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Nenorime būti apgaulės ir vaidinimo dalininkai VIRŠŪNES

Valstybės sekretorius J. F. 
Dulles kovo 4 spaudos konfe
rencijoje atsakė į Sovietų Są
jungos paskutinį siūlymą — 
šaukti užsienių reikalų mi
nisterių konferenciją.

Jungtinės Valstybės — 
kalbėjo- Dulles — nori susi
tikti visose plotmėse, įskai
tant ir aukščiausias viršūnes, 
kad būtų* sumažinta tarptau
tinė įtampa. Bet mes nenori
me* būti dalininkai to, kas 
būtų apgaulė, pasityčioji
mas... ir kas būtų daugiau 
tik vaidinimas...

DULLES ATMETĖ MASKVOS SĄLYGAS KONFERENCIJAI, 
BET NE PAČIĄ KONFERENCIJĄ. PREZIDENTAS 

JAM PRITARĖ

• Prieš mųiisterių konfe
renciją prezidentas Eisenho-

Tais žodžiais Dulles atmetė 
ministerių konferenciją to
kiom sąlygom, kokiom ją siū-

lo Sonetai. Pagal Sovietų 
siūlymą.

• Ministerių konferencija 
turi nustatyti tik viršūnių 
konferencijos darbų, tvarką, 
konferencijos vietą laiką. Bet 
pačių klausimų ji negali svar
styti. Juos turi palikti viršū
nių konferencijai.

• Konferencija gali įtrauk
ti i darbų tvarką viršūnių 
konferencijai tik tuos daly
kus, kurie bus vienu balsu 
sutarti; sovietai pasilieka sau 
veto teisę prieš tuos klausi
mus, kurie jiem nepatinka; 
iš anksto jau Gromyko atme-

tė tokius klausimus kaip Vo
kietijos sujungimas.

• Ministerių konferencijos 
dalyvių* skaičius turi būti 
pagrįstas “lygybės” principu. 
Tai reiškia konkrečiai: iš vie
nos pusės dalyvauti siūloma 
Sovietų Sąjungai,. Lenkijai, 
Čekoslovakijai ir Rumunijai, 
iš kitos Jungtinėm Valsty
bėm, Anglijai, Prancūzijai ir 
Italijai. (Dar kalbama ir apie 
“neutraliųjų” įtraukimą — 
Indijos, Jugoslavijos 
dijes. Praktiškai tai 
Sovietų bloko balsų 
ra).

kad viršūnių konferencija į- 
vyks, nepaisant, kas bebūtų 
tarta ar nesutarta ministe
rių konferencijoje. Konkre
čiai siūlė ministerių konfe
renciją balandžio mėnesį, o 
viršūnių birželyje.

ir šve- 
reikštų 
persva-

WASHINGTONE 5 jaunuoliam, laimejusiem konkursą, dr. J. R. Killian, prezidento pagelbininkas 
mokslo reikalam, įteikia stipendijas nuo 7,000 iki 3000 dol.

Amerika nori, bet.^
Valst. sek. gulies pasisakė 

už viršūnių konferenciją iš 
principo, bet ne už tokią vir
šūnių ir ministerių konferen
ciją, kokios nori Sovietai.

Amerika nori ne propagan
dos, bet klausimų, kurie ke
lia įtampą, išsprendimo. Juos 
turi svarstyti užsienių reikalų 
ministerių konferencija ir pa
teikti sugestijas viršūnių 
konferencijai. Su kitais kraš
tais Amerika be viršūnių 
konferencijos, yra daugelį 
klausimų išsprendusi ir su
tarusi.

Siūlo papildyti konstituciją
Prez. Eisenhoweris pranešė, 

kad jis susitarė su viceprezi
dentu Nixonu dėl pareigų 
perdavimo, jei prezidentas 
negalės jų eiti. Kai kurie se
natoriai, demokratai ir res
publikonai, pasiūlė tą parei
gų perdavimo tvarką nusta
tyti įstatymu — papildymu 
prie konstitucijos.

