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NIXONAS Į VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

. Dodd nusista- 
įgas. Jo reika-

Jis labiausiai sukilėliu buvo

Prancūzijos užsienių reikalu mi- 
nisteris, musulmonas gali būti

EN. KENNEDY: Aš nesu Ratai.ku a;

Kę davė ir duoda Amerika Korej

vis didesne grėsme Vaka-

Kennedy demaskavo nevie-

klausimas aktualus A- 
politiniuose svarsty-

Žukovas labiausiai rūstavo 
dėl Herterio (balandžio 4) ir 
Dillono (balandžio 22) pareiški-

Viršūnių konferencijai Dodd 
siūlo “Paketą”:

(a) Laisvi rinkimai Jungtinių 
Tautų priežiūroje Rylų Vokie
tijoje ir pavergtose tautose.

(b) nusiangažiavimas (kariuo
menės atitraukimas) abiem pu
sėm nuo prieškarinės Sovietų

PIET. KORĖJOS 
REVOLIUCIJOS 
firmas veiksmas 
jau pabaigtas 
Pietų Korėjos revoliucija te

beeina. Ji pasiekė savo pirmą
jį tikslą — nuvertė vyriausy
bę. Prezidentas Syngman Rhee, 
parlamento reikalaujamas, pa- ryti? Mano išmanymu, vienin- 
si traukė

Amerika sustabdė pinigus Ko
rėjai, iki gris ramybė. Kariuo
menė aliarmuota, kad nepasi
naudotų šiatirės komunistai a-

Kį SPAUDA KALBĖJO 
R U JI NUTYLĖJO

Chruščiovo grasinimais, kad, 
anot Sulzbergerio, Vakarai ma
loniai nusiteikę manyti, jog 
Chruščiovas negalvoja tai. ką 
jisai sako.

Šen. Thomas 
tymas yra teis 
lavintai pagristi' ne tuo, kad jie 
pavergtiesiem ^ patinka,, ar kad 
jis nori pareiškti pavergtiesiem 
sentimentų. Jis žiūri Amerikos 
interesų ir mato, kad tik šito
kiu griežtumu galima laimėti 
derybose su Sovietais ir prie
šingai — nuolaidų politika virs-

vas pasikalbėjo su .eile parei
gūnų, bet nesiprašė nei pas 
Herterį, nei pus jo pavaduo
toja Dilloną ir balandžio 26 
dingo taip tyliai, kaip tyliai bu
vo atvykęs.

howeriui
dvasią”.

Kas Chruščiovo Įpėdinis?
Maskvoje tarp diplomatų esą

man Vincent Pea! apsimeta ne
išmanąs, koki yra katalikų san
tykiai su popiežium politinėj 
srityje, ir kėlė klausimą, ar 
Kennedy bus ištikimas Ame
rikai. “Gal būt. jei Kennedy 
tautų prezidentu, tai jis ne
klausys, ką sakys popiežius”. 
Chicagos “The Christian Cen- 
tūry”*, remdamas: pateisinimą 
pasisakymam prieš kataliką, mė 
gina aiškinti: “Katalikų masi
nis balsavimas provokuoja ma
sinį balsavimą prieš kataliką”.

Kai kurie laikraščiai kėlė 
mintį, kad Kennedy turėtų ten
kintis viceprezidento vieta, ta
da būtų pakankamai respektuo
ta katalikų mažuma.

Taip praktiškai vykdomas 
mestas šūkis “Sulaikyti Ken-

jos, spėja jis, ateis Pietų Viet
namo klausimas. Vietnamas taip 
pat buvo padalintas Eisenho- Amerikos 5 milijonai vyrų 
werio vyriausybės metu. Ners kovojo, kad apgintų Korėją 
Dulles norėjo karinėm priemo- nuo komunistų.
nėm sutrukdyti padalinimą, bet Amerikos vyrų Korėjoje žu-

J. Alsop (N.Y.H.) sako, kad jam nebuvo leista. Toliau kils vo 54,000.
Korėjos revoliucija yra ženklas, ir Laos likimas. Komunistai, Amerika tebelaiko Korėjoj niruoti.
jog prez. Eisenhowerio pastan- pasinaudodami padalinimu, ple- daugiau kaip 30,000 kariuome-
gos Azijoje sutvirtinti padėtį čia pogrindinę veiklą prieš ne- nės. kinės ir karines pagalbos apie Korėjos kare kinų lėktuvai pa- tų gamyklos. Pastarosios pareiš- Yra balsų, kad jos bus stip-
nedavė pastovumo. Po Korė- komunistines vyriausybes. Amerika apmoka Korėjos ka- 4 milijardus. sitraukdavo į Mandžuriją. kė protestą. resnės už Kennedy.

Viceprezidentas Le Ki-Poong, Chruščiovas balandžio 25 Ba
ku mieste pakartojo grasini
mą — sudarysiąs su Rytų Vo
kietija sutartį, jei nebus susi
tarta dėl Berlyno.

Gegužės 10 bus antros rung
tynės tarp senatorių ir demo
kratų Kennedy ir Humphrey. 
Pirmos b;: v o VVisconsine, kur 
gerokas procentas yra katali
kų. Antros bus Virginijoje, kur 
didžioji dauguma yra protes
tantų.

Priešrinkiminėje agitacijoje 
Virginijoje "yra " viena 4calba 
“viršūnėse”, visai priešinga 
“apačiose”. Tokios viršūnės 
kaip Stevensonaš, Nixonas ir 
pats Humphrey pasisakė už tai, 
kad religija neturi nulemti kąn- 
didato pasirinkimo į preziden
tus. Tačiau “apačiose” varoma 
aštri agitaciją už tai, kad ne
būtų renkamas katalikas: — 
Prieš balsuodamas už kataliką 
Į prezidentus, aš mieliau palsuo 
čiau už negrą komunistą, — 
skelbia rinkiminė brošiūra 
”the Arnold Poli”.

— Protestantai turėtų pažiū
rėti Į istoriją ir prisiminti, ką-

nodą mastą, taikomą katalikui 
ir nekatalikui, tardamas:

nesąs jokis katalikų bažnyčios 
atstovas; nenorįs jokio balso, 
kuris jam būtų skirtas tik dėl 
jo religijos: jis nelaikys nusi
stačiusiais prieš katalikybę tų.

SENI PAS SEJMU^ Seni kariai . _ . ..
nūs giriotus GdŠįuąttrghe.. VVashingtone, New Yorke, San Franctsco de 
Gaulle priimtas triumfą liškai.

Laukti Maskvos siūlymų ir
tik juos svarstyti, ar eiti su

M savais siūlymais ir versti Mas-
svarstyti

Toks 
merikos

” °s e •
Jeigu

H aiškiai už antrą galimybę, tai
■ senatorius Thomas J. Dodd,
H Connecticut demokratas, eina

toliau ir pateikia tekio siūly- 
mo projektą.

F re 3 World Reviw, tarptau
tinės politikos trimėnesiniam 

H žurnale. Dodd pirmiausia pasi-
zc sako už vakarų iniciatyvos rei-

ŠEN. THOMAS dood siūto “pake- “Ateinančioje viršūnių konfe
rencijoje komunistai stengsis 
apsiriboti diskusija dėl Berly
no — kap jie tai sėkmingai 
darė Ženevoje. Jei mes leisime 
jiem apriboti darbų tvarką tik 
laisvojo pasaulio teritorija, tai 
konferencijos neišvengiamas 
vaisius bus tolimesnė Vakarų 
nuolaida”.
_ Tai Jcelias, kuris vedami nąu- 

sako Dodd.
nors turi sj-

Amerikos atsakomybė
Korėjos revoliucija' yra smū

gis Amerikos politikai. Ameri
ka rėmė Rhee, davė jo vyriau
sybei kasmet po 180 mil. dol., 
žinojo apie korupciją, bet jom 
pašalinti žygių nepadarė iki re
voliucija kilo. Pavėlintas pro
testas prieš kruviną revoliuci
jos malšinimą, patarimas pa
sitraukti, revoliuciją pakurstė.

kad prez. Rhee buvo Korė
jos kovotojas prieš Japoniją, 
bet su augančiu amžiumi iš
augo autokratu, leido įsigalė
ti pataikavimam, korupcijai. 
Spauda guodžiasi, kad revoliu
cija nebuvo nukreipta prieš A- 
meriką.

Chruščiovas, kaip informuo
ja J. Reston, buvo atsiuntęs 
į Washingtoną savo “akis” ir 
“ausis” — Georg Žukovą, kul
tūros reikalų ministeri. Žuko- kad Vakarai neatsisakys savo

Viršūnių konferencijos laikas
Parlamentas taip pat nutarė artėja, bet padangė jai nėkiek 

balandžio 26,kad per tris mė- negiedrėja. Priežastis — nei 
nesiūs būtų nauji prezidento ir viena, nei antra pusė nesiren- 
viceprezidento. o taip pat ir par- gia atsisakyti savo reikalavimų 
lamento rinkimai. x dėl Berlyno.

kis buvo mūsų protėvių nuei
tas kelias... Ir. tada kovoti
kaip demonam amerikiniam ka-

sakė kita įro- Senatonus Kennedy balan- 
džio 21 redaktorių susirinkime 

Protestantų eilė dvasininkų, paarki™*, kaip sąmokslą prieš 
kaip praneša Newsweek, iš sa- P*"* sPauda- Gmh.
kyklų kalbėjo prieš prezidentą Wisconsine jn daug kalbėjęs 
kataliką. Net tekis populiarus e Saugur,la infliaciją, nedar- 
protestantų dvasininkas dr. Nor- uaslenll4 politiką, žemės ū- 

teises Vakarų Berlyne. Žuko- _______________________ ’ . ki, bet apie tai spauda tyle-
vas. vadino tai šaltojo karo __ _ jusi. Jo idėjų ir pažiūrų vi-
kurstymu. O kalbėdamas su A- 
merikos Informacijos biuro di
rektorium George Allen prie
kaištavo Amerikos Balso toną: 

Esą Amerikos Balsas nuo ko
vo 15 atnaujinęs griežtesnę 
liniją prieš Sovietus.

ocfhriMn weris prieš 8 metus‘ Rockefel- Kennedy mėgino toliau aiš- 
leno salininkai nustebinti, kad kinti, kad jis nesąs jokis kata- 

Prez. D. Eisenhoweris balan- jis labai mažai balsų, gavo. nkų kandidatas į prezidentus, 
džio 27 spaudos konferencijoj Saliamoniška išeitis 
^pareiškė, kad jis negalėtų vyk- Stockholme Chruščiovo atsto
ti į viršūnių konferenciją, jei vas aplankė visus Nobelio pre- 
ji būtų šaukiama su ultimatu- mijos komisijos narius, kad jie 
mais Berlyno klausimu. Chruš- taikos premiją skirtų Chruščio- 
čiovo grasinimo, kad jis pada- vui. Taip pat praneša iš Stock- kurie balsuos prieš ji; katali- 
rysiąs atskirą sutartį su rytų holmo, kad dabar ten rimtai fcų bažnyčia nėra vienos nuo- 
Vokietija ir tada Vakarai netu- svarstoma mintis taikos premi- monės politiniuose reikaluose, 
rėš priėjimo prie Berlyno, Ei- ją skirti Chruščiovui ir Eisen- jį palieka laisvę asmens atsako- 
senhovveris nelaiko ultimatumu, hovveriui už ..: “Camp David mybei. 
nors jis ir netoli to, ir neimąs 
rimtai.

kalbama, kad Chruščiovas tik- wtid(anM,, kad jyd,,
rai nesveikas. Prancūzijoje bu- 

Viršūnių konferencija prasi- vo pastebėta, kad Chruščiovas 
dės gegužės 16. Numatoma, nebuvo tokis agresyvus kaip ki- 
kad ji truks savaitę. Prez. Ei- tur, o dažnai jautėsi savim ne- 
senhovveris gegužės 23 sutiko tikras. Anksčiau buvo kalbama, |zrae|jo parlamento nariu, bet 
būti Portugalijoje. Jei konfe- kad jo įpėdinis bus F. Kozlo- negali būti Jung-
rencija ilgiau užtruks ir Eisen- vas. jo pavaduotojas. Dabar iš- tinj„ Valstybių prezidentu? 
howeris turės iš Portugalijos kilo dar kitas kandidatas — Di- 
grižti i Amerika, tai konferen- mitrij Polianski. Rusijos res- 
rijoj ji pavaduos vieepreziden- publikos bosas. lyn”' ka*' P“1“"111""
tas Nixonas.

Amerikoj didieji dienraščiai 
sutaria, -

suomenė negavusi. Užtat spau- 
Kennedy ir Nixonas priekyje da daug rašė apie rankų pa- 

Pennsylvanijoje ir Massa- spaudimus, jo plaukus, šeimą 
chusetts pirminius rinkimus lai- įr, žinoma, religiją. Vienas žur- 
mėjo Kennedy ir Nixonas. Ken- nalas, nutylėjęs Kennedy idė- 
nedy gavo daugiau balsų nei jas, bet suminėjęs straipsnelį 
visi kiti demokratai drauge, net 20 kartų, kad jis katali- 
Nixonas daugiau nei Eisenho- kas.

sienos.
(c) Atominių bandymų su

stabdymas ir žymus nusiginkla
vimas su atitinkama inspekcija.

(d) Padidinta Rytų - Vakarų 
prekyba sir kreditų padidini
mu.

Išlaisvinimo siekdami — sa
kė senatorius —< mes- turime 
panaudoti visas diplomatines 
priemonės.

"Mes turime sustiprinti savo 
jėgas ir Įtikinti savo priešininką, 
kad mes pažįstame jo silpnybę".

O tarp tų silpnybių Dodd la
biausiai mini tai, kad jei Eu
ropoje kiltų karas, Sovietai tu
rėtų laikyti satelitus ir didelę 
Sovietų teritorijos dalį stiprio
je okupacijoje. Tam reikalui 

ją Miuncheną, sako Dodd. turėtų skirti dide’ę dali iš sa- 
"Vakarai kaip nors turi su- vo šimto divizijų į Vakarus nuo 

rasti būdą pereiti Į ofenzyvą. Uralo. Kai dėl 75 satelitinių 
Bet kaip mes tai galim pada- divizijų, yra pagrindo daugiau 

tikėti, kad jos bus mūsų pusė- 
telis atsakymas Į šį klausimą je, ne Sovietų Sąjungos.

'Rhee pasitraukus valdžią lai- — pavergtosios tautos, šiuo Tokis argumentas turėtų į- 
kinai perėmė užsienię reikalų reikalu mes atsistojame ant tikinti Sovietų Sąjungos vado- 
ministeris Hug-»Chung, seniau- tikro 1 kelio — teisės, mo- vųs, ka0 jų interęsas tųrėti tę
sias amžium, tik prieš porą die- r*lės ir politikos atžvilgiu". kią koegsistenciją su Vakarais, 
nę pakviestas Į vyriausybę. ---------------------------------------------------
Jis pažadėjo įvykdyti parlamen-
kėSTpa^riTsari^ CHRUŠČIOVAS GRASINA, BET VAKARAI NETIKI KAD JIS DARYS, KA SAKO 
su Amerika ir Japonija.

Prezidentas Eisenhoweri$ pa
reiškė, kad jis kelionės į Ko
rėją neatšaukia ir ten būsiąs 
birželio 22.

ra m.
Tačiau ar j o. pareiškimai ran- 

.da atgarsia ir pritarimo, gali
ma spręsti ir iš to, kad didžio- „ . , _ _
ji spauda juos nutylėjo. Juos ta. Kas larntss? 
ramtam pakartotus tik tokiam 
“The Tablet”, kuris yra aiškio
je kovoje prieš komunizmą 
(jo tiražas 500.000).

tą diskriminacija ir pareiškė 
tikėjimą, kad Amerikos visuo- 

Galbūt, norima tuo būdu Nasseriui ka^j^no^ aplan- daugiau žiūrės, kokių nu- 
Nixoną :š naujo parodyti prieš . birf2H „J-Lį P sistatymų ir sugebėjimų yra 

rinkimus. - „____ žmogus, o ne kokiai religijai
jisai priklauso.— Tuniso prezidentas Bour- Kinijos komunistai, norėda- 

guiba bal. 24 apkaltino Pran- mi tvirčiau savintis aukščiausią 
riuomenės 600.000 vyrų išlaiky- cūziją, kad jos lėktuvai bom- pasaulio kalną Everestą, ren- Belieka stebėti, ar laimės to
mą — šiemet tam reikalui pa- bardavo Tuniso teritoriją. Pran- giasi jį pavadinti Mao Tsetung kis visuomenės nusistatymas, 
skyrė apie ketvirtį milijardo, cūzai jau seniai kaltina Tuni- Peak. ar laimės ‘'pogrindinės” jėgos.

Amerikos 1.000 karininkų pa- są, kad ji laiko savo teritori- — Amerikos kariuomenė pir- kurios kursto fanatišką nusista- 
deda Korėjos kariuomenę tre- joje Alžiro sukilėlius, kurie iš ko vaistų Italijoje už pusę mi- tymą ne tiek prieš kennedy. 

Tuniso puola prancūzus, paskui lij. dol., nes ten lik pusė kainos, kiek iš viso prieš prezidentą 
Amerika nuo 1946 sudavė ū- vėl pasitraukią į Tunisą, kaip kurios reikalavo Amerikos vais- kataliką.
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f Lietuva turi atgauti laisve
LEONARDAS VALIUKAS

Kalifornijos re^ubhkonų delegadjos JAV Kongrese pirmininkas kongresmanas Glenard 
P. Lipscomb pabrėžė Lietuvos vadavimo reikalą didžiuliame amerikiečių susirinkime. — Fil- 
mų aktorius George Murphy, sužavėtas lietuvių tautiniais šokiais ir šokėjais, ragino susirinki- 
mo dalyvius pasimelst už kenčiąnčią Lietuvą.

kuri prieš porą mėnesių baigė 
Los Angeles State College, gau-

-7'/ Los Angolos, Calif. — “Mes 
:■ visi amerikiečiai ir mūsų kraš- 
r73o vyriausybė turi padėti Lie

tuvai atgauti laisvę”, — kalbė- 
Jo Kalifornijos respublikonų de
legacijos JAV Kongrese pirmi

ninkas kongresmanas Glenard 
Lipscomb masiniame ameri

kiečių susirinkime, įvykusiame

dainininkų grupė. Atėjo eilė 
lietuviams.

