įpras
ta ir pamėgta vakarienė su tra
diciniais valgiais ir prieskoniais. 
Vakarienės metu bus taip pat 
lietuviška meninė programa, o 
po banketo — šokiai. Rengimo 
komitetas kovo 30 buvo susi
rinkęs pasitarti parapijos sa
lėje. Nutarė, kad visiems para- 
piečiams išsiuntinės pakvieti
mus ir po du banketo bilietus. 
Taip pat nutarė banketo prisi
minimui leisti specialią knyge- g 337 union avenue 
lę. Knygelei skelbimai, sveiki- g Brooklyn 11, n. y. 
rūmai ir banketo rėmėjų vardai 
jau renkami. '
Margučių šokiai. Velykų vaka

rą linksmiausiai praleisti vi
siems, ir jauniems ir seniems, 
geriausia vieta bus margučių 
šokiuose, Strand salėje, 376 W. 
Broadway, 7:30 vai. vak. Gros 
puiki muzika, stalai bus apkrau
ti skaniais valgiais. Visi jūsų 
draugai šokiuose irgi bus. Ruo
šia Bostono studentai ateitinin
kai.

Ateitininkų susirinkimas ba
landžio 10, sekmadienį, fizikos 
mokslų klausimais kalbėjo prof. 
dr. kun. Pranas Liuima, vienuo
lis jėzuitas, kuris profesoriauja 
Bostono kolegijoje. Toje kole
gijoje mokosi nemažai lietuvių 
studentų.

Skautės nuoširdžiai dėkoja 
visiem, kurie parėmė jų reng
tąją Kaziuko mugę kovo 13, 
ypač prel. Pr. Virmauskui, dva
sios vadui kun. J. Klimui, E. 
Gimbutienei, I. Galinienei ir k. 
Mugė gerai pasisekė.

Dail. Nijolės Židonytės kūri
nių parodą galima dar aplanky
ti iki balandžio 14. Paveikslai 
išstatyti Henry galerijoje, 1247 
Commonwealth Avė. Paroda ati-

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

Kazys Mockus, ALRK Fede
racijos valdybos narys, dėl su- 
silpnėjusios sveikatos iš tų 
pareigų atsisakė. Valdybon jis 
buvo išrinktas praėjusį rudenį 
seime, įvykusiame New Yorke. 
Valdyba dažniausiai posėdžiau
ja New Yorke, kur yra daugu
ma valdybos narių. Pirm. A. 
Masionis gyvena Paterson, N. 
J.

MALDININKŲ IŠVYKA
Į WASHINGTON, D. C.

' ORGANIZUOJAMA BALANDŽIO 30 - GEGUŽES 1 D. D.

M. Marijos garbei pernai konsekruotoj šventovėj.
Maldininkai iš Brooklyno išvyks balandžio (April) 30 d., 
tuojau po mišių, kurios maldininkų intencija bus aukoja- į 
mos 6:30 vai. pranciškonų vienuo’yno koplyčioje — 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Jeigu bus keleivių, 
autobusas sustos EUzabethe ar Newarke. Kelionė ten ir 
atgal, įskaitant nakvynę viešbutyje ir pietus bei vakarie
nę, kaštuos $25.00 asmeniui. Vietas prašome rezervuoti 
iš anksto, nes eis tik vienas autobusas, o ir nakvynes i 
viešbutyje reikia prieš dvi savaites užsakyti.

Wm J. Drake (Cragunas!
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Rez. JAmaica 6 7272

• Since -1889
OUR ONLY STORE

We Efeliver Anywh^re
We Telegraph Floioers

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

L A S K A S WERS
“ FLO WERS 

FOR EVERY
OCCASION"

7 0 B R O A D VV A Y 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859

2

7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 74335

Stephen A romiški-
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsaniootojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

F TT N E R A L HOME
M. P. BALI.AS — Diktorius 
AI,B. BAT.TRCNAS • EALTON

— Reikalų VVdi'Jas

660-GRAND STREET 
BROOKLYN, N. t

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garšva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SKATINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

M-02 JAMAICA AVĖ. ‘ 
(prt* Forrs»t P*rk*r«y 9»tlo») 

WOOOMAV»N, N. Y,