Kaip majorai ir kapitonai
garsina Ameriką

Pietų Korėjos vyriausybė 
pareiškė Amerikos kariuome-

STREIKAS, KOKIO NEBUVO PER 25 METUS
New Yorke ir dar šešiose 

kaimyninėse valstybėse kovo 
5 paskelbtas drabužių dirbė
jų streikas. Streikuoja viso 
105,000. Viename tik New 
Yorke 57,000. Reikalauja 
pakeiti atlyginimą 15r<. 
Darbdaviai sutinka tik 5'<. 
Ligšiol New Yorke valandai 
mokėjo 2.10, kitur mažiau. 
Drabužių pramonė metam 
pagamina už vieną milijardą 
dol. Streiko nebuvo jau 25 
metai. Streikas pataikytas 
jautriu momentu — prieš 
Velykas, kada yra didelis pa
reikalavimas. Dėl to tikima
si. kad streikas gali trukti

Uždarbis 1956 ir 57 92.6C, medžio 1956: 70.80, 
1957: 71.85, maisto 1956: 78. 
06, 1957: 79.38, tekstilės 1956: 
60.30, 1957: 58.14.

nei protestą, kad 14 metų 
batų valytojas korėjietis už 
vagiliavimą buvo amerikiečio 
majoro, kapitono, seržanto Ir“ 
kitų užkaltas į medinę dėžę 
ir su helikopteriu išvežtas 
už 25 mylių.

Alžiras virsta

2.25, 1957 : 2.34;
pramonėj 1956: 1.77,
1.83; maisto 1956: 1.89,
1.96,

1957:
tekstilės

1.51.

me-

1956:

Alžiro sukilimas nesibaigia. 
Priešingai, daros vis aštres
nis. Žiauresnis, ištreniravęs 
ir sustiprinęs arabų 
jėgas.

Nuo 1954 lapkričio 
sukilimas prasidėjo, 
biau pririša prancūzų 
menę. Jos dabar esą 480,000.

karines

1. kada 
vis la- 
kariuo-

Afrikos gaisru
tik buvo nusiaubtas baudžia
mosios ekspedicijos kaimas 
prie Bekkaria. žiaurumas su
kėlė propagandą prieš pran
cūzus. kada pereitą savaitę

Prezidentas Eisenhoweris 
kovo 5 spaudos konferencijo
je pareiškė, kad Sovietai su
tinka ir viršūnių ir užsienių 
reikalų ministerių konferen
ciją daryti Amerikoje. Tam 
pats prezidentas pritaria. 
Ypačiai, jei konferencija 
truktų ilgiau. Jei konferenci
ja būtų trumpa, prezidentas 
sutinka taip pat bet kur 
vykti.

Prezidentas pareiškė, kad 
valst. sekretoriaus pareiški
mas, jog Sovietų sąlygos mi
nisterių 
apgaulė 
nereiškia, 
ro tokiai
Amerika'bet kokiem pasitari
mam, kurie atleistų įtampą, 
duris laikoatviras. Tačiau 
prezidentas parėmė Dulles 
pareiškimą, kad konferenci
ja turi būti paruošta.

BOSTONO arkivysk. R. Cu- 
shngą grasino nužudyti batų 
įmonės .darbininkas John Pohl 
iš So. Bostono. Policijai suė
mus, pasii odė, kid buvo jau 
15 k^rtu areštuotas už girta
vimą ir muštynes.

SATELITAS NR. 2 
DINGO

Armijos antras satelitas 
buvo paleistas kovo 5 d. 1.18 
vai. p.p. Satelitas 32 svarų. 
Raketa tokia pat kaip pir
mojo satelito, kuris buvo pa
leistas sausio 31. — Jupiter 
— C. Raketa pakilo tvarkin
gai ir po 5,000 pėdų dingo iš 
akių. Po pusantros minūtė; 
rų ūžimo. Radijo signalą •, 
rų ūžimo, adijo signalas, 
trumpam buvęs girdėti, din
go. Nuo tada apie raketą ir 
satelitą nieko nežinia. Jis 
dingo. Prileidžiamos dvi ga
limybės: arba jis pakilo į 
erdves ir tik jo radijo siųstu
vas neveikia, arba jis sugedo, 
krito atgal ir dingo Atlante. 
Paaiškėsią tik po kelių dienu.