“Turime gausią lietuvių jau
nimo grupę— dailių mergaičių 
ir žvalių vaikinų”, — kalbėjo 
aktorius Murphy, — “kurie, 
kiek iš jų patyriau, pašoks po
rą tautinių šokių ...”

Tuo metu prie aktoriaus 
- 4xalaiidžib 14 Los Angeles Break- Murphy prisistatė Nida Balsy- 

‘ "3ast Club patalpose, kur daly- tė, šokių grupės dalyvė ir pra- 
! □»«> virš 2»000 respublikonų „nešėja. Prasidėjo tarp jų _pa- 
l .^partijos darbuotojų bei kongres- 
" Jnano Lipscomb draugų. Toliau 
-"savo - kalboje kongresrųanas 
i -Lipscomb prisiminė apie didin

gą Lietuvos praeitį ir lietuvio 
kryžiaus kelią komunistų ver- 

"gijoje. šis masinis susirinki
mas buvo suruoštas specialiai 
kongresmano Lipscomb garbei. 
Prieš prasidedant oficialiai su
sirinkimo daliai, buvo neilga 

. meninė programėlė, kurią pa- 
.f dėjo atlikti lietuvių tautinių šo- 

; <kįų grupė “žilvitis”, vadovau
jama Liudo Reivydo.

Filmų aktorius Murphy su
sižavėjo lietuvių tautiniais šo
kiais. Iškilmingesni ir didesni 
respublikonų partijos susirinki
mai, pietūs ar kiti pobūviai nie
kad neapsieina be filmų akto
riaus George Murphy. Ir šį kar- 

•. tą jis vadovavo visai susirinki
mo programai. Be lietuvių, me- 

. ninėje programoje pasirodė jau
nos japonų šokėjos, pora rusių 
šokėjų ir grupė amerikiečių 

■ dainininkų. Atrodo, kad akto
riaus Murphy nepatraukė dėme
sio nei jaunosios japonės nei 

- rusės šokėjos, nei amerikiečių

šnekesys.
“Ar ji. nepuikiai atrodo?” — 

kreipėsi į susirinkimo dalyvius 
aktorius Murphy.

“Ar kalbi lietuviškai?”— 
klausia Nidos Balsytės aktorius 
Murphy.

“Žinoma, kalbu puikiai lie
tuviškai, tik kartkartėmis įsi
maišo vienas kitas angliškas žo
dis, ką būtų galima pavadinti 
“anglišku akcentu”, — šypso
dama atsakinėjo j aktoriaus 
Murphy klausimus Nida Balsy
tė. .

Toliau Nida Balsytė užsimi
nė apie seną ir garbingą Lie
tuvos praeitį, paminėdama, kad 
šiuo metu kraštas yra komu
nistų vergijoje. Nida Balsytė,

ir šį kartą puikiai ir sumaniai 
atliko pranešėjos darbą. Ji yra 
pasidariusi jau tikra Šios sri
ties specialistė. ■

Lietuviai pašoko Malūną ir 
Grandinėlę, susilaukdami iš su
sirinkime dalyvių daugiausia 
plojimų, šokant Malūną, daly
viai beveik be pertraukos plo
jo. Po lietuvių pasirodymų ta
rė jų adresu keletą šiltesnių 
žodžių aktorius Murphy.

“Tiesiog skaudu žinoti, kad 
šio linksmo ir grakštaus jau
nimo tėvų kraštas yra patekęs 
komunistų vergijon,” — kalbė
jo Murphy. — “Jie prieš pen
kiolika metų buvo laisvi, kaip 
mes esame dabar. Lietuva tuo 
metu nesitikėjo, kad bus ko
munistų pavergta, kaip kad šiuo 
metu nesitikime to mes. Lietu
vos laisvės netekimas turi kiek
vieną iš mūšų priversti rimtai

SIŪLO VAKARAM NUSIŽUDY
TI PALAIPSNIUI

susirūpinti savo krašto ateiti
mi. Kviečiu visus Velykų šven
čių proga pasimelti už kenčian
čią Lietuvą ir lietuvius,” —bai
gė savo žodį Lietuvos reikalu 
aktorius George Murphy._

Tūkstančių verta roidama
Lietuvos reikalu
Už tūkstančius dolerių nega

lėtumei gauti tokios reklamos 
Lietuvos reikalui, kaip šį kar
tą pelnė jaunieji tautinių šo
kių grupės “Žilvitis” šokėjai. 
Virš 2,000 Los Angeles poli
tinio gyvenimo vairuotojų išsi
nešė iš šio susirinkimo kongres
mano Lipscomb filmų akto
riaus George Murphy jautrius 
ir nuoširdžius žodžius Lietuvos 
bylos reikalu. L. Vlk.

P. S. Kongresmano Lipscomb 
ir aktoriaus George Murphy 
adresai: Hon. Glenard P. Lips
comb, House Office Building, 
Washington 25, D. C.

Mr. George Murphy, Motion 
Picture Actor, 914 So. Olive 
St., Los Angeles 15, Calif.

Maskvos Pravda paskelbė pul
kininko Ulbrichto “naują” siū
lymą dėl Berlyno. Esą, geriau
sias siūlymas buvo Chruščiovo 
— padaryti “laisvą” vakarų 
Berlyną. Tačiau su tuo dar ga- 
limą_ palaukti. Pulkininkas lai
kinai siūlo “Vakarų kariuome
nę Berlyne mažinti palaipsniui 
ir žingsnis po žingsnio eiti prie 
okupacijos panaikinimo“.

Prie to dar siūlo Vakarų ta
riamai ankstesnes nuolaidas: 
atsisakyti nuo atominių ginklų 
vakarų Berlyne, sustabdyti pro- — 
pagandą vakarų Berlyne (Vaka- įT 
rai buvo kalbėję apie tokios 
propagandos sustabdymą ir a- 
tominių ginklų nevartojimą va
karų ir rytų Berlynui).

NYT pavadino, kad tas so
vietinis siūlymas yra “pakvieti
mas Vakaram nusižudyti pa
laipsniui”. O Vokietijos tiek o-

1860 ŠVENČIAME SIMĮTMETINl JUBIL8JV

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI «— ' fe v PER METUS

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau

31/2%
PER M—

1960

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

DIVIDENDAS 
KETVIRČIAIS

** NORMALUS 
PER METUS METŲ 

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS »-

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui
THE / . ‘

KINGS COUNTY
SĄVINGS BANK
A MUTUAL BANK  

..kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!”
7 ” ; BROOKLYN, New York
Eastem Parkway Office: 

539 EASTERN PARKWAY 
at Nostrand Avenue 

Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v. 
PResident 3-7000

Brodway Office:
135 BROADWAY at Bedford Avė’ 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. pbpiet 

* Pirmadieniais —
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

" STagg 2-6676

Member Federal Deposit Insurance Corporation.

BAZNYTfNiŲ ZVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. K KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. ILlinois 8-7118

JULIUS KUMPIUS elektros motorų taisymasJuliuj nunrnuu 119 GRAND ST^ brooklyn 11, n. y.
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VfiSINTUVAI ’• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai

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

Laiškas redakcijai-^
New Yorko Alto skyriaus pif- 

mininko A. Varno skraidymas 
Lietuvon vietos lietuvių visuo
menėje sutiktas su dideliu pa
sipiktinimu. Kaip ten J. Tyslia- ______ _____ _

■ VO cavn Vionvhiio ar kiti hofpi- L<>s ANGELES lietuviai kongresmano Glen Lipscomb pagerbime. Ii k. j d.'. Birutė Reivydaitė, Vanda Skis-
d oavu v eiiyueje i uei tymaitė, Birutė Lembergaitė, Los Angeles County ffepublican Assembly vicepirm. Leonardas Valiukas, kon-

Sintų, nesumažins žmonių įsiti- gresmanas Glenard P. Lipscomb, Nida Balsytė, Vida Mikuckytė ir Ina Stadalinikaitė. Nuotraukoj 
kinimo, kad tokie lankymai ne- trūksta Onutės Sumanaitrės. '. 2
suderinami su Alto vedama iš
laisvinimo kova ir tegali pasi
tarnauti priešui.

Krito Į akį ir kitas dalykas. 
Onos Prunskienės pasakojimuo
se pastebėta, kad dabar Lietuvo
je visiems bažnyčios atidarytos 
ir kad jas lankantieji neperse
kiojami. Kai kam atrodys, kad 
bolševikai okupuotoje Lietuvo
je panaikino religijos varžtus. 
Tai jau! Jeigu taip pradeda ra
šyti katalikiški laikraščiai, tai 
tuo tegali pasididžiuoti vien 
okupantai, kuriems taip sekasi 
jų šėtoniška propoganda.

KO TRŪKSTA, BET KO MUMS DABAR REIKĖTŲ

pozicija, socialdemokratai, tiek 
pozicija CDU, atmetė siūlymą 
kaip aukščiausio laipsnio na- 
chališkumą.

(Pulkininkas Ulbrechtas, ro
dydamas darąs didelę malonę, 
praplėtė savo planą dar Vaka
rų “siūlymais”, tai gal jis pra
plėstų savo siūlymą dar vienu 
variantu: "Sovietų kariuomenę 
mažinti Baltijos kraštuose ir 
žingsnis po žingsnio eiti prie 
okupacijos panaikinimo“).

norime jį sukurti. Atrodo, kad 
logine tvarka tektų atsakyti į 
sekančius klausimus:

a. Ar reikalingas vyriausias 
organas koordinuojąs laisvini
mo aksiją?

b. Koks jos santykis turėtų 
būti su pasiuntiniais, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, , Altu, 
LLK-tu?

c. Kuriuo principu vyriausias ____ o________ __________
kia moralinį spaudimą ir jis Lietuvos bylos per 15 metų ne- laisvinimo organas turėtų būti šauly teleskopas yra Mount Pa

čia kyla tik tas mažas klausi- veikia Sovietų sąjungą. — sako pasisekė iškelti Jungtinėse Tau- sudarytas: partijų ir sąjūdžių lomer, Calif. Jo objektyvas 200 
mas, kuris pasako, kas tikru- autorius. tose” " ' " ‘

SPAUDA

vo (komunistinės Kinijos), prieš 
kurį keliama byla. .. Tad ne
jaugi neatsirado nei vieno ka
talikiško, socialistinio ar kitokio

Reiktų kelti Lietuvos klausi
mą Jungtinėse Tautose

Drauge balandžio 9 P. Sodo
ms ragino daryti pastangų, kad 
Lietuvos klausimas būtų iškel
tas Jungtinėse Tautose. “Atro
do, kad Lietuvos klausimo iš- krašto, kuris būtų sutikęs kel- 
kėlimas tarptautiniame forume ti Pabaltijo valstybių bylą Jung- 
šiuo metu turėtų būti mūsų tinėse Tautose?... Kiekvienu 
svarbiausias uždavinys”. Tai ne- atveju mūsų visuomenė turėjo 
reiškia išlaisvinimo, bet ta reiš- būti bent informuojama, kodėl

— Sovietų min. pirm, pa
vaduotojas Mikojanas išvadino 
valst. sek. pavaduotojo Dillono 
kalbą šaltojo karo kurstymu. 
Dillonas kalbėjo apie Vakarų 
tvirtą nusistatymą Berlyno ne
parduoti į vergiją.

— Maskva pasiskelbė gami-.i 
nanti 236 colių skersmens te- < 
leskopą. Lig šiol didžiausias pa- <

- ----------- ------- susitarimu, srovių susitarimu, Cojjų. Kada Sovietai pagamins,
moję yra. Jeigu bolševikai bū- Reiktų apie tai bent visu©- Reikia sukurti lietuviškąjį asmenų pakvietimu, rinkimų -
4" ...............................................~ Nato ” keliu?

Lietuvių Dienose kovo mėn. d. Kuriuo būdu vyriausiojo ..T ............ — Jugoslavuos Titas remia
' " . ti patikrintas emigracijoje ir dėl Berlyno

ragindamas “Sukurkim tremties visuomenėje? ir dėl nusiginklavimo.

tų jau sustabdę religijos perse- menę inforrnuoti 
kiojimus, tai kodėl jų, sovietų, 
Inturistas grąžina atgal siunti
nius vien dėl tos vienintelės 
priežasties, kad juose randa įdė
tus rąžančius?!

Į Laisvę nr. 20 (57) L. Damb- 
riūnas, tą pat reikalą siūlyda- Juozas Kojelis grįžta prie lie- organo pasitikėjimas galėtų bu
mas, informuoja: “J. Matulio- tuvių politinės vienybės klau- f’ . .......... 7 J
nis, būdamas Vliko pirmininku, simo, ragindamas “Sukurkim tremties visuomenėje?

neskelbė. Amerika savąjį gami
no 20 metų.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerlIng 9-6534 (po 8 vai. vak.) <
— -1- -------- -ja

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Dideliam apdraudos sutanpymui, geresnei savo apsaugai
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PĖTERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS 
106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

84-14 Jamaica Avė.

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS Į ILS-S.K.

Labai būtų naivu manyti, kad 
bolševikai savo dievo — Leni
no katekizmą jau būtų pakeitę.

V. Laumė

prižadėjo tai daryti, bet nepa- lietuviškąjį Nato” ir aiškinda- Jeigu visos grupės ar didžio-
darė. Turbūt negalėjo. Bet ky- mas, kad susitarti vieniem su ji jų dalis galėtų vienaip atsa-
la vis dėlto klausimas, kodėl kitais galima. Siūlo tokį tam kyti į' šiuos klausimus, tąsyk
ne tik Vengrijos, bet ir Tibe- reikalui kelią: netaip jau sunku būti susitarti
to klausimas iškilo, net ir ne- “Sakykime, kad neturime vy- ir dėl Vliko reformų, jo vado-

ir kiečiau į visus kylančius nau
jus reikalus reaguotų. O dabar 
to nėra.

Wilkes — Barre, Pa. sant formalių sąlygų — atsako- riausiojo laisvinimo organo ir vybės, vietos, santykių su ki-

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, !

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

> BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avemie. TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272 J
i NEWARK, N. J. — 312-314 Market SL TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwfing Green 94992 ] 
' • Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami < 
f vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos Įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti J 
'. Įvairiausių prekių e Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. <

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., ėeStad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai vak. '
MOŠŲ SKYRIAI

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

ORegon 4-1540

832 North 7th Street 
PHILADELFHIA 23, PA. 

WAInut 3-1747

LOS ANGELES 4, CALIF. 
DUnkirfc 5-8550

11001 Jos. Campau Avė, 
DETROIT 12, MICH.

1241 N. Ashland Avė, 
CHICAGO 22, ILL 

HUmbott 6-2818

651 AMMiny Avenue, 
HARTFORD, CONN. 

CHapM 7-51M
Norėdami daugiau Informacijų reikalaukite mūsų firmos katalogų

“žinoma, kai kas galėtų pa
sakyti, kad tokią liniją turėtų 

x ... - - nustatinėti mūsų veiksniai. Otais veiksniais ir t. t. ,7» -si. j i -v u j tll veiksmų, kūne tokią liniją

Ir patys nė tarpusavy nepajė- padeti ir ryžtis esminėm refor- . rF J* a- L gia susikalbėti”. Primine kon-
S New York°
L®.,’ bl*’ Alto pirmininkui išvykus į Vil-
T7 ?€rsvarT- veiksniai vėl nUino
užimtas pozicijas... Visi esą- . n 
me kautynių lauke, tad nėšio- %

_____ •- Laikraštis mano, kad butų kime lauko uniformą, nors ir .. - . . -1. .” naudinga, jei laikraščių redak
toriai protarpiais susitikinėtų 

Reikia laikraščių radaktoriam jr mėgintų bendrą nusistatymą 
•Pritikti aktualiais klausimais sutarti.

Dirvos vedamasis balandžio Mano taip pat, kad “įvairūs 
11 : “Normalu būtu, kad visi laikraščių redaktoriai susitikę, 
tie lietuvių laikraščiai, kurie valandą kitą pabendravę, pa
siekia Lietuvos nepriklausomy- svarstę visą eilę aktualių klau- 
bės atstatymo... kovos liniją simų, tikrai pajėgtų be triukš- 
pagrindiniais klausimais derin- mo, žaibolaidžiais nuleisti daug 
tų,vieningiau laikytųsi, greičiau kontraversinių klausimų.

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

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

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus

kurį iš skyrių:

GLOBĖ PABCEL SERVICE, Ine.

generolai būtume”.

716 Wa1nut St. 
PU I LA DELPHI A S, PA 
WAInut 5-3455

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

NEWARK 2. N. J. 
263 Market St. 
M Ark et 3-1968

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32. ILL. 
FRontler 6-8399

OETROIT TO. MICH. 
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-87*4

1313 Addison Rd. Cor. 
Superidr Avė. A 71 St. 
CLKVCLANO 3, OKI O 
UTah 1-0107

683 Hudson Avė. 
ROCHCSTCR 21, N. Y.
BAkar 5-5923

•79 So. Broad St. 
TRENTON. N. J.
E X pert 4-8085

346 Third Avė. 
PITTSBURG 22, PA
GRant 1-3712

851 H oi lino Street 
BALTI MORE 1. MO. 
MUlberry 5-5787

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIUSIME GREIČIAU



DARBININKAS

atsakingi už dabartį ir ateitį
THE WO£KER Cuyi W) By FRANCISCAN FATHER*

EtaiMo W5 HMttf. S61 aujungt AMERIKĄ, LD* 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIU UNIAS

Žmogaus gyvenimas per 
trumpas, kad visam suprasti 
pakaktų tik savos išminties ir 
savos asmeninės patirties. Daug

VISIEM PASAULIO LIETUVIAM 
GEGUŽES 13-os DIENOS PROGA

Foreiga ----- ;-------- --------------- OMO „ Utatenyje _------------------------ _.

LaMtraMI tvirto RCDAKCINt KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUŽIEDĖLIS

ts.es

unai itajMtaa rtakdjoa nuomom*. Ui atatolmg turini Ir kalto* redakcija neatsako. 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: •» WHtouaMy Avė., Brootdyn 21, N. Y.

prašoka visas, kitas maldas, lie
tuvių sukurtas. Marijos vardo 
bažnyčių ir stebūklingųjų pa
veikslų yra taip pat didelis 
apstumas. Tai galima sužinoti 
iš kun. J. Vaišnoros knygos 
“Marijos garbinimas Lietuvo
je”. Ji verta kiekvienam per
skaityti ir permąstyti.

Lietuvių tautos pietizmas Ma
rijai yra savas — ne toks, kaip

padedame vieni kitiems dabar 
gyveną, o dar naudingesnis yra 
praeities prisiminimas ir jos 
pažinimas. Jau senovės romė
nai, nors stabmeldžiai, sakyda
vo: “Žmonės, nepažįstą praei
ties, visada pasilieka vaikais”.

Mūsų laiko gyvenimas yra 
labai triukšmingas, žmogų iš
blaško daugybės jo paties susi
kurtų menkniekių. Tačiau ne 
tik žmogaus natūralus garbin
gumas, ne tik žemiško gyveni
mo saugumas, ir sielos išgany
mas liepia mums susitelkti, 
pažvelgti praeitin toliau už mū
sų pačių išgyventas dienas.

Žmonės turėtų daug visokios 
naudos, jeigu dažniau skaity
tų per Pranašus ir per Jėzų 
Kristų pasakytus įspėjimus ir 
pamokymus, žmogus mokyto
jas nesekioja visą gyvenimą 
paskui buvusius savo mokinius 
ir nekartoja jiems mokykloje 
kalbėtų dalykų.

Jeigu žmogus nori būti iš-

■ . 1 . 1 . 1 111 ■ ■ 1 — — .i ■

S v ei k a Mari j a!
Gegužės mėnuo tuose kraš- yra žinomas Lietuvoje nuo pir- 
tuoše, kur keičiasi metų lai-mųjų krikščionybės įvedimo die

— kair~yra_vieijas iš gražiausių, nų. Marijos maldų gausumas 
Nuostabiai gražus jis būva Lie
tuvoje. Gležna žaluma apkloja 
žemę. Sužydi laukai, pievos ir 
sodai. Kvepėjimas pasklinda vi
su kraštu - toks saldus ir svi- 
gus, nnet migdo. “Žiūrėk, kaip 
ten vyšnios ir obelys miega, 
kaip sidabro akim praregėjo 
naktis. Atjos karaliūnas per kve 
piantį sniegą, jam veja ir takai 
obelų nusnigti” (J. Aistis).

Nusninga žiedais tas trum- kitose tautose. Lietuvių tauta 
pas žydėjimas, ir praeina, kad nesigarsino tuo, kad Dievo Mo-

_ dar labiau ilgetumeis nepraei- tina apsireiškė Šiluvoje.•. Lako 
nančio grožio. Kas tokiu ža- santūri, susitelkusi daugiau 'mintingas, jis turi pats pasirū- 
lumu ir traukiamu jį prasklei
džia žemėje/dar labiau turi pa; 
traukti už tos sidabrinės akies, 
kuri gegužio mėnesienoje spink- 
si iš begalinės visatos.

*
Gegužinės pamaldos kreipia 

mūsų dėmesį į amžinąjį grožį 
ir dangiškąjį kvepėjimą, kuris 
vadinamasNekaltu Prasidėjimu.

' Nekaltumas yra tas tikrasis gro
žis, kurio mes ilgstamės. “štai 
dabar palaimintas Tavo mėnuo! 
Dabar, kai gegužės saulė švie
čia danguje, kai Tavo vardą 
bažnyčia išpuošė, o mes su 
didesne viltimi, tikresniu tikė-

santūri, 
prieš stebuklingąjį paveikslą.

Tikėjimo akinus lietuvis re
gi tai, ką kiti norėtų matyti be
tarpiškai. Stebuklas jam yra pa
ti patirtoji malonė — pajauti
mas sielos ramybės, džiaugsmo 
ir saugumo. “Ant Tavo delno 
mūsų tėviškės sodybos, ir mū
sų sodai, ir šilojai, ir laukai; 
ir mūs maža širdis tik tol, tik 
tol rami bus, kol savo rankoj 
kaip balandį ją laikai” (Bem. 
Brazdžionis). *

Tauta išlaikoma Dievo del
ne tam tikrom sąlygom.. Jos 

jtau, su kartone meile puo- sta‘omos "e “ jos
lame po Tave tojų”. Puolame. '‘“‘į™ *e tari, 
. - ... -■ . . vo, kad Dievas laikytų tautą.

atminties Juozapas Skvireckas, 
— tai padarė Romoje.

Kiekvienais metais gegužio 
13 minėdami tą įvykį, vis nuo
širdžiau ir jautriau prisiminki
me Švenčiausios Marijos žo
džius, liečiančius mūsų laikus. 
Mes esame atsakingi už dabar
tį ir iš to sekančią ateitį. Mū
sų laikais yra labai daug pa
vojų žmonėms tapti paviršuti
niškais, visus įvykius praleis
ti be susidomėjimo, be susitel
kimo, be atsakomybės jausmo.

Lengva yra nieko nesiekti, 
neapsisunkinti jokiomis pastan
gomis ar aukomis, pasyviai lauk
ti, kas pasaulyje gero susikurs 
be mūsų pastangų. Tokios nuo
taikos tačiau yra tų žmonių, 
kurie nesirūpina savo pareigo
mis, žmonijos ir net savo vai
kų ateitimi, gyvena viendieniu 
gyvenimu.

Kur tokia dvasia įsigali, ten 
visada laimi pikto viešpats. Ne-

i tuvoje formavosi, brendo per 
t ilgą laiką, daugelio žmonių pa- 
. stangomis.

Mūsų laikais švenčiausia Ma- 
. rija kalbėjo Fatimoje. Jos žo

džiai liečia visą žmoniją, bet 
mūsų ir kaimynų tautas ypa-

1 tingai. Jos paskelbtas tautų li
kimas yra sąlyginis, kaip ir vi-

‘ sų laikų Dievo įspėjimai.. Pri- 
U klausys ateitis nuo to, kaip elg

sis mūsų laikų žmonės ir jų 
vaikai. Atsiliepdami į tuos žo
džius, Lietuvos vyskupai dar 
Lietuvoje buvo nutarę viešu 
aktu ii- iškilmingai pavesti Lie
tuvą švenčiausiai Marijos Ne
kalčiausios širdies globai., ska
tinti Lietuvos žmones į dides
nį pamaldumą.

Karo įvykiai neleido visa tai 
padaryti Lietuvoje. Tas, kuris 
bažnyčios paskirtas, turėjo tei
sės kalbėti visų Lietuvos ka
talikų vardu dvasiniais reika
lais — Lietuvos Metropolitas, 
.Kauno arkivyskupas, amžinos tik veiklieji bedieviai, ir nįę-

ko nepaisą krikščionys yra. an
tikristo karalystės talkininkai.

Tobijo maldas, atgailas, ge-
• ras darbus kiekvieną dieną an- 43 

gėlas ir arkangelas patiekda- p 
vo prie Dievo sosto. Atėjus lai- j 
kui, Tobijui, jo sūnui ir dau- į 
geliui kitų buvo taip gausiai j 
atlyginta net žemiško gyvenimo Į 
palaima, kad Tobijas pats nie-j 
kad nebūtų drįsęs tiek daug | 
iš Dievo prašyti. Daug reiškia 1 
nuolatinė tikinčiojo malda. (Jok. I 
5-16).

Dar daugiau reiškia malda « 
sujungta su atgaila ir geromis 
pastangomis. Per jas tokia di-, 
dėlė dalis bėvusio stabmeldiš- ■ 
ko pasaulio jau- gyvena Dievo 
vaikų šviesa ir laisve. Aukš
čiau minėtoji maldaknygė liu- ■ 
dija, kad mūsų tautoje yra ir 
Tobijo, ir Jobo, ir Kankinių, 
ir Išpažinėjų dvasios žmonių. 
Gegužio 13 proga patikrinkime 
kiekvienas save laisvame pa
saulyje gyveną lietuviai.

Tik maldos, atgailos ir apaš- 
1 tališkos veiklos gyvenimas duos 
- mums teisės save laikyti ver- - s.chc. maruos statula, keiia-
• tais kovojančios bažnyčios ir B vusi P° Hftuyiv kolonijas laisvame.

’ pasaulyje. . -

pinti prisiminti tai, ką gero iš
moko praeityje. Taip ir Dievas 
kasdien nekartoja, ką yra kar
tą pasakęs. Naujajame Įstaty
me pranašystės ir apreiškimai 
yra labai reti, žmonių žinoji
mui ir teisingam gyvenimui 
pakanka to, kas Dievo yra jau 
senai žmogui pasakyta.

■ Kokiais nors ypatingais at
vejais Dievas ir dabar žmones 
įspėja. Mums lietuviams nau
dinga prisiminti ir pamąstyti, 
kokios naudos buvo ir yra iš 
to, kad mūsų tauta nepamiršo 
Švenčiausios Marijos įspėjimų 
prieš kelis šimtus metų pasa
kytų Šiluvoje. Sunku net įver- 

kad mums Jąitų. padėta prisi- .gaa. aisyrų taurą, tinti, kiek tai turėjo įtakos
kelti iš savę kaltumo - 'Marijos * apsireiškimai Fatimo- formuoti lietuviuose tokią gi- 

Kaltė neleidžia pažinti tyro- je P™““6 mūsi* laikams- liai krikščionišką dvasią, kū
jo džiaugsmo Ji apniauk™ dva- Gegužės 13, 1917, įvyko pir- rios paminkliniu liudininku yra 
šią. Ji sudrumsčia jausmus. Ji masis Fatimoje apsiriškimas. Sibiro vergijoje lietuvaičių pa
kankinamai kandžioja .nerimu. Dau§ kas nekantriai laukia tų rašyta maldaknygė. Ji plinta 
“Mes puolę klystam, prisipažįs- apreiškimų atomazgos. Užuot visame pasaulyje ir pasiliks 
tam, mūs Atpirkėjo melsti ne- laukus, ar nebūtų geriau įsi- kaip brangus istorinis dokumen- 
drjstam. Tu, Motin, viena, lie- i žinomąją gegužės mė- tas, kalbantis ne vien tiktai , 

nėšio giesmę: “Suklaupę mėl- apie savo autorių sielą. Tai vi-ki kasdieną šviesi visų viltis’ 
(A. Baranauskas). džiam: sutaikink žmones! Rūs- sos kenčiančios tautos siela, 

tybę šalink mūsų kelyje. Su- Dideli dalykai tačiau greitai 
Marijos pagalbos šaukimasis teik vienybės, Sveika Marija-”, nesukuriami. Ir ta dvasia Lie-

*
ŠVČ. MARIJOS stebuklingas paveikslas Šiluvoje.

tais kovojančios bažnyčios., ir | 
mūsų kenčiančios ir kovojan- , 
čios tautos nariais. Norėkime 
jais būti ir jais būkime. Žmo
nių sielų meilė, mūsų pačių 
tautos kraujas mus teskatina.

’ Dievo palaima ir švenčiau-

sios Marijos globa mus testip
rina. ' z

Jūsų Kristuje
Vysk. V. Brizgys

Gegužes 13—pasaulio liet, maldos diena
Mieli lietuviai, savųjų brolių, kartu ji įparei-
Gegužės 13 yra švenčiama goja mus daryti atgailą, mels- 

viso pasaulio lietuvių maldos -ti Dievą pagalbos 
ir atgailos diena už Lietuvos 
laisvę ir teisingą pasaulio tai-

Maloniai prašau visų lietuvių 
šiai intencijai skirti mišias, at
silyginimo komunijas ir vykdy
ti Marijos prašytus pirmuosius 
mėnesio šeštadienius. Kartu

ir nekal
čiausios Marijos širdį užtari
mo, kad užviešpatautų žemėje 
teisinga taika ir grįžtų Lietu
vai laisvė.

Kun. Albertas Kontautas
Mėlynosios Armijos Lietuviu 

Sąjūdžio Dvasios Vadas

kviečiu šeimas ir pavienius as-<^> - ‘ Niaonas ir religija 
menis pasiaukoti švenčiausiai Nizonas redaktorių susirinki- 
Jėzaus ir nekalčiausiai Marijos me pareiškė: būtų klausimas 
širdžiai, nes švč. Jėzaus širdis dėl kandidato į prezidentus, jei 
nori būti garbinama kartu su jis būtų be religijos, nes visas 
nekalčiausios Marijos Širdimi. Amerikos gyvenimas yra pa-

Pavergtų tautų ir Lietuvos grįstas religija ir jos moralės 
kančios verčia pagalvoti mus, principais. \"
kodėl jos kenčia, o mes džiau- — Amerikiečiu žvalgyba įspe- 
giamės laisve .Duota mums lais- jo, kad naujausia komunistų 
vė uždeda mums pareigą nepa- agresija Azijoje gaii būti pie- 
miršti pavergtųjų žmonių ir tų Vietname.

---------  ALĖ RŪTA =
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(3)
— Niekas iš ašuojiečių gal nėra tiek žygiuose 

prabuvęs, kaip tamsta. — Pataikaujančiai šyptelėjo 
Vydas, atsisukęs į Klausigailą.

O šis tęsė, Vydo lyg negirdėdamas:
— O kas tenai bežino, ar daug skiriasi mūsieji 

nuo anų dievų? Ag ir tenai žmonės galvas turi. Ir 
širdis ... •

— Aha, Ašuoja — tai pilis! — Staiga pabudo 
Daukantas. Atsišliejęs buvo sienos, galvą į šoną nu
kreipęs, prisnūdus net jam seilė pro smakro šoną 
nuvarvėjo. Visi buvo ir užmiršę senelį. — Didžiosios 
menės raktas sveria sulig geru akmenioku! Net juos
tą žemyn nutraukia nešiojant ...

— Nekalbėk taip, Klausigaila! Nerūstink dievų!

— Gerkim, vyručiai, kad dievai sveikus laikytų, 
kad Ašuoja ... Tai pilis, tai pilis! — vapėjo mie
guistas Daukantas, drebančia ranka imdamas ragą.

Giedkantas tylomis nuliejo pro petį šlakelį mi
daus ant žemės, palenkė, minutei galvą, o paskui stai
giu užsivertimu išgėrė. Nuliejo gėrimo visi, išgėrė, 
nusišluostė ūsus, barzdą, atsikvėpė. Vienas atsišliejo 
į sieną, kitas ištiesė į ugnį rankas pasišildyti.

— Šiais metais išsirinkit, vyrai, kitą rikį. Be juo
kų! Nei girkit manęs, nei pavarykit. Aš liksiu savo 
vietoj. Kol galėsiu ir kiek galėsiu, tarnausiu savo 
žmonėms. Bet kad sakau, reikia antro, tai ir reikia,
— rimtai kalbėjo Giedkantas.

— Kaip manai, Daukantai, kas bus Ašuojoj ant
ruoju rikiu? — Prisilenkęs prie senelio ausies, garsiai 
kalbėjo Didžiavyžis. Gal rimtai. Gal juokavo.

— A? Rikiu? — Pasisuko į klausėją raktininkas.
— Rikiu Giedkantas bus. Narsus jis kariauninkas, 
vaikeli, oi narsus! Pats mačiau ... Ir teisingas, ir 
geros širdies ... Aš už Giedkantą, vaikeli ...

— Jis rikiu yra, Daukantai! Mums antro reikia! 
Ašuojiečiams reikia antro rikio, kad tenai — toliau, 
pagiry — gyventų, reikalus girionių tvarkytų! — šū
kavo į karpuotą ir apžėlusį gyvaplaukiais raktininko 
ausį Didžiavyžis.

— Kito rikio? Kito? — Pakratė galvą senelis.
— Tai Klausigaila, kasgi daugiau! Vyriokas gerą gal
vą turi ... Atsimenu, Ašuoją siautė didelė gauja kry-

— Garbė dievams, jeigu taip atsitiktų! — greitai 
atsakė Vydas. Jo platus veidas plykstelėjo raudonumu.

Tuo metu įėjo Miltautas. Jauno veido, bet visiš
kai žilas. Amžiaus neatspėtum. Sakytum, dar jaunuo
lis, nuo staigaus išgąsčio ar susirūpinimo pražilęs. 
Bet ašuojiečiai žinojo, kad Miltautas žmoną seniai pa
laidojęs, o du jauni sūnūs žuvę kryžeivių užpuolime.

— .šildotės prie ugnelės, broliai, o aš — prie 
jaunimo karštų širdžių. Visas dainas išdainavome! Nuo 
pasakojimo net man liežuvis prie gomurio pridžiūvo.

— Reikia midum atvilgyti! — linksmai paste
bėjo Giedkantas. '

— Vilgėm! Netrūksta midaus vaišingo Ašuojos 
kunigo pily! Jaunųjų skruostai kaip saulelės spindu
liuoja! Ir nuo. žaidimų, ir nuo midaus. Oi, pavargau! 
Bet, oi, kaip laimingas!

— Senius tai palikai, Miltautai; nei jų godomis 
besidomi, nei savo žodį benumeti mūsų reikalams, 
— lyg ir priekaištavo Mantvilas.

— Draugužiai! Išmintingoms galvoms vėjo barš
kalas nereikalingas! Va, jaunimas — tai manęs pa
sigenda. Pasakok jiems. Apie'senovę, apie kunigaikš
čius, apie laimas ir laumes, apie Pykuolio atpildą 
pikčiurnoms ...

— Koks tas atpildas? — pasidomėjo Vydas.
— Broluti, Vydeli! Tai tu čia mano vietą užėmęs! 

Tai tu mane pavadavęs!
— Domiuosi Ašuojos reikalais, — rimtai atsa-

— Paskubėkim, vyrai. Klausigaila sekė Giedkantą.
Miltautas už parankės išsivedė senelį .Daukantą, 

šisai kažinką vapėjo nebesuvokdamas, kur eina. Pas
kui visus dideliais žingsniais išžergsnojo Vydas, pla- 
čiaplaštakes rankas betiksliai nuleidęs žemyn. Jo vei
das buvo rimtas ir sukauptas. Kiekvienu žingsniu ko
ją dėjo ant žemės taip tvirtai ir atidžiai, lyg ma
tuodamas trobos ilgį arba išmėgindamas naujus ba
tus. Jo pilkos drumstos akys, su katiniško žalsvumo 
atspindžiais, buvo paslėptos storų antakių ir dabar 
nuleistos į gražiai aptašytą slenksčio rąstą. Tamsiai 
geltoni, beveik rudi jo plaukai storom sluogsnom 
krito už ausų, dribo ant apikaklės. švarios pilko mi
lelio eilutės palaidinė, per liemenį sujuosta plačiu 
elnio odos diržu. Tokios pat odos gražiai pasiūti ba
tai ir plonos baltos drobės marškiniai, šviečia pro 
palaidinės persiskyrimą ant krūtinės, rodė į žiemos 
šventę atėjus ne kokį apsmurusį, nusigyvenusį, apy- 
tinginį žmogelį. Ne. Vydas buvo narsus karys, darbš
tus ir tvarkingas, prasigyvenęs ūkininkas, ašuojiečių 
gerbiamas, bet lyg ir privengiamas.

— Iš Vydo gali laukti šilto ir šalto, — kažinkas 
yra pasakęs iš jo kaimynų.

Tėvams per senosios Ašuojos išgriovimą žuvus, 
jis vienas pats išbėgo iš visų nelaimių, pats pasirūpino 
sau maisto ir guolį girioje. Iš degančios trobos kažin
kas išgelbėjo jaunesnį jo brolį ir dvi mažutes sesu
tes. Vydas, tebūdamas tada kokių trylikos ar ketu-

— Įspėjančiu žvilgsniu prirėmė Mantvilas. — Prisie
kiu: savo paties sūnaus nepasigailėčiau, jei mėgintų 
iškeisti prosenolių tikėjimą į kokį ten priešų Dievą!

— Na, prieteliai! Užmirškim Mindaugą, užmirš
kime priešus ir savo rūpesčius, šventė, tai švęskim!

— Giedkantas pamojo naujos statinaitės. Paliepė tar
nui pripildyti visų ragus.

— Tegyvuoja mūsų dievai ir Lietuvos šalis! — 
Pakėlė pilną ragą Mantvilas.

žiokų, tai jis ...
— Klausigaila! — Pakartojo Giedkantas. — Gir

di, brolau, raktininko sprendimą?
— Ir aš būčiau Klausigailą siūlęs, tik artimą gi

minaitį nėra kaip į priekį stumti, — prisipažino Mant
vilas.

— Ogi tikrai! — džiūgavo Didžiavyžis. — Ogi 
tikrai! Klausigaila irgi turi sunkią ranką priešui, kai 
atsiduria kovos vidury. •

— Na, Klausigaila, ką tu pasakysi? — kreipėsi
— Tesuteikia mums gerą derlių ir ramias die

nas naujais metais! Pakėlė ir Giedkantas. — Palaukit, gal žentą gausiu, tai geriau jis ...
— Kad sulūžti} visos priešų jiety* ir sutrupėtų —Juokais atsakė užkluptasis. Paskui rimčiau pridėjo:

šalmai! — Net kilstelėjo iŠ vietos Didžiavyžis. Kiti dabar laikai. Aš per senas. Tegu jaunieji tvar-

Giedkantas. — Sutiktum?

kė Vydas.
— Gerai, gerai! Reikia domėtis. O dainos pa

lauks, o prisižaisi, kai pasensi ... O mergelę susirasi, 
šimtelio sulaukęs ...

— Einu prie jaunimo dabar, — atrėmė Miltau- 
to patyčią Vydas. — Suskubsiu.

— Brolužiai, mano brangieji! — Net pritūpė 
Miltautas. — Ir užmiršk tu man! Ogi siuntė mane 
garbingasis krivis, į šventyklą jus pakviesti. Esą pra
sidės naujos plytos į aukuro stulpą mūrijimas .Iš-

kilmės.

riolikos, savo dešimtmečio broliuko Sargūno padeda
mas, netrukus pasistatė trobelę. O šiandien jo ūkis 
yra gražiausiame girios įlinkime, prieinančiame prie 
ežero. Kaimynai stebėjosi, kaip šis jaunuolis, beveik 
vaikas, sugebėjo išsirinkti gražiausią vietą, su gera 
žeme javams, su patogiu žvejoti ežero krantu, kaip 
jis išsistatė visus reikalingus ūkiui trobesius. Pradė
jęs nuo gaidžio ir Šuns, kaip ir visi naujakuriai, 
šiandien Vydas turėjo pilną tvartą gyvulių, jo arkli
dėje buvo eiklūs ir gražūs žirgai; gal tiktai Giedkan-

— Tegyvuoja mūsų rikis! — Garsiau už visus kytis pratinasi, 
pratarė Vydas. :

— Antrasis!
' ' — Girdi, ką Klausigaila porina? — Atsisuko Gied-

Atsakė jam žvilgsniu ir tokio kantas | Vydą. — Užsitarnauk Uogelės meilę, o ką 
iedkantas. — gal rikiu taptum ...

tas turėjo gražesnių ir eiklesnių. Vydas suspėjo pa-
— Tikrai, mes čia užsikalbėjom. Vyresnysis 2y- sižymėti ir kovose su priešais. Jis pralenkdavo savo

nys buvo minėjęs, kad saulei peę sprindį nuo augš- amžiaus ašuojiečius ne tik žirgų lenktynėse, bet ir
čiausio ąžuolo viršūnės esant prasidės naujų metų laukų darbuose, ir švenčių apvaikščiojimuose. Auko-
ženklo įmūrijimas. O mes, va, tik nėpavėlavom. — davo gausiai dievams. Apeigų apvaikščiojimuose jis 
Susirūpinęs Žengė į duris Giedkantas. ne tik jaunimo vadovu būdavo, bet kartais prisigve-

— Einam dievų permaldauti už senųjų metų tindavo ir prie baltagalvių, svarbius reikalus aptariant,
prasižengimus, — lyg pats sau sumurmėjo Mantvilas. (Bus daugiau) ■'■r-



darbininkas

IZ VASYLIONAS

RAD1O PROGRAMA

LAISVES VARPAS
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Šiemetiniame koncerte

oro

liūnas.

HELP W. FEMALE

NEWARK, N. J.

Visais tais reikalais rašyti FRANCISCAN MONASTERY,

bėm susilaukti meninio prie- Tel.: APplegate 7-0349

Balandžio 24 Jordan Hali, 
Bostone, įvyko tretysis Baltijos 
šių metų serijos koncertas. Jį 

.ruošė eciaLatsikviesdami'iš To
ronto, Kanados, moterų chorą, 
vadovaujama Udo Kasemets.

Ligi šiol visi koncertai buvo 
skirti atskirų solistų rečitaliam. 
Pirmą kartą pasikviesta chori
nė grupė. Tačiau reikalavimai, 
statomi solistam, buvo išlaikyti 
ir šiame koncerte. Choras atsi
vežė puikią, skoningą, aukštos 
vertės programą.

Biznio reikalais kreiptis į BALTIC FLORIST gėlių bei 
dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South .Bostone — 
Tel. AN 8-04v9 . . . Ten gaunamas ir ‘‘Darbininkas”

STEPONAS MINKUS

Rūtos ansamblio rengiamas Po to, Jokūbas J. Stukas. ke- 
metinis pavasarinis koncertas liavęs po pasaulį ir viešėjęs 
bus gegužės 7, šeštadienį, 7 Lietuvoje, norės pasidalinti įs- 
val. vakare lietuvių salėje, 269 pūdžiais su mielais koncerto 
Second St., Elizabeth,

Prie Bostono, jau antras 
sezonas veikia Cambridge Ci- 
vic Symphony orkestras. Ge
rumu bene pirmas po Bostono 
simfonijos orkestro. Sis orkest
ras (vadovauja V. Manuse- 
vič ir J. Bavicuhi) kasmet at
liek specialiai šiam orkest
rui parašytą muzikos veikalą. 
Tuo būdu orkestras sudaro pro
gą pasirodyti naujiems kompo
zitoriams, o visuomenei — iš
girsti mūsų laikų naujos mu-

turaliu frazavimu. Mišios įdo
mios kompozicine technika, jun
giančia gregorianio giedojimo 
elementus su senovine technika 
bei šių dienų atspalviais. Del 
sunkių stilistinių harmonijų 
susidarė intonacinių sunkumų, 
kurie sutrukdė veikalo paryš
kinimą. Įspūdinga ir įdomi bu
vo eskimų daina. Virkhaus dai
na meniškai stipri, pagaunanti. 
Ypatingu gyvumu pasižymi 
pirmoji Raida daina. Romantiniu 
atspalviu nudažyta Avesson dai
na. švelni nuotaika dominuoja 
Somer dainoje. Tubin kantata 
pasižymi stiliaus sudėtingumu, 
kiek niūraus charakterio.

Ateities žurnalas jau susida
rė tradiciją, kasmet rengti po 
koncertą. Gaila, kad atsisakė 
nuo anksčiau pradėto mėgini
mo— jaunimo žurnalui rengti 
jaunųjų talentų manifestaciją. 
Iš jų mažiau reikalaujama me
niniu atžvilgiu, nes jie patrau
kia lankytoją kitu kuo — sa
vo naujumu, viltim ir galimy-

DARBININKO spaustuvėje atliekami visi spaudos darbai, spaus
dinamos knygos, laikraščiai, žurnalai, parengimų 
programos. bilietai, vestuvių ir kitų parengimų 
kvietimai ir kt.

Janinai Liustikaitei, kuri buvo 
šio koncerto centras. Jos pro
grama buvo gausi 
— Tallat - Kelpša, 
Banaitis, Žilevičius, 
Verdi, Chopinas, 
Schubertas, Puccini,

Udo KaMmots, choro diri
gentas ne tik paruošė visą cho
ro programą, bet ir ją pravedė 
pasigėrėtinai tobulai. Preciziš
kas, kuklus ir tikslus mostas 
valdė visą choro grupę nepap
rastu tikrumu. Tamprus ryšys 
tarp choro ir dirigento nenu
trūko nė vienam momentui. 
Laisvai ir natūraliai, su skonin
ga elegancija judesiuose, diri
gentas vedė chorą, išgaudamas 
paslėptą grožį.

Marjoro Kahler, koncerto a- 
kompaniatorė, pasižyminti 
minkštu užgavimu bei klasiškai 
tobula frazuote, - buvo _ puiki 
Haendelio oratorijoje, Copland 
dainose bei Tubin kantatoje. 
Kiti dalykai buvo dainuojami 
a cappeia. Keliais atvejais buvo 
išprašyta iš choro priedų.

Baltijos koncertu serija nėra 
eilinis parengimas. Ji reprezen
tuoja pačias iškilias menines 
pajėgas visų trijų Baltijos tau
tų. Kartu ji pabrėžia ypatingai 
glaudų šių tautų kultūrinį bend
radarbiavimą, vykstantį tarp
tautiniu mastu, viešoje tarptau
tinėje arenoje. Sieko neartai yra 
mūsų kultūrinis ėgzamihas tarp- 

(Nukelta j 5 pusi.)

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

Lietuvių Radlo programa iš stoties WLYN, 1360 bangos, | 
veikia sekmadieniais nuo 1:30 iki 2:00 valandos dieną. |

Perduodamos vė.iausios pasaulinių žinių san- f

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 
vai. vak. Pirmadieniais iki 6 vai. vak.buvo jau iš žinomųjų. Pianis

tė Aldona Kepalaitė skambino

35 iki 40% NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, HI-FI bei 
Stereo aparatams. • Dideli atpigini
mai Admiral bei RCA televizijoms • 
Geriausia proga įsigyti Fedders 
vėsintuvų (Air conditioner).

Jeron. Kačinskas dirigavo amerikiečių 
simfoniniam koncertui Cambridge, Mass.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
Sekmadieniais nuo U iki 12 vaL dienos

Ii W H I L — 1430 kitocydes, Medford 55, Mas*. stotie*
Sveikinimu* ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
pajitn programos vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUL 50 Cottage SL, 
Norwood, Mass. Skyriai: LITHUANIAN FURNTTURE CO. — 
Ona Ivaškienė, 386 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr.. 
P.O. Box 132, So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė., Cambridge, Mass. — Telefonai: 
NOruraod 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; K Irkland 7-8533

DARBININKĖS
Išvalyti (staiKM moderniškuose pama
tuose Manhattane. Pradedamoji al
ga pagal unijos ratų—31.57. J vai. 
Darbas nuo 6 v. popiet iki 12 v. nak- 
tlee — šuo pirmadienio iki penktadienio. 
Km to darbo nemoktu), pirmomis dle- 

dalyviais. Po koncerto bus šo- nomis gaua pamokau. — Apmokama Ilso-

ir įvairi 
Naujalis, 

Straussas, 
Mozartas, 
Weberis. 

Klausytojus dainininkė priėjo 
labiausiai operiniais dalykais, 
kuriuos ji rūpestingai yra išstu
dijavusi ir paruošusi kelyje į 
dainininkės karjerą. Jei gražiau
siai .skambėjo Verdi Traviatos

Visais reikalais kreiptis:
DARBININKAS, 910 VVilloughby Avė., Brooklyn 21. N. Y. 

Telef.: GLenmore 5-7281 arba Glenmore 2-6916

VASAROS ATOSTOGAS SUAUGUSIEMS geriausi* praleisti T T 
Pranciškonų sodyboje Kennebunkport, Me. Pilnas 
išlaikymas ir butas vienam asmeniui savaitei — 
40.00 dol. Vietas reikia rezervuoti iš anksto.

DARBININKAS išeina du kartu savaitėje. Prenumerata metams 
6.00 dol. Naujiems skaitytojams iki šių meti; pa
baigos—3.00 dol. šiems ir 1961 metams—8.00 dol. 
— 5.00 dol. Adresas: AIDAI. 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Tel.: GLenmore 5-7068.

DARBININKO administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS. 
Čia gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai, 
maldaknygės bei lietuviškos plokštelės.

Koncertui vadovavo Algis Že
maitaitis.

Rengėjai gerai padarė, mė
gindami sulaužyti lietuviško iš
tižimo tradiciją — vėlintis su 

Kiti du programos dalyviai programa. Koncertą pradėjo 15 
min. po skirto laiko, nepaisy
dami, kad salė buvo tuštoka. 

Čiurlionį ir Chopeną. Kiaušy- Kovą su vėlavimosi tradicija 
tojus labiau pasiekė antrasis, turėtų paremti ypačiai jauni- 
Ji ir akomponavo dainininkei mo organizacijos.

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

Programoje įdomi meninė da- kiai ir bufetas su skaniais už- ",n* <^7*^ apdrw*wi. at-

lis, kurią išpildys Rūtos ansamb- kandžiais. Visi kviečiami pasi-
lis, diriguojamas muz. Algirdo klausyti dar negirdėtų dainų akeibtm* ir turima* rekome«daeuw i 

Kačafiausko, tautinių šokių gru- ir pranešimo iš pavergtos Lie- » E**t 27tn ttroet, N. v. c., n.y. 
pė, vedama J. Matulaitienės, tuvos. O. S.

stebino susiliejimas lyg į vieną 
balsą. Tačiau pasitaikė ir into
nacijos sunkumų iš altų. Deta- 
liškai išdirbtas atlikimas, geru 
skoniu, aukštu klasiniu stiliu
mi, puikia frazuote, natūraliu 
alsavimu — lengvu, nepastebi
mu.

Programa gerai ir skoningai 
parinkta. Haendelio oratorijos 
.ištraukose iškelti daugiau iš
raiškos momentai Bachu gies- 

Pirmą dalį sudarė ištraukos mės patraukė dėmesį tobulu na- 
iš Randelio oratorijos “Judas 
Makabeus”, dvi J. S. /Bacho 
giesmės iš “Schemelli Gesang- 
buch”, kanadiečių kompozito
rių Gabriel Charpentier (g. 
1927) Kyrie, Sanctus, Benedic- 
tus ir Agnus Dei iš Messe I, 
ir John Weinzweig (g. 1913) 
“To'the Lands over Yonder”, 
bazuota autentine Coppermine 
Eskimų šokių daina. Pirmąją 
dalį užbaigė dvi senos Ameri
kos dainos žymaus JAV kompo
zitoriaus Aaron Copland (g. 
1900), būtent “Simple Gifts” ir 
“Ching-a-Ring-Chajv”. _,

Antroji dalis buvo skirta es
tų kompozitorių kūrybai. Buvo 
Lėo Virkhaus (g. 1910) “Meie 
tahame elada” (Mes norime gy
venti) ir “Laula, laula, suunke- 
ne” (Dainuok, o dainuok), Kaljo 
Raid (g. 1921) “Kaks runoviisi” 
(Dvi senovinės estų liaudies dai
nos), Lembit Avesson (g. 1925). 
“Punane ounapuuois” (Rausvi 
obels žiedai), Avo . Somer (g. 
1934) “VHemees” (Trimituoto- 
jas) ir Eduard Tubin (g. 1905) 
kantata “Laul lumest” (Sniego 
daina).

Choras ypatingai gerai išly
gintas. Daug kultyvuotų balsų, 
gražiausia sopranų grupė. Kon
traltai pasižymi puikia spalva. 
Pasigėrėtina intonacija, ypatin
gai finalinėje oktavose, kur zikos.

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

1883 MADISON. STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa
WKOX, 1190 kilocykles 

Framingham, Mass.
- ' Sekmadieniais ; J

Nuo 8 ligi 9 vai. ryte
VEDĖJAS —P. VIŠČINIS

47 Banks St. -
BKOCKTON 18, MASS.

Tel. JUniper 6-7209

Balandžio 10, greta K.P.E. 
Bacho, Mozarto ir Dvožako, 
savo kūrinį dirigavo J. Kačins
kas. Tai buvo kaip tik tuo me
tu jo baigta Simfoninė Fanta
zija Nr. 2, atematinės muzikos 
kūrinys, bet nepaprastai melo
dingas., Atematinis jo pobūdis 
kyla iš to, kad nuolatinė me
lodija yra vis “nauja, savaimin
gai gimstanti, nesikartojanti. 
Jo harmonijos sudėtinga kal
ba kyla iš ekspresionizmo ele
mentų ir spalvingo paraleliz
mo. Kūrinys yra keturių sujung
tų periodų, grojamų ištisai, be 
pertraukos, bet kiekvienas jų 
turi savitą pobūdį: Andante, 
Maestoto, eina įvedamuoju ant
rajam, Ąllegro, kuris pasiekia 
aukščiausio pakilimo. Largo pe
riode pasireiškia pianissimai, 
pirmojo periodo kontrastas 
Palaipsniui auga . harmoninė į- 
tampa iki aukščiausio vidinio 
pakilimo, kuris pereina į trum
pą baigminį periodą prasideda
mas moderato ir iškildamas 
iki allegro. Veikalas baigiamas 
stipria viso orkestro pabaiga.

šį stiprų moderniosios muzi
kos kūrinį, atspindintį mūsų 
laiką ir sielvartus, kurį supras 
tik giliau apsitrinęs su įvairiais 
muzikos stiliais, autorius diri
gavo su dideliu įkvėpimu, paki-, 
limu, ugningai. Gausūs univer
sitetinio Sanders teatro klausy
tojai entuziastiškai sutiko, di
džiausiais plojimais triskart iš
kviesdami autorių — dirigen
tą, kurį vėliau nuoširdžiai svei
kino Harvardo universiteto mu
zikos profesorius Woodworth 
ir kiti amerikiečių muzikai, ap
tardami pasirodymą “magnifi- 
cent composition, magnificent 
work”... Orkestro vadovams V. 
Manusevič ir J. Bavicchi lietu
vių visuomenė jaučia didelį 
dėkingumą už sudarytą progą 
pasireikšti žymiajam mūsų kom
pozitoriui ir dirigentui. Pažy
mėtina — šiame orkestre pir
muoju smuiku groja iškilusis 
smuikininkas Izidorius Vasy-

landžio 24 tik Algis žemaifai- arija, tai galbūt ir.dėl to, kad 
♦i* priklauso prie tų jaunųjų ji buvo dainuojama originali- 
talentų. Jis mėgina prasiverž- ne kalba. Kitur buvo jausti kaip 
ti į dramos sceną. Jo pastan- muzikaliniu atžvilgiu nevykę 
gos šiame koncerte interpre- vertimai kliudė dainininkei lams
tuoti lietuvius autorius yra svei- vai pasireikšti, 
kintinos, ir balsinė medžiaga 
duoda galimybę. Reiktų tik to
liau ryškinti lietuvišką frazio- 
logiją, kad joje neprapultų at
skiri žodžiai.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNAS.
Kennebunkport Me., kviečia į:

ST. ANTHONY’S HIGH SCHOOL visu* lietuviu* jaunuolius, bai
gusius pradžios mokyklą. Mokslas ir pilnas ii- 
laikymas metams 400.00 dol.

VASAROS STOVYKLĄ BERNIUKAMS prie Atlanto vandenyno. 
Stovykla pradedama liepos 1 d. Pilnas išlaikymas 
savaitei 25.00 dol.

ŠV. Pranciškaus VARPELIS — religinės patrijotinės minties 
mėnesinis žurnalas. Prenumeratos kaina 2.00 dol. 
metams. Adresas: Franciscan Monastery. Kenne
bunkport, Me.

AIDAI— mėnesinis lietuvių literatūros, meno bei visuome
ninio mokslo žurnalas. Prenumerata metams 6.00 
dol.; Naujiems prenumeratoriams ir moksleiviams

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja ii stiprio* radijo stoties WLOA. 1550 kitocydes 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL. 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF L1THUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.
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DARBININKAS

Matuli artinos diena.
Su tom žvaigždutėm kartu

'• ~ ; GEROJO DZŪKO KRAŠTE———_____' ____

Praėjusio Darbininko numeryje skaitėme; kaip vienuolikes metų vokietaitė mergytė Rena
ta Lippert, palikusi be tėvų globos, bėgo iš su griauto ir bado apimto Karaliaučiaus ir kaip 
gelbėjosi Lietuvoje. Ji pasiekė Pilviškius, o paskui šeštokus dzūkų krašte, kurio nė dabar už
miršti negali. Dzūkuose išgyveno penkerius me tus, iki 1951 Sekminių, kai buvo prievarta gra
žinta Vokietijon. Toliau Renata Lippert - Stankaitienė, kuri dabar yra Patersone, N. J., pa
sakoja:

- JURGIS E2ERIETIS

Ejau pirmu pasitaikiusiu ke
liu. Už poros kilometrų įėjau 
į kaimą, nelabai turtingi, bet 
geri žmonės priėmė mane. Aš 
buvau nusilpusi. Regėjimas bu
vo toks silpnas, kad už metro 
žmogus atrodė man kaip rij
ikuose. Buvau bejėgė-ką nors 
sunkesnio pakelti. Aš buvau ne
reikalingas įnamis ir dar kitos 
tautos narys. Taip aš tik jau
čiausi. Tariau tie gerieji ūki
ninkai mane laikė, kaip savo 
vaiką. Vaikų jie turėjo du, o 
man begyvenant, dar gimė 
trys, kurių vienas mirė. Bet 
jiems jų buvo neperdaug: jie 
ir mane norėjo įsidukrinti, bet 
laikas ir likimas to neprileido. 
Aš buvau jų neįdukrinta duk
tė: valgėme prie vieno stalo, 
niekad manęs nė vienu kąsnių 
neatskyrė nuo tikrųjų vaikų, 
rengė ir rūpinosi, kaip šeimos 
nariu. O kai mane iš ten po 
penkerių metų prievarta išvežė,

tai šeimininkė atidavė vienin
telę didžiulę skarą, nors tai bu
vo. ir šiltas Sekminių laikas, 
nes manė, kad mane veža į Si
birą, ir sakė: “Imk, vaikeli, mes 
apsieisim^ o tau tuos- šaltuos 
kraštuos bus reikalinga”.

Su ta šeima kartu dalinomės 
skausmais ir džiaugsmais. Ten 
pergyvenau visas į kolchozų 
varymo ir Sibiran trėmimo bai
sybes, kurias žodžiais pavaiz
duoti neįmanoma. Ten pergyve
nau ir ne vienas partizanų kau
tynes su “stribais”. Stebėtina, 
kad po partizanų kautynių ne
trukus kaimuose pasigirsdavo

Narsu* mūs karžygį* Aušra. ..
Pirmas posmas iš dainos pra

džios, antras — iš pabaigos. 
Karžygio Aušros niekas nepa
žino. Bet tai slapyvardis ten. 
kritusio partizano. 

SUDIEV. LIETUVA!
— 1951 išėjo potvarkis, pa- 

- gal kurį, grąsant bausmėmis, 
buvo įsakyta surašyti visus vo
kiečius. Buvo žadama vežti į tys vieningai balsuotume ir ki- 
Vokietiją, bet niekas netikėjo. 
Prie vežimų ir šaudymų buvo
me pripratę ir visi galvojo, kad 
arba jie rengiasi vežti į Sibi
rą arba sušaudyti. Atėjo trans
porto diena. Atsiskyrėme su

-«r Renata- pradėję’ raumuo- ašmopus Jr klyksmais. Uetu- 
ti tą dainą, bet visos nebepri
siminė. Tik du posmus:

Kai mes išėjom tą Kūčių naktį 
Sniego pustytais takeliais, 
Tamsi naktužė, nieks mūs ne

matė, 
Tik pastebėjo tironai.
Pradėjo gesti danguj žvaigž

dutės.

dainos, skirtos toms kautynėms 
apdainuoti. Didžiausios kauty
nės ten įvyko 1948 Kūčių nak
tį, o po to buvo didžiausias ve
žimas į Sibirą. Apie tas kauty
nes buvo taip pat pasklidusi 
daina.

Dažnai sielojamės, kad netil

rių, kongreso atstovų, neturime 
jų ir kitose įtakingose vietose 
valstybių, apskričių ir miestų 
administracijose. O neturime 
todėl, kad nepajėgiame toms 
vietoms išsiauginti populiarių 
kandidatų, už kuriuos mes pa-

tataučiai juos paremtų.
Dabar atėjo laikas no

STOUGHTONO ŽINIOS

Balandžio 10 -12 vakarais bu
vo “Susitelkimo valandos”, ku
rias pravedė atvykęs iš Bostono 
kun. Jonas Žuromskis. Dalyvių 
galėjo būti ir daugiau. Bet buvo 
gera žvejonė. Paklausus, ar su
gavo, kokią “swardfish” atsakė, 
buvo ir “whales”.

Z. Žebrauskas, sulenkėjęs lie
tuvis, vėl perrinktas miesto
asesorium.

K. Dovydaitis dirba mokyklo-
I

P. Lukas, surusėjęs jotvingis, 
darbuojasi policijoje.

Z. Antulonis prieš 60 metų
balandžio 17 atvyko į Stough- 
toną. Nuo 1922 metų turi rūbų 
krautuvę, 26 WymanStr. Jis yra 
Ilgametis “Darbininko” skaityto 
jas. Paskutiniu laiku užsisakė 
ir “Draugą”. Sveikata dar pu
sėtina. Linkėkim sukaktuvi- —

RENATA STANKAITIENĖ su dukrele Klaudija.

rimas savo jėgas sutelkti ir į 
te* atsakingas vieta* veržtis.
Mūsų ne taip jau mažai. Tu- 

_________  rime’ gražius būrius išmokslin- 
viška ranka mane palaimino tų ir mokslus tebeeinančių. Tu- 
ir davė, ko tik turėjo — kaip 
dukteriai išvykstančiai į mirtį, 
į nežinią. Atsikvėpėm, kai pa
jutome, kad transportas dunda 
Vokietijos, o ne Sibiro laukais. 
Buvo beveik vien jaunimas. Su 
paimtais iš Lenkijos apie tūks
tantis. Nė vienas iš jų nekalbė
jo vokiškai. Vykstantieji iš Lie- jos atstovus turime labai rimtą 
tuvos klegėjome tik lietuviš
kai ir dainavome tik 
kas dainas. Atsimenu, kai skli
do “Sudiev, Lietuva” garsai. 
Vaikais išvažiav'ę, ~ vokiškai pa
miršom. Su mumis atsitiko tai, 

<kas čia Amerikoje vyksta su 
kitų tautų ateiviais: jų vaikams 
lengviau sekasi kalbėti angliš
kai, negu savo kalba. Taigi mes, 
vokiečiai, sulietuvėjome, o jū
sų vaikai amerikonėja. Dėl to 
turėjome skaudžių pergyveni
mų. Kai parvažiavome į Vokie
tiją, vistiek kalbėjome lietuviš
kai ir ne vieną tėvai išlupo už 
tai, kad nekalbame vokiškai. 

NORIU GRĮŽTI ATGAL
— Pabuvusi apie 3 mėn. ru

sų zonoje, per Raudonąjį Kry
žių susiradau savo tėvą. Tai 
buvo 1951 rugsėjo 5. Džiaugiau
si, ka'd galiu po tiek nesima
tymo susitikti. Bet, kai susiti
kau, džiaugsmai pavirto ašaro
mis. Tėvas gyveno Hanovery- Vestuvių vaišės įvyko jaunosios 
je su antra pamote. Dirbo kaip namuose, 
mokesčių inspektorius ir par- t____
važiuodavo tik savaitgaliui. Taip k. Pugevičius ir kun/A. Dran- 
buvo nyku ir skaudu, kad aš 
verkiau 'ir norėjau grįžti atgal 
į Lietuvą pas savo buv. glo
bėjus. > ■de

lbus daugiau)

rime visoms sritims pasiruošu
sių savo žmonių. Tik dar reikia 
suorganizuoti tokią talką, kuri 
jiems tas atsakingas vietas pa
dėtų laimėti, šiais metais laimė
ti vieną, kad kitais metais lai
mėtume dvi ar daugiau.

Laimingu atveju į Ohio valsti-

lietuviš-
kandidatą — sąžiningą savo 
profesijos darbininką, Amerikos 
Armijos pulkininką, kompeten
tingą visuomenininką bei valsty- 
bininką, pavyzdingą šeimos tė
vą, taktingą žmogų, čia gimusį 
gerą lietuvį Juozą Mull — Mu
liolį. .

Pirminiai rinkimai įvyksta 
gegužės 3. Tą dieną taip pat 
bus ir mūsų, lietuvių, pirmi
niai egzaminai. O juos būtina 
išlaikyti ir J. Mull — Muliolio 
kandidatūrą pravesti rudenį 
įvykstantiems likimams.

Taip pat laimingu atveju JI 
Mull — Muliolio kandidatūrai 
remti susidarė visas lietuvių 
organizacijas ir visokius mūsų

ninkui geros sveikatos ir lai-
mingų dienų.

Aukštesnėje mokykloje balan
džio 19-23 buvo vaidinama su 
didžiausiu 'pasisekimu “My ' 
Grandfathers Clock”. Vaidini- ' 
mą statė Nekalto Prasidėjimo 
parapijos vaidintojų grupė, pa
sivadinusi “Century” Piayers”. 
Statytojas ir muzikinis direkto
rius Fr. R. McCabe. Vaidinime J 

bilie-

PAPIGINTA KANA

PITTSBURGH, PA

**Darbtataką**y bet netari »

per 400 naujų skaitytoją.

gautas 500-tasis naujas skab

“ DARBININKĄ* 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams papiginta kai-

lienė, balinius — J.- Eidukaity- 
tė, grimas — E. Gataučio.

vadovas L. Sagys netik pats 
ieško ir kuria, bet sugeba pa
sitelkti pajėgių talkininkų. Iš
raiškos šokių moko B. Vadopa-

Irkite adresu: 
DARBININKAS

lės koncertuose, tie visada pri
pažino, kad jų programa ir į- 
vairi, ir nauju būdu pateikia-

kahraoja tik S doieriaL Kas 
prisius 8 doL, gaos laUoailį 
1960 ir 1961 metam.

Adminstracij* gsH duoti 
Jums adresų tokių varguu-

DETROIT, MICH.

išvykos ir atsilankymai suke
lia didesnį susidomėjimą kul- 

J tūrinėmis apraiškomis, pagili-

GRANDINĖLĖ VISUS KVIEČIA Į ŽAISMO GRANDINĘ
Jaunatviškų polėkių kupino 

CIevelando šokėjų grupė Gran
dinėlė balandžio 30 atvyksta 
Detroitan pradžiuginti detrojie- 
čių savo menu ir padėti jauni
mo stovyklai Dainavai. Grandi
nėlės koncertas dėl to daros 
dvigubai mielas ir prasmingas, 

dalyvavo P. Savickienė, bilie- Koncertas bus Holy Rede- 
tus platino D. Klimienė, tarp emer auditorijoj, prie Vernor 
rėmėjų buvo kun. ,M. Vembrė, Junction gatvių. Pradžia 7 v. 
H. E. Gilius. Mr. Mrs. Julevich vai- Svečiai žada būti punktu- 
(Jurgelevičiai), Mrs. Mr. K. Kim- alūs. Programą pradės, jei ir 
tis, Mrs. Mr. LaPorta (Pocius) tuščia bus salė... Tikėkim, kad 
Mrs. Mr. Savickį, Mrs. Tnpp ji bus pilna. na ir sudaro naujas pažintis.
(Dervinytė) Mrs. Vincent (Bu- Programoje tautinių šokių suartina žmones 
nevičiūtė) Tarp lankytojų buvo ppiės. babmai k BraBkos j a koncerU
kun. Paulauskas, iš Hudson, taai- Be grupinių šoklų, bus ,x_i1__lr„_ ‘ T„v
Mass, su savo motina ir seseri- ir s010, ir duetų. Koncerte da- knnrprtnns iaunimn
mi, Mrs. A. Drummy (Ručins- lyvauja ir brolių Alkaičių trio J. n
kaitė) ir k. Vaidinimas buvo la- (smuikas, violenčelė ir fortepio- °- s na a p as,
bai gerai parengtas. Mk. nas). Kas yra buvę Grandinė-

kad automobiliams pastatyti yra 
didelė aikštė už Holy. Redee- 
mer bažnyčios. Bus galima nau
dotis nemokamai. Po kon
certo kitoje salėje pasišokti ga
lės visi. Veiks ir valgių bei gė
rimų bufetas.

Tuo gražiu pavasarišku kon
certu pasidžiaugti ir gražius 

__  _ ________ darbus paremti yra kviečiami 
biauja. Įvairių meno vienetų v*s* detroitiškiai ir kaimynai.

P. Nat^s

Grupės administratorius J. Gar- 
la, valdybos pirmininkas A. 
šembergas.

Koncertą rengia detroitiškis 
jaunimo stovyklos globos ko
mitetas. Transportu rūpinasi 
clevelandiškis komitetas. Gra
žu, kad kaimynai bendradar-

įsitikinimus jungiantis komite
tą^. Tai jau labai geras ženklas, 
kad ne tik Šį kartą, bet ir atei
ty, jei taip tvarkysimos, galime 
tikėtis laimėjimo.

Mes, kurie sudarome to ko
miteto branduolį, ir kviečiame 
visus lietuvius už J. Mull — 
Muliolį gegužės 3 balsuoti. Ir 
ne tik patys balsuoti, bet savo 
kaimynus, bendradarbius įstai
gose ir įmųnėse raginti, kad jo 
kandidatūrą remtų.

J U OZAS MALIOLIS

Labai kviečiame šiuo reikalu 
visus taip padirbėti, lyg. patys 
į tą vietą būtume renkami. J. 
Mull — Mulioliui laimėjus, bū
sime visi laimėję : būsime įta
kingesni, galėsime daugiau pa
dėti lietuviams ir ^Lietuvai.

V. Banionis, St. Barzdukas, 
VI. Cyvas, Alg. Dailidė, J. F. 
Daugėla, J. DeRighter, B. Gai- 
džiūnas, K. Gaižutis, J. Nasvy- 
tis, Fr. O’Bell, VI. Ramanaus
kas, V. Rociūnas, P. Šukys, P. 
J. Žiūrys.

BALTIMORES ŽINIOS

Į IŠ VISUR į t
— Vaclovas Ratas, dailinin- * * Ą1

kas, ruošia monografiją apie 
grafikos meną. Gyvena Aus
tralijoje. gi

— Vincas P. Kvetkas, ilga
metis LRKSA sekretorius, ba
landžio 14 su žmona išvyko į 
Europą. Aplankys Angliją, O- 
landiją, Vokietiją, Šveicariją, 
Prancūziją, Ispaniją, Austriją 
Italiją.
r — Čiurlionio galerijoje Chi- 
cagoje balandžio 23 atidaryta 
jaunųjų dailininkų paroda. Da
lyvauja studijavę Freiburge. Pa
ryžiuje ir Amerikoje? Parodą “ - 
rengia Gintaro korporacija.

— Danutė Stankaitytė, solis
tė, balandžio -3 koncertavo O- 
mahos lietuviams. Gegužės 1 
15 — Toronte, birželio 4 — 
Detroite.

Rimas Česonis ir Roma Ma- sodalietės, mokyklos vaikai, Šv. 
rija Misiūnaitė susituokė balan- Vardo draugija ir kitos bažny- 
džio 23 šv. Alfonso bažnyčioje, tinės organizacijos.

Katalikę labdaros vajus šie
met prasidės gegužės 1 ir baig- 

Atostogom buvo išvykęs kun. sis gegužės 15. Kun. A. Dran- 
. gilūs arkivyskupo Keough ir 

ginis Gegužės mėn. atostogaus prel. L. Mendelio paskirtas va- 
kun. J. Antoszevvski. dovaūti šiam vajui Šv. Alfonso

Jonas Jonaitis (Unitas), pasi- Parapijoje. Kun. A. Dranginis 
žymėjęs Baltimorės Colts futbo- išsiuntė parapiečiams laiškus, 
lo žaidėjas, paminėtas Lietuvių 
Dienų paskutiniame numeryje; 
viršelyje įdėta jo nuotrauka, to
liau C. Surdoko pasikalbėjimas 
su Jonaičio šeimos ir kitomis 
nuotraukomis.

Pirmoji komunija šv. Alfon
so parapijoje bus gegužės 1 per 
8:30 v., mišias, kurias aukos 
prel. L. Mendelis. Bažnyčia tom 
iškilmėm bus gražiai papuošta.

Šeimos komunijos diena bus 
gegužės 8, Motiilos Dieną, per 
8:30 v. mišias.

Procesija Marijos garbei bus 
gegužės 8 d. 4 v. p.p. Dalyvaus

prašydamas šiam reikalui aukų.
Jonas Obelinis

Ieškoma. Iš Raseinių atsiųs
tas laiškas į Hillside Ąve., Rich- 
mond Hill, N. Y., Juozo Kas
paraičio vardu, yra pas Mr. 
V. Turulį, 119-17 Hillside Avė. 
Richmond Hill, N. Y. Kas žino
tu, kur gyvena J. Kasparaitis, 
prašo pranešti V. Turuliui 
aukščiau minėtu adresu.

NURSING SCHOOL

BALTUOS TAUTŲ KONCERTAI
(Atkelta iš 4 psl.)

tautiniu požiūriu tiek dėl pačio 
meniško atlikimo, tiek dėl mū
sų visuomenės laikymosi, kuri

.... ... * - - savo atsilankymu parodo, kiekir bilietai jaunimui atpiginti ... . , į . .. Ji yra kultūrinių parengimųiki vieno dolerio. Vaikai iki 12 . - ...
metų, atvykę su tėvas, įleidžia- PnauSusl- Džiugu girdėti, kad 
mi veltui. Suaugusiom bilietai Jau baigiama paruošti penkto- 

vairi, ir nauju uuuu uaLdicia* v
ma, ir dominanti. Grandinėlės P° 3 doL ir 2 doL Pnmintina S1OS s^jos P^nas ir netrukus racijom.

bus paskelbtas bei išsiuntinėtas 
abonentams.

Baigiant norisi palinkėti, kad 
abonentų skaičius paaugtų bent 
dvigubai, nes aukštoji kultūra 
yra šiandien mums ne tik pats 
brangiausias dvasinis penas, bet 
ir pats stipriausias ir realiau
sias ginklas visom mūsų aspi-

Would you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE

Positions will be available in Hospi- 
tafs, Inetrtution*. Doctors’ Offices 4 
all Health Agencies. For complete 

Information phone or write to: 
Sister BEATA MARIA, St. Vincenta 
School of Practical Nursing. 45 Etm 
Street, Montdair, N. J. — PI 6-4000.

— Hamiltono lietuvių teatro 
Aukuro trupė balandžio 24 pa
statė M. Rustand dramą “Žmo
gus, kurį užmušiau”.

— Jonas Zdanius, muzi
kas, prieš keletą metų at- 
^ykęs iš..Ąustralyos, ^įrb^.? Chį- 
eągoje vienoje?t amerikiečių gąi* 
dų leidykloje.

— V. K. Banaičio operai “Jū
ratė ir Kąstytis” išleisti yra su
kurtas Chicagoje fondas — Li- 
thuanian Opera Fund. Tai bū
tų pirmoji lietuvių spausdinta 
opera pasaulyje.

— Žalgirio mūšio vietą at- 
kasinėja lenkų archeologai. Len
kai visur teigia, kad 1410 Žal
girio kautynes laimėjo lenkai, 
Jogailos vadovaujami. Tačiau 
didžioji dalis archeologų, isto
rikų ir kitokių ekspertų Žalgi
rio laukuose užtinka lietuviškų 
liekanų. Prie Gardinęs kaimo 
atidengtas kapas, kuriame bu
vo palaidoti kritę lietuviai. Ki
toje vietoje, kur būta žemai
čių stovyklos, rasta įvairių reik
menų ir net to laiko Lietuvos 
pinigų, šiemet sueina 550 me
tų nuo Žalgirio kautynių. Mū
šio vietoje lenkai pastatys pa
minklą.

— Gen. T. Daukaną plačiai 
paminėjo suomių didžiausias 
dienraštis “Helsingin Sanomat”. 
Balandžio 17 įdėjo platų nekro
logą ir nuotrauką. T. Daukan
tas yra gyvenęs Suomijoje.

— Danijoje veikia Pabaltie- 
čių draugija, kuriai pirminin
kauja lietuvis inž. C. šletinskas. 
Draugija kasmet rengia Pabal- 
tiečių dieną, šiemet tokia die
na buvo kovo 18. Spauda pla
čiai aprašė dienos programą 
ir surengta parodą bei primi
nė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos likimą.

— Robertas Berentas, kari
ninkas (brolis jau seniai mi
rusio buv. Lietuvoje cenzoriaus 
Berento), mirė kovo 29 Vokie
tijoje. Palaidotas Mainzo kapi
nėse.

NURSING HOME

NOAH NURSING HOME
Jean Kaišei-, Dir. ChronicS—Invalida 
& Elderly People. Home likę sur- 
roundings. Reg. Nursing Care. 620 
W. Merrick Rd.. Lindenhurst. Cath- 
ęlics welcome. Inspection invited — 

Phone.TUmer 4-0840

J

j LIETUVĄ, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje) i

SIŲSKITE DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0, INC

Monthly Communion given at Pa r k 
Haven Nursing Home. 24-heur f.ne 
nursing care—-Convalescent, chronic 
A aged. Homelike. friendly atmos- 
phere. Modem fireproof bldg. Strict 
diet control. Recreattonal program. 
Occupational therapy. — Modefate 
rates. 4301 - 8th Avė., Brooklvn 32. 
N. Y. Tel. GE 5-8512.

Lietuvių Moterų Auriliary 
Draugija, ryšium su 27 metų 
savo sukaktimi, gegužės 15-tą 
rengia banketą Lietuvių Pilie
čių klube, 1725 Jane St. Pra
džia 6 vai. vak. Maloniai kvie
čia atsilankyti visus klubo na
rius ir nenarius. Bankete taip 
pat bus pagerbtos motinos.Va- 
karienė bus tikrai įvairi, lietu
viška, su pamarginimais. Po 
vakarienės bus tokiai.

Mūsų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus i*siun«amas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 8-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paktu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti Jvairiauslų geriausios rūMes 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. 
Atidarą kasdien nuo f nt ryte Iki • vai. p. p. — sekmadieniais nuo 9 yaL ryto Iki 4 vai. pąL

135 W. I4th Street 141 Second Avenue 3216 Sunaet Blvd.
MOŠŲ SKYRIAI NEW YORK 11. N. Y. NEW YORK CITY, N. Y. LOS ANGELES 26. Cahf.

Tel. CHelaea 3-2583 Tel. GRamercy 5-7430 Tel. NOrmandy 5-9887
332 Fillmore Avenue 

BUFFALO 6. N. Y.
359 West Broadvvay 
Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklrn Avenue 
HARTFORD, Conn.

39 Raymond Plaza W.
NEVVARK. N. J.

Tel. MOf»awk 2874 SO. ėoSTON 27. Mas* Tel. Chapel 8-4724 Tel. MArket 2-2877
900 Literary Rd. 11339 Joa. Campau 632 W. Girard Avė. 2134 W. Chicago Avė.

CLEVELANO 13, Ohto OETROIT 12. Mrch. PHILAOELPHIA 23. Pa. CHICAGO 22, III.
. Tai. TOtfer 1-1481 Tel. TOwnaend 9-3980 Tel. VVAInut 5-8878 Tel. Dlekena 2-8232

CLINTON NURSING HOME
415 Clinton Aventre 

Brooklvn, N. Y.
24-hour NURSING CARE for aged 
CHRONIC and BED PATIENTS 

MA 2-4119

1

l

RIVER VIEW NURSING HOME

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

Non Sectartan
REASONABLE PRICES

WO 4-4030

RĖMĖJŲ ŠVENTE 
PUTNAME

siu metu gegužes 15 dieną 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolyne įvyks metinė

RftMfiJŲ ŠVENTE 
(seimas)

šventės programa:
11:0® vai. šv. Mišios ir 

pamokslas, 
12:00 vai. pietas, 
1:30 vai. posėdis,
4 vai. meninė programa, 

bendrabučio mergaitės vai
dins "Užburta šalis”.

Kviečiame visus mūsp bend
radarbius ir bičiulius atsi
lankyti į Šią šventę.

Nek. Pr. Marijos Seserys 
ir

Rėmėjų Centro Valdyba
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Omoko?
--^ >< ' '. -.T.- • r ••■

Pasitaiko visokiu staigmenų 
Dviejų veiksmu tragaida su 

sakytojo pamokslais, kurie pa
vaduoja graiku tragaidos chorą.

I VEIKSMAS redaktorių ofi
se.

Kalba Darbininkas: Jei p. A. 
Varnas yra ir New Yorko Alto 
pirmininkas... tai tokiu atveju 
jo vykimas (i Vilnių) nėra tik 
jo vieno reikalas.

Atkalba Naujienos: Mums 
šitokia logika visai nesupranta
ma. .. Argi jis (Varnas) hėgalr 
keliauti kaip privatus asmuo? 
Ką bendro turi su jo kelione 
Alto skyrius .. Darbininko skil
tyse pasitaiko visokių staigme
nų, bet šita — už vis keisčiau
sia. Tai ne diskusija, o kažin- 
kas.

Sakytojas: Logika skyrės pa
našiai. kai vienos unijos pre
zidentas aiškino, kad jo duotas 
kyšis yra jo asmeninis reika
las. o teisėjas sakė — ne, kad 
tai unijos reikalas. Pasitaiko vi
sokių staigmenų redaktorių, 
prezidentų Jr teisėjų Jogįkose.

SPECLAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOLIC GROUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK - NEW JERSEY, CONN. - 
PENNSYLVANIA AREAS DURING THE SPRING AND 
SUMMER MONTOS — VISITING SHRINES * PILGRI- 
MAGES - CATHOLIC SUMMER CAMPS - CATHOLIC 
SUMMER RESORTS AND CATHOLIC G-1TIIERINCS. 
— THE FOLLOWING HOTELS AND MOTEI.S HA VE 
SPLENDID REPUTATTON FOR CLEANLINESS, C3M- 

f PLĖTĖ SERVICES & FRIENDLY HOMELIKE ATMOS- 
PHERE. WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR THE 
VEEY BEST IN HOTEE&MOTEL ACCOMMODATIONS.

NAUJIENA! I
įsigykite labai papiginta kaina knygas: 13 knygų tik 6.00 doleriai j 
NAUJASIS TESTAMENTAS — vertė'arkivysk. J Skvireckas 4 
Visų metų LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — arkiv. J. Skvireckas 4 
ŠV. ANTANAS PADUVIETIS — Nello Vian, Vertė A. V; ič.u.aitis 1 
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS — T. D Daveuu 4
ŠV. M. MARUOS APSIREIŠKIMAS LIURDE — vynk. P. Buėys J 
POEZIJA — Jurgis Baltrušaitis 4
VAI LĖKITE DAINOS — kun. J. Dnbrila 4
PRANAŠYSTĖS APIE PASAUI.IO PABAIGA — kiin. P. Juras 1 
PRIE VILTIES KRYŽIAUS — Dr. J. Prunskis 4
VYTIS IR EREI.IS - .'ona* Kmita*» c. ' 4
ŠV. PR'NCIŠKAUS PĖDOMIS T P. Bizauskas 4
ŠV. KAZIMIERAS ■''i’-toras Cū’žifjnai. O F M. -4
KAIP TAPTI JUNGTINIŲ AMERIKOS VAI^STYEIŲ PILIEČIU? J

ITžsakymus siųsti:
VARPELIS — Fr..nc:scan Fathers, Kcnnebunkpcrt, Maine

ALDONA AUGUSTINAVIČIENĖ skaitė paskaita Motery Atstovybės su
ruoštame Atvelykio pobūvyje New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

ALYVOM ŽYDINT DETROITE

5EAWAY HOTEL — Von Wyek.Expressway & Beit P*kwy. FAcuity 2-8700 
City Convenience - Suburban Atmosphere. Serving International A rport 
Modem Rooms. Rertsanable Rates. Air Cond.-TV. Din:ng i-com. Cockt.iil 
lounse. col’fce shop. Catering for Wedd>ngs. Clubs. Rusinę s Meetings. 
Pick-Up X- DeHvery St-rvū-e to Alrport. For Reservat FAcuity8700

MONTE SANO HOTEL — 26 WEST 27th STREET, NEW YCRK CITY
- TRANSIENTS ACCoMMODATED - All Convepience?

Special Rates to Religious Groupes -
-f- -7- ■

HOTEL LE MAROUIS 12 EAST 31st STREET. N. Y. CITY
Fine Location - TRANSIENTS ACCOMMODATED - Reason. bk‘ Rates 
Special Rates to Religious Groupes 
M U 4-7480

giminėm

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTI JAU DABAR!

m mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje,' Lietu-
If A voįe. jLatvijojGr Estijoje, Užkarpatėje labiausiais ū. 

vertina gautam siuntiny ? ? ? !
Be abeio. ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO- j
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. <

LAZARS MOTEL & RESTAURANT — ROUTE 25A
CENTERPOĘT. L. I. N.Y. — Ali Cnvenienccs 
Specinl Rates to Relir;ou< Croupes
AN 1-5220 — AN 1-9786 ‘

IZI TD galima pirkti vilnones medžiagas 
lYVll čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

dovanom pa-

ANCHORAGE MOTEL — ROUTE 25 A. Cold Spring Harbour, 
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groupes 
M Y 2-9863

S. BECKENSTEIN, Ine.

II VEIKSMAS Alto posėdžiuo
se. ■- .

New Yorko Alto posėdis. 
Laikas — balandžio 12.

Aito daugumas: Taigi nuta
riam suspenduoti pirmininką 
iš jo pareigų iki balandžio 25.

Veiksmas perkeltas į Sanda
ros posėdi.

Sandaros visuma: Pirminin
kas yra mūsų pirmininkas, tai
gi visokius sprendimus atide
dant vėlesniam laikui.

Veiksmas vėl balandžio 25 
Alto posėdy.

Alto skyrius nusprendžia: Tai-
gi nutariam išimti pirmininką
iš pirmininko pareigų....

Tuo metu New Yorko padan- 
- gėje.- kaip už kokios scenos, 

dudeno perkūnija ir blykčiojo 
žaibai. Keli stambūs lašaŪltRrir- 
to i sukaitusią atmosferą.

Aiškintojas: Atsitiko taigi, 
kad Alto sekretoriaus logika 
laikraštyje nesutarė su New 
Yorko Alto skyriaus logika. Tai 
užvis keisčiausia staigmena. Tai 
ne logika o kažin kas.

-Gegužės, 7 {šęštadienjk 7:30> -Kaip --žinote,^tautinių šokių 
vai. vak. Dom Polsky salėje, grupė šilainė jau daug metų 
3426 Junction Rd.. Detroito atstovauja Detroito lietuviams 
tautinių šokių grupė Šilainė, 
vadovaujama Gobienės, ruošia 
pavasario koncertą — vakarą 
alyvoms žydint. Programą iš
pildys solistė Lionė Juodytė 
iš New Yorko, kuri mums ge
rai pažįstama iš plokštelių, ir 
mūsų tautinių šokių grupė ši
lainė. Koncertas Įvyks Motinos 
dienos išvakarėse. Tad solistė 
Lionė Juodytė padainuos ke’e- 
tą dainų, pritaikintų šiai pro
gai. Po programos gros geras 
ukrainiečių orkestras “Trimbi- 
ta” ir veiks bufetas. Visai ne
toli salės yra automobiliam pa
statyti didelė aikštė, kur už vi-, 
są dieną reikia mokėti tik 
10 centų. Koncertą globoja J 
AV LB Detroito apylinkė.

įvairiuose tarptautiniuose pasi
rodymuose. Ji daug aukojasi ir 
turi nemaža išlaidų, garsindama 
lietuvių vardą. Todėl kiekvie
nas' turėtume paremti šią jau
nimo grupę ir nors kartą me
tuose atsilankyti jos rengia
mame koncerte. V. Kutkus

CARVILLE’E MOTOR LODGE — 29 WINDSOR LODGE. UTLSON, Conn. 
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Consideration Given to Religious Groupes.

EBB TIDE MOTEL — Ocean City, New Jersey. On N.J. State Hwy. 52, on 
the Ocean. New in ’58—large, luxuriously furn. air-cond. rms & suites, 
tile comb. baths. free TV, patio. playground, su# deck. Restaurants near. 
Rates: $10 S; $15 D; $1 each add. person. Approved AAA and Duncan 
Hines. Phone Somers Pt. 3220.

Žv. BePastogis

AUTO SERVICE

OFICIAL AUTO 
iNSPECTION STATIONS

JOHNNY T AUTO REPAIRS
Servir.g patrons of St. Elizabeth.

4342 tfroadvvay — LO 8-3010

G.M. TRANSMISSION SERVICE
Plymouth. Ford. Che-.rolet. Buick 
Oldsmobile. Cadillac any makt 
auto: v.-e will install a rebuilt trans 
mission. guarantecd 6 months: On<

• price quoted. no' ups; E-Z terms. 1 
day servicc. 331 Halsev St. Ncwark 
MI 2-5534 8 AM - 8 P.M. Mon.-Fri. 
Sat. 4 P.M.

AUTO REPAIRS

CLARKE'S AUTO REPAIR, Ine.
Su dideliu patyrimu ir sąžiningu 
derhu atliekama automobilių pa
taisymai - Aplankykite mus. ir.

kainu pigumą, suprasit- 
kodėl visi yra mūsų darbu patenkint 

2& 6 Pa. k Avenu:, r.ron :. N. Y. 
tl52nd Street! Tel.: WY 3-026?

SUMMER CAMPS

MARYCREST
GRAND ISLE. VERMONT 

CATHOLIC CAMP FOR GIRLS
A ges 6 to 18

Conducted by the Sisters of Mercy.
Write for folder 

S’ster M. Leocadia, Directress
Mt. St. Mary. Burlington. Vermont

THE MILROY MOTEL in CatskilL N.Y., on Rip Van Winkle Bridge. Ap- 
proach Rts #23, M mi. E. of 9-W Hwy„ 3 mi. E. of N.Y. State Thruway Ex- 
it #21. Ultra modern, tile bath & showers.. Cent. heat, air-cond., free TV. 
lounge. family suites. Special consideration to. religious groupes. Rates: $8 - 
$10 S; $10-$12 D. R—Restaurant and Cocktail Lounge adj. Tel. Caįskill

SLEEPING GIANT MOTEL New Haven. Conn. (Hamden). 3400 Whitney 
Avė., Rt. 10. 2’i mi. N. of Exit 61‘Wilbur Cross & Merritt Pkwy. Opp. Sleep- 
ing Giant State Pk. New, lux. units with TV, phones, ceramic tile baths, 
centrai heat & air cond... 24-hr. service, comp. Continental Breakfast. Rates: 
$8 S; $10-$12 D. Tel. ATwater 8-2505.
PAINTED APRONS Port Jervis. New York. R.D. #2, Afc mi. E. of town on 
U.S. 6. Inviting court with a hospitable atmosphere. Comfortable units have 
shower baths. centrai heat & TV. Playground & piėnic area: One mile to 
Catholic church: Rates: $5-$9 S; $7-$14 D. Phone 4-9131.
SWISS COURT MOTEL Upper Saddle River. NJ. (Allemdale) On Rt. 17, 
6 mi. N. of Exit 163 Garden State Pkwy, 4 mi. S. of Exit 15 N.Y. State Thru- 
Way, 18 mi. to N.Y.C. Uniqe 29 unit motei, air-cond., TV, tile shwrs. & tubs, 
Relax-a-Matic beds. Sjjecial rates to religious groupes. Rates: $7 S; $8-$10 D; 
$10-$14 suites. Tel. DAvls 7-2136.

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.

-Z-:*"-.-.*--'. S
kRAUTUVfiS ATVIROS KASDIEN , IR SEKMADIENIAIS,
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK. ’ 

S. Bedęenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukraįpiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium J viršų,

• arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

#2.
WEISS & KATZ, INC.

CK 1-1130187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

BASKETBALL CLINIC
For Boys 12-18 Aug. 27 - Sept. 4 

GARDNER LAKE CAMPS 
on Cvnneeticuts Most Beautiful Lake 

COLCHESTER. CONN. 
INSTRL’CTORS 

RICHIE GUERRIN 
New York Knickerbockers

TOM HEINSOHN—Boston C'lt:ės
Leading CoIIege & H. S. Coaches 

FACILITIES:
1. S-'v^ral Regulation Easketball Court.
2. Own St=ble & H-'rs.-s
3. T- nnis. Arch^ry." Rifiery. Sw:mming.

F..r Information and Applrcation Write: 
James F. Hanrahan.

611 North Benson Rd. Fairfield. Conn.

ROYAL LANES
16 Automatic Bouling Lanes 

1426 St. Nicholas Avenue 
(Cor. 181st Street)

Open Bovvling 24 Hrs.
SNACK BAR — COCKTA.IL LOUNGE

W«>

ATR CONDITIONED
Attention Ladies 

cr irr^ bovrling instructions 
vagiles Now Fomiing.

SW 5-6200

BAKERY

BUDA BAKERS
Tortai vestuvėm - pyragaičiai sve
čiam. vaišėm, krikštynom, iškilmėm 
ir kitom progom — švieži, tik iš 
pečiaus. Telefonuokite EL 1-0300.

2110 Richmond Road 
Grant City, S.I., N.Y.

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

(Near Jamalca Statlen, L. I.
Galima KVIESTIS f NAMUS b»-t knr ir bet

(Cor. tS'vvay—Saite 518 A) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Mofltatfue St.

(Near Borough Hali)

kuritm įnikti. Pn.-tknmhinkHr. pnr^krkitr nrlm
nplnnkvkilr nVn ir jrnnHte llui.t-uo-

Kentėjau labai dideliu* skausmu* nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose. Šlaunyse, 
kojose ir keliuose; Jaučiau didelį nervingu- , 
mą ir kankino nemiga. Meldžiau Dievą pa
galbos ir mano maldos buviž išklausytos. 
Gydytojai chiropraktikai — Manhattan, 
Bronx. Brooklyno ir Que*ns klinikose — 
pašalino visus mano skausmus ir visas pro
blemas. Dabar aš jaučiuosi kaip 18 metų 
mergaite. Dfkolu Dievui Hr ehl-opraktikų 
klinikoms Manhattan. 8ronxe ir Brooklyne. 
Jūs calito rašyti ar skambinti norint .«m:il- 
k.-sniu informs'-iju apie tat. kaip man JI.- 
padėto. — Mrs. Frnnrrs R-ndazzn.
G25 Mnnida St . N«<w York City. Tf 7-21TO.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN. 152 W. 4?nd St.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
THE BRONX. 1015 Southern Clvd. 
f Bet. E. 163rd St. A We»tcJieeter Avė.)

CHIROPRACTIC CENTER OF 
OUEENS& LONG ISLAND 

91-02 Sutphln Blvd.

rniROPT.AtTir CENTERS b->I| pi»d*tl 
U&uaakytl vizitą ekamMnklte tel ; DA 8-2*40.

BOYS — SALESIAN CAMP — BOYS 
Under stipervision of Salrsian Fatbers 
& Brothers. 30th season. Jnly 3 to An- 
F>!st 20. — Sw>mmin£. Hiking. Boating. 
Movies. Campfires. Horseback Riding. 
Tw<» private Lakęs. 200 arr. of beautiful 
pro pert y. $J0 per week. Write for book- 
let. Satesian Camp, Goshen. N.Y. Tel. 
Gosh -n AXminster 4-5138. Route 17 and 
(r.r) Thruway — 60 nules from N.-Y. C. 

RemediaI Reading Course Available
Boys age 8 to 14

REDWOOD MOTEL in Monticello, N.Y., 104 Broadway, Rt. 17. New deluxe 
units with centrai heat. indiv. cont. air-cond., phones & TV all rms.. heated 
pool. room Service. An out^tanding motor hotel. 41 units—Vz mile to Catholic 
church. Rates: $10 S; $14 D; $16 T. Lower off season. Ph. 3166. H—Restau
rant and eoektail lounge on premises. t

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

SUMMER RESORTS

The Hillside Inn, Narrowsbursr. N.Y. 
CatskilH Mts—Pocono MTS. The 
fun spot on Delaware River. Youhg 
People - Couples - Families. Main 
Lodire. Deluxe Cottages. Delicious 
Food, Rms. W/R Water or P/Baths 
Golf. pool. pvt. lake; sports. sočiai 
director. child counselor: Entert^in 
ment. eoektail Jounere: nr. churches 
Write for Booklet "L”.

TUCKAHOE MOTEL — 307 TUCKAHOE ROAD. YONKERS. N. Y.
Exit 6 E & 6 W - N. Y. Throughway — Fine Location. Ali Conveniences
Snūdai Consideration to Religious Groups
SW 3-6300

Your Son Deserves the Best

CIRPS CAMP
"Specializing in 

Personai Swimming Lessons” 
Filtered Pool - Riding - Hikes 

Archerv - Tenn’s - S^iling 
Director: R. Cirigliano

N. Y. A. C. Sv^mming Coach 
Write:

CIRPS CAMP, Monroe. N. Y.

CAV£ HILL Camp * Ranch 
“The Friendly, Informal Family Re-
sort” Moodus 6, Conn. — 38th year 
Fo’-sos. Swimming Pool. Delicious 
Fo-d Riv^r 'vate^ront. Churches 
Golfing. Tennis, Recreation Heli. 
Boatinz. Fishing. Mod'-rn Accom. 
Wrtte for bmehure ‘L’. The Pachs— 
TRiancle 3-8347.

Gardner Lrke
New HOUFPKEETtNG C^TTAGES 

•Ideal loe-*'cn. < ’ Fishing
VVrit*1 *'”• B-- -e “L” ■ 

Arxr’'he8<VGro'"», 
Co’-hcster 4. Co-rn

Colchester 4, Conn. CH 2-»27P

ROCK VIEW HOUSF U S. Highway 
#206. Mont-'gue N J. - - 5 minute? 
wi»Pt to Catholic church. Tennis - 
Golf - S'i'-irining - Danc’nr. Escel 
lent food. Write for brochune "L” 
nr phone Charles <P- T o*dse Rein 
hardt — Montague 3 2263.

Country estates for the summer? 
Real country Ilrtng for children? 
Lots tn do. Besu it. pool. sandy beach. 
bo-t dock, good fishing; tennis les 
sons. all sports. Rcstaur’t. Everybed; 
Ifivcs it. T akeside nistfc dirette bun 
ralotv*—id^l. Ncarby are summer 
thcater. ridings table. 4 drive-ins 
Write t oda y for ‘new idea’. Dept.'L' 
fam. vac’n pfon St~te nceds. Happ” 
Acrcs. RFD 21 Middlefleld. Conn

EAST SHORES ESTATES
Fumished Summer Cottagea for 
rcnt. farnily community, all con- 
venionces. Church on pmperty; ūse 
of 1.000 feet s.»nd bwh and bost 
docks Cžll Hopątcong 8-0493 or see

SAW MILL RIVER MOTEL — Saw Mill River Parkwav & Valley Avė.. 
ELMSW0OD, N. Y. — Telephone - T.V. - Breakfast - Bar - Kitchenettes 
Snetdal Rates to Religious Groupes 
L Y 2-7500

NATHAN HALE MOTOR INN — 1605 WHALLEY Avė.. Ncw Haven, Conn.
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION

- Special Kates to Religious Groups
FU 9-9504

HAYLOFT MOTEL — ROUTE *35 — SOUTH SAT.EM. N. Y.
ALL CONVENIENCES - ENCELLENT LOCATION 
Special Rates to Religious Groups 
SO 3-5410

PASCACK MOTEL — ROUTE *59 — MANUET. N Y. 
ALL CONVENIENCES - SPLENDID LOCATION 
Special Rates to ReUgious Groups 
NA 3-8511

SUNSH’NE VALLEY MOTEL — 317 W. JERICHO TURNPIKE
HUNTINGTON. L.I N.Y. — All Conveniences - Fine Location.
Special Rates to Religious Groups
HA 3-0844

TOWN HOUSE MOTOR HOTEL — Berlin Tumpike. Weathersfield, Conn.
Near Hartford. Conn. — Ali Conveniences - Splendid Location 
Special Rates to Religious Groups 
JA 9-8226 .

LAKEVVOOD COURT MOTEL — U.S. Highway *30. New Brunsvvick. N.J.
25 Rooms - $5.00 Up - Spacious grounds - Frontage
Special Rates to Religious Groups
DA 7-3971

NYACK MOTOR LOOGE & RESTAURANT — Routes *303 and 59,
West Nyack. N. Y. — All Conveniences - Fine Location 
Special Rates to ReUgious Groups 
ELmwood 8-4100

THREE JUDGES MOTEL & RESTAURANT -- 1560-1600 Whalley Avė..
New Haven. Conn. — All Conveniences - Ideal Location 
Special Consideration Given Religious Groupes 
FU 7-8761; FU 7-6624

APE MOTEL — CAPE MAY. NEW JERSEY **
30 Rooms - $6 00 - All Conveniences - Fine Ix>cat:on 
Special Rates to Religious Groups
TU 4-4256
SECAUCUS — New Jersey

^OYAL MOTEL — State Hlghway *3. Secaueus, N. J. - F.vcry modern 
Con^enienee - Fine Location - Special consideration to religious groups 
UN 7-9600

YALE MOTOR INN - Wllber Croos Parkway. at Exit 66
WALLTNGFORD. Conn. — Ali Conveniences - Splendid Location 
Special,Consideration to Religious Groupes
CO 9-1491

SKYVIEW MOTEL Fort Lee (NYCl Rts. I. 9. 46. Ex‘t 18 N J Turlnptke 
1 fnl. from G. W88hiniflo4> Brfdge. 10 min. to NYC ■ 58 Units Cemmic Ule 
«hwr» w. glsss door«, ind. cont. •’r-cond. and hot wat*r heat. 24 hr su iteh- 
board Service, fre* TV Prtg Rates: $9S; $12 D; $13T. VVtndsor 4-1700. 
R- Dinlng Raom opens Jone lat.

Corttin. on paga 7

OAK GROVE CHALET, Motei & Restaurant. Kingston. N.Y. Rt. 3, US Hwy. 
9 W., Thruway Exit 19 & 20. (Rt. 3, Box 252. Saugerties). Gateway to Cats- 
kills. 22 modem units. riicelv appointed; centrai hcat: air-cond . free TV; 
pets allowed. Rates: $7S;.$8D. Ph. Federal 8-9888: TVVX:19&20.
STAMFORD MOTOR HOTEL — 1209 MAIN STREET, Stamford, Conn. 

ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Consideration to Religious Groupes 
DA 5-2655

KNOTTY PINE TOUROTEL in Reading-Lancaster, Penn. (Adamstovvn>. 
U.S. 222 Hwy. I1,e mi. N. of Pa. Tumpike, Reading Interchanre. Central 
heat, them. controlled. TV & phones all rooms, lobby; swim pool. Restaurant 
and eoektail bar adjoining. Lovver off season rates. Rates: $6-512. Phone 
Huxley 4-4801

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 FABR1CS

1158 East Jersey Street, Elizabeth. N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO .į 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilna eilutę i

VILNONES MEDŽIAGOS 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

į SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
; 200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y

TeL: AL 4-8319

KELIONĖS l LIETUVĄ
Dabar jūs galifė aplankyti 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 j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Td. CIrde 5-7711

DOVANŲ SIUNTNIAI 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 EXPRESS Corp.
Tel.: AL4-54f6 
Tel.: FO 3-8669 
Tel.: MU 4-4619 
Tel.: LO 2-1446 

o PITTSBURGH. Pa.. 1015 E' Carton Street — Tel.: HU 1-2750 
o WORCESTER. Mas*., 22 Cartetad Street — Tel.: SW 8-2068 
o HAMTRAMCK, Mlch.. 9350 Jo*. Campan 
* CLEVELANO, Ohlo. 2683 W. 14th Street 
o CHICAOO, IIL 2222 W. Chieago Avenue.
o SAN FRANCI SCO. CaL 2076 Sutter Street — Te*.: Fl 6-1571 
o VINELAND. N. Jw WeM Landi* Avenue, Greek Orthodoa Md*. 

Skyrių* atidarytpenktadieniai*, šeštadieniais ir sekmadlenlaM

• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avemie
• LAKEWOOD, N. J. 126 • 4th Street
• PATERSON. N.J„ 99 Main Street —■
• NEW HAVEN, Conn.. 6 Day Street

Tel. «R 8-6966

COCKTA.IL


Jokūbas J. ShAts padarys 
pranešimą iš kelionės įspūdžių 
po Lietuvą šv. Juozapo darbi
ninkų globėjo šventėje, kurią 
ruošia ALR Katalikų Federaci
jos New Yorko - New Jersey 
apskrities valdyba sekmadienį, 
gegužės 1, Apreiškimo parapi
jos salėje tuoj po sumos. Sol. 
VI. Baltrušaitis skaitys poezijos.

Lituanistinis semestras Ford- 
hamo universitete bus ir šie-

certas ruošiamas- i. Mainomo 
šeštadieninės mokyklos tėvų ko
miteto gegužės 21. Geresnieji 
bilietai greitai senka. Užsaky
mų gausu iš kitų vietovių. Bi
lietus patariama įsigyti iš anks
to pas komiteto narius: P. Le
vickienę, 89-08 102nd St. Rich- 
mond Kili 18, N. Y., tel. VI-
6-8115.
51 Forest Pkway„ Woodhaven 
21, N.Y., tel.: VI 94)193; L. 
Siemašką, 85-44 148th St. Ja
maica 35, N. Y., tel.: AX1- 
4435, K. Vasiliauską, 149 Starr 
St., Brooklyn 37, N. Y., teL: 
GL ū-Ųžąų; V; Omaną, 96-34 
78th St., Woodhaven 21, N.Y., 
telef.: MI 2-1838. Bilietų kai
nos nuo 1.50 iki 4 dol. Pelnas 
skinamas šalpai.

Maironio Mokyklos Tėvu 
Komitetas

jant LB prezidiumo tarybos 
pirmininkui J. Šlepečiui, apsi- 

~ėmė remti Neries b-vės direk- 
torai — dr. J. Kazickas ir dr. 
K. Valiūnas. Jie yra pažadėję 
paremti tokia pat dalimi, kokią 
sutelks New Yorko ir apylin
kės lietuviškoji visuomenė. LB 
Apygardos Valdyba imasi inia- 
cytos pradėti lėšas organizuoti.

Leonės Lukaševičienės pa
minklas bus pašventintas šeš- 

;v-tadiein,-gegužės 24? Tėvų^^jran- .....  „
ciškonų koplyčioje 10 vai. bus m0 paradą. New ■ Yorko Ame- 
atlaikytos gedulingos pamaldos, rikos Lietuvių Taryba ir .šiemet 

i i-_* . r- tyįgčia vigų lietuvių visuome
nę šiame parade kuo gausiau
siai dalyvauti.

Lojalumo pareiškimas kraš
tui, kuris kovoja už demokra
tiją ir tautų laisvę, yra kartu 
ir demonstracija prieš komu
nistinį žmogaus ir tautų teisių 
paneigimą. _ Tokią prasmę turi 
Lojalumo paradas. Su tokia 
mintimi visą eilę metų ir New 
Yorko lietuviai jame dalyvau
ja-

Kadangi mes dėl negausu- 
mo ir ryžtingumo stokos vieni 

proga aplankė ir Darbininko nepajėgiama efektingai parade 
redakciją. pasirodyti, kaip daro kitos tau-

Kaz. Krušinskas, senosios kar- tos, tai mums dalyvavimas Lo
tos lietuvių katalikų veikėjas; jalumo parade yra vienintelė 
pereitą šeštadienį, balandžio 23, proga viešai pasirodyti su savo

t Blokuoja j WasNngtoną, | 
? organizuojama tėvų pramušto-1 
M' nų, išvyksta šeštadienį, balam J 
F- dtio 30 d. 7 vaLryte. Mišios^ 
■ pranciškonų koplyčioje>6

ryte. Autobusas sustos prie A»| 
gėlų Karalienės parapijos bažd 
nyčios 7:30 vaL F.lizahethe prifcj 
Švė. Jėzaus širdies .bažnyčios 
(prie kelio nr. 1), Lindene prie 
Wood St.. Washingtone bus 
apie 2 vai. popiet Commodore 
viešbutyje, šventosios Žemės ' 
pranciškonų katakombos bus ; 
lankomos 3-4 vai. popiet, pas- ’ 
kui Marijos šventovė ir kitos.į- 
domesnės vietos. Sekmadienį 
9 vai. mišios pranciškonų baž
nyčioje, o pirmą vai. popiet 
specialios pamaldos Marijos 
šventovėje. Grįžtant namo ma
noma sustoti Baltimorėje ir ap
lankyti stebuklingo medalikė- 
lio šv. Alfonso'lietuvių bažny
čią, kurioje klebonauja prel. L. 
Mendelis.

Akly balandžio mėnesio nr. 4, 
1960, atspaudintas ir šią savai
tę išsiuntinėtas skaitytojams.

PARADAS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
New Yorko patriotinės- orga

nizacijos ir tautinės grupės at
einantį šeštadienį, kaip ir kas
met tuo laiku, susirinks į di
dingą demonstraciją— lojai u-

šių metų Lojalumo paradas 
yra ypatingas tuo, kad jis vyks? 
ta nepaprasto tarptautinės po
litikos aktyvumo ženkle. Dip- 
lomatai, valstybių galvos ir. tau
tų .pirkliai siuva skersai ir iš
ilgai žemės rutulio. Jų kelio
nės ir susitikimai lems žmoni
jos ir tautų ateitį ilgiem laikam. 
New Yorko patriotinė visuo
menė, o kartu su ja ir lietu
viai, Lojalumo parado šūkiais 
pasakys ko jie laukia iš savo 
valstybės vadų ir atkreips dė
mesį į Maskvos pinklių pavo
jus laisvojo pasaulio egzisten
cijai. Gausaus ir didingo Loja
lumo parado dalyvių intenci
jos ir nusiteikimai neliks be 
atgarsio. Lai būna mūsų įna
šas į šio parado bendrąjį e- 
fektą žymus ir reikšmingas. 
O tai priklauso nuo mūsų la
bai mažos aukos: kelių valan
dų laiko, praleisto didingoje 
New Yorko patriotinės visuo
menės eisenoje už ištikimybę 
šiam kraštui ir už visų tautų 

atšventė 80 m. sukaktį. Ta pro- tautos siekimus iškeliančiais šū- ir mūsu tėvynės laisvę.

po kurių vykstama į šv. Karo
lio kapines, Fanningdale, L.L 
Šventinimo apeigas atliks kun. 
J. čekavičius. Velionės vyras 
dr. Henrikas Lukaševičius ma
loniai kviečia Leonės draugus 
ir pažįstamus dalyvauti pamal
dose ir aplankyti jos amžinojo 
poilsio vietą.

K. Baužinskienė, viena iš pir
mųjų Darbininko skaitytojų, da
bar gyvenanti Kansas City, Mo., 
pas savo žentą S. Rastonį, per
eitą savaitę lankė savo dukterį 
Aldoną Kairienę, Scotch Plains, 
N.J., kuri susilaukė sūnaus. Ta

ga jo namuose buvo susirinkę kiais.
giminės, bičiuliai ir artimieji 
visuomeninio darbo talkininkai. 
Plačiau bus kitame numeryje.

Juozas ir Agota Juodzevičiai, 
gyveną Highland Hills, N. Y., 
balandžio mėn. 30 švenčia 50

Kad parado masėje nepra- 
nyktume, turime būti pakanka
mai gausūs, o kartu tvarkingi 
ir pasirūpinę skoningais plaka
tais bei reikšmingais šūkiais.

Pastarųjų metų patyrimas
metų vedybinio gyvenimo su- parodė, kad ‘dalyvavimą Loja- 
kakti, Ta proga šeštadienio ry- lumo parade norima padaryti 
tą 10 vai. Angelų Karalienės tik jaunimo organizacijų parei- 
par. bažnyčioje bus mišios, ir ga. Tai klaidinga ir žalinga pa

žiūra. Turime džiaugtis, kad mū 
sų- jaunimas kasmet jame ak
tyviai dalyvauja, tačiau jokiu 
būdu negalima pateisinti vyres
niųjų pasyvumo šiame reikale. 
Kaip minėta, parado dalyvių 
skaičius turi daug reikšmės, to
dėl šiais metais pabrėžtinai 
kviečiami visi, kas tik gali, pa
rade dalyvauti. Lietuviai ren- 

Kat. Motery S-gos suvažia- kasi šį šeštadienį 2 vai. popiet 
vimo proga 12-ta kuopa ruošia 92 St. ir Madison Ava. sankry- 
priėmimą Aušros Vartų para- toje.
pijos salėje gegužės 1, sekma
dienį. Programoje 11 vai. pa
maldos, paskui O. Labanauskai
tės paskaita, vaidinimėlis, pie
tūs (jų kaina 2.50 dol.).

Domininkas Jurkštas, 78 m., 
gyv. 56-36 64 St. Maspeth, N. 
Y., mirė balandžio 27, pašar
votas šalinskų koplyčioje, 84- 
02 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. Laidojamas šeštadienį 9 
vai. iš V. J. Atsimainymo baž
nyčios švento Karolio kapinėse. 
Paliko anūkę Oną Bukis, gyv. 
Miami Beach, Fla.

po mišių vaišės pas sūnų Albi
ną, Jamaica, L.I., N.Y.. Juo
dzevičiai priklauso Angelų Ka
ralienės parapijai. Išaugino tris 
sūnus Joną, Albiną ir Jurgį, 
bei dukrą Adelę, pas kurią da
bar ir gyvena. Juodzevičiams 
sulaukus auksinio vedybų jubi- 
lėjaus, sveikina sūnūs, dukra
ir linki ilgiausių metų.

— New Yorko valstybė bal.
24 paskelbė įstatymą, kad bus 
baudžiami tie, kurie telefonu 
grasins padaryti nusikaltimą ar . 
kalbės nepadorius žodžius mo
terim. Bausmė iki'pusės metų.

ŽINIOS

Motinos diena Bostone bus 
paminėta Tautinių šokių sam
būrio, vedamo Onos Ivaškienės, 
12-kos tautų festivalyje gegužės 

j mėn. 8 d. 3 vai. popiet High- 
! school salėje, Thomas park. 
i Tai progai yra paruoštos jau- 
i nos deklamuotojos: mokinę 
į Giedrę Karosaitę paruošė ne

priklausomosios Lietuvos teat
ro aktorė Aleksandra Gustai- 
tienė, o mažųjų vardu dekla
muos tik kelių mėtų amžiaus 
Daiva Izbickaitė, savo motinos 
deklamuoti paruošta. Į tą la
bai retą ir įvairių daugelio tau- 

Į tų pasirodymo Motinos dienos 
minėjimo vakarą ketina atvyk
ti svečių ir iš toliau. Reikia pa
minėti, ko spaudoje dar nėra 
minėta: portugalų 50 asmenų 

I dainininkų ir šokėjų su savo 
Į orkestru sambūris, išgirdęs, apie 

tą Vakarą, mielai įsijungė su 
I savo programa. Prieš programai 
I scenoje prasidedant, salėje pro 
I žiūrovus maršuos visi drauge 
Į sambūriai, griežiant portugalų 
I orkestrui.

Prieinamiauaiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVARKIEN&S

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, jvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE C O.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mas*.' 
Off. Tel.; AN 8-4618 

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

F U N E R AL HOME

197 WEBSTER Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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

NEW YORK

Jonas Kasmauskas, žymus
' bostono lietuvių veikėjas ir

.A J... ... w l. x . o- jaunimo bičiulis, Skautų Bro-JADVYGA MATULAITIENĖ New Yorko lietuviu tautinu; tokią grupės n
vadove, šios grupės tautinių šokių turiningas vakaras bus gegužės 15. b JOS bUS apdovanotas Ordinu
--------------------------- ------------------------------------------------------ už nuopelnus, šia proga bal.

29 d. 8 vai. vak. tautininkų 
namuose Žalgirio tuntas ren
gia pagerbimo arbatėlę, kurios 
metu ir bus įteiktas tas ordi
nas.

Padek išlaikyti lietuvišką spaudą!
Darbininką parėmė jį užsa

kydami: t!.
J. Lukas, iš Dedham, Mass. 

užsakė Darbininką P. Gerry, 
Stoughton Mass.

Vyt. Kvietkauskas — J. Za
karevičiui, abu iš Elizabeth, N.
J.

V. Tumelis iš Linden, N.J.
— A. Grimlauskienei iš Ne- 
wark, N. J..

L. Žvinys — Pociui, abu iš 
Brooklyn, N. Y.

Naujai užsisakė Darbininką:
V. Lukas, Newark, N. J.., P. 

P. Baltrulionis, Brooklyn, N. Y.,
K. Ivoška, Fair Lawn, N. J., E. 
Geilbavičius, N. Y. C.

Darbininko vajaus proga V. 
Prižgintas iš Los Angeles at
siuntė 8 naujus skaitytojus.

Dėkodami už suteiktą Darbi
ninkui paramą, sveikiname mū
sų naujuosius skaitytojus ir lin
kime, kad mūsų skaitytojų šei
ma nuolat augtų.

Reikalinga šeimininkė pran
ciškonų vienuolynui Kennebunk- 
port, Me., vyresnio amžiaus, 
pastoviam laikui, virėja. Dėl 
sąlygų kreiptis:' Franciscan Mo-
nastery, Kennebunkport, Me. Darbininko administracija ..S. D.

PORTUGALŲ tautinių tokių grupė *u savo orkestru dalyvaus tautų festivalyje So Bostone gegužis 8. 
Festivalj ruožia Ona Ivažkieni iu savo tautinių tokių grupe, žiur. Bostono žinios.

Parapijos jaunimas birželio 
12 Romuvos parke Brockton, 
Mass. ruošia parapijos naudai 
pikniką. Tuo reikalu balandžio 
27 parapijos salėje įvyko pir
masis pasitarimas.

Sutvirtinimo sakramentas 
Bostono arkivyskupijos kated
roje bus teikiamas suaugusiems 
gegužės 1 d. 2:30 vai. popiet. 
Norintieji priimti, reikalingus 
dokumentus pasiima iš savo pa
rapijos.

Vaiky diena bus gegužės 1 
d. 2»val. popiet Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų vienuolyne 
Brockton, Mass. Iš Bostono vai
kai vyksta autobusais su para
pinės mokyklos seserim mo
kytojom. Prie autobuso, kurie
stovės prie parapijos bažnyčios, 
ir prie salės E. 7th St., vaikai 
turi susirinkti 12:30 vai. po-

Alena Petraškienė, gyv. 478 
!. 7th St., 84 metų, užside

gus jos rūbams Velykų pirmą
ją dieną, sunkiai apdegė. Ligo
nė paguldyta miesto ligoninėje.

Pirmoji komunija parapijos 
bažnyčioje bus gegužės 8 d. 
9 vai. ryte.

Motery — merginę klubas 
gegužės 7 ruošia Whist Party 
parapijos salėje prie E. 7th St. 
Pradžia 8 vai. vak.

Amžinojo Rožančiaus draugi
jos susirinkimas bus gegužės 
1 parapijos salėje tuoj po ge- 
gegužinių pamaldų 2:30 vai. po
piet.

Apgailestauja datos sutapimą
Parapijos biuletenyje apgai- vyktų | seimą. Dabar mažiauValtoris Ambotas, 68 m. gyv. parapijos muietenyje apgai- vystų j seuną. uaoar mažiau 

Woodhaven N. Y mirė kovo lestaujama, kad Putnamo se- galima tikėtis. Tačiau seimas
5. Palaidotas iš šv’ Tomo baž- rėmėjų seimas įvyksta tą bus ne So. Bostone, o Putna-

tačią dieną, kaip ir parapijos me. Rengėjai tikrai nenori ati-nyčios šv. Karolio kapinėse.
Paliko brolį prel J Ambotą rengiamas pobūvis. Labai ap- traukti nė vieno parapijos na- 

ir dar du brolius: Konstantą gaflCftmija Jr seserų rėmėjai, no nuo prievolių parapijai .Jtai 
su Šeima ir Karolių. . —

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus,

Kreiptis :

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

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

šiokiadieniais — 9 vai. ryto Ugi 9 vai. vak..

tikėtis, kad ne tik parapijos čiami žmonės iš daugelio pa- 
klebonas prel. Pr. Virmauskis, rapijų ir iš tolimesnių apylin- 
finomas visų gerų darbų rėmė kių, sunku taip parinkti datą, 
jas, bet ir daug parapiečių at- kad ji nesutaptų su kurios pa- 
— ■ ... rapijos vietiniu pobūviu. Sese-

Mieloms BRONEI JANUŠKEVIČIENEI ir PAJAUTAI 
IVAŠAUSKIENEI su šeima, jų vyrui ir tėvui

dr. Juozui Januškevičiui
mirus, gilią užuojautą reiškia

MARIJA IR LEONAS NOREIKAI

.AMERIKOS LIETUVIŲ
~ * PILIEČIŲ KLUBO. ■

280 Union Avė.. Brooklyn ii. N. Y.'
2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu.

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

Amer. Lietuv. Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirm’ninkui 

ST. KARVELIUI.
188 Highland Blvd.. Brooklyn 7. N.Y.

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS "ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
VVOO0HAVEN 21, N. Y. 
(Forest Parkway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. JAmaica 6-7272

Since 1889
OUR ONLY STORE 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

LASKAS FLOWERS
" F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION"

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

Phone: EVergreen 4-8859
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Palias
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Dir^ctoriu- 
ALB BALTRŪNAS- KALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ. 

Brookly n, N. Y.

PerduodMUM trijų šeimų mfr rų rėmimas yra taip pat svar
bus ir gražus darbas, kurį rei
kia dirbti. Be to, tenka ta pro
ga pažymėti, kad paskutiniu 
laiku Bostone apgailėtinų su- 

BaMve — šaldytuvą (refri- tapimų vis daugiau pasitaiko. 
geratorMr dviejų kambarių (U* Reikėtų susitarus įvesti parengi- 
ring, bedrpom) pilną apstatymą mų kalendorių, kad toje pa
galima pigiai pirkti pasitein- čioje vietoje ir net tą pačią 
vus Rnr. Saką telefonu Illinois valandą nesutaptų keli paren- 
9-5258.

rinte namas gerame stovyje. 
Kreiptis telefonu: MI 7-5647. dr. Juozui Januškevičiui

mirus, BRONEI JANUŠKEVIČIENEI, dukrai PAJAUTAI 
ir žentui inžinieriui JONUI TVASAUSKUI reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.

girnai.

J. B. SHALINS 
-Šalinsiąs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forort P»rkw*y St.itionl 

WOODMAVĖN, N. Y.
Suteikiam garbinga* laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyje; veiki* ventiliacija

Tel Vlrgtnla 7-4499