Juo toliau, juo stiprėja įsi
tikinimas, kad raketa bus 
nukritusi pietų Atlante. Af
rikoje ar Indijos vandenyne.

Vėl nušovė

konferencijai yra 
ir pasityčiojimas, 
jog Amerika užda- 
konferencijai duris.

Korejoje. prie paliaubų li
nijos. kovo 6 komunistų 
priešlėktuvinė nužovė Ameri
kos snrausmini lėktuvą Sab- 
re. Lakūnas iššoko su para
šiutu ir nusileido komunis
tų pusėje.

• Satelitas Nr. 1 tebeke
liauja. Jis keliausiąs dvejus 

- metus, kiti spėlioja net 10 
metų. Jo antrasis siųstuvas 
tebeveikia.

• Šiaurės Korėja jau pa
leido visus, kuriuos buvo pa
grobę su pietų Korėjos lėk
tuvu. Juos išlaikė 18 dienų.

- GINČAS DĖL ŠŪVIO Į 
MĖNULĮ

Švedijos inžinierius Engst- 
roem parašė Amerikos raketų 
draugijai, įspėdamas, kad' bū
tų susilaikyta nuo raketes 
su vandenilio bomba siunti
mo į mėnulį. Esą nuo sprogi
mo bus išjudintas mėnulis 
iš savo orbitos, o tai atsilieps 
žemei potvyniais iš vandeny
nų.

Tai yra nesąmonė — atsa
kė į tai Columbijos universi
teto astronomas dr. Schilt 
ir atominės energijos komisi
jos narys dr. Libby. Juodu 
nurodė, kad reiktų bombos 
išjudintų mėnuli iš jo kelio.

Siekia pokarinių laimėjimų pripažinimo
VIENINGAI DEMASKAVO
“Sovietai nori viršūnių kon
ferencijos labiausiai propa
gandos reikalam”.

D. Lawrcnee (NYKT): "Vi
sa sovietinė viršūnių konfe
rencijos idėja yra diversan- bilijoną ar net trilijoną kar
tine taktika... Ragina, kad galingesnės nei dabarti

nės vandenilio bombos, kad
Kas 

mokslininkai — jei būtų šau-
J. Reston (N YT): Sovie- jama i Marso palydovą, sa-

.. ,................ tu Wrių Siekimai visiškai kvsim.‘ Phobus. Jis įy.
Italijoje susijaudinimas dėl aiškūs. Jie siekia, kad pašau- miai mažesnis už menulį. Jo 

teismo baudos Prato vysku- lis pripažintu Maskvos poka- skersmuo vra' tik 10 myliu;
, pui tebėra pakilęs. Popiežius rinius laimėjimus..." “Sovie- ir ^^3 *10 bilijonų tonu. 
— Pijus XII. sujaudintas dėl tų lyderiai pasitikėjo Vaka- Tuo tarpu mėnulis sveria 16.

vyskupo nuteisimo, atsisakė kraštų viešąja opinija. Jie 000.000,000.000.000.000 tonų, 
nuo karūnacijos sukaktuvių, regimai manė, kad kritika
kurios turėjo būti kovo 12. prieš Dulles. plūs jų pačių sveria tiek kaip žemė 
Vatikano atstovas prie Itali- pakartota propaganda 
jos vyriausybės nepriiminės viršūnių konferenciją 
tą dieną jokių sveikinimų.
Tokios priemenės ėmėsi 1931 
popiežius Pijus XI sustabdy- 
damas šv. Antano iš Padu
vos 100 
protestui 
tiprėjusią 
Bažnyčia.

Prato vyskupo advokatas 
padavė apeliaciją.

AMERIKOS SPAUDA
NY II. Tribūne vedama

jam įvertina Sovietų siūly
mą, pagal kurį “jie turi ką 
nors laimėti ir. nieko nepra
rasti; mes turime kai ką pra
rasti ir nieko nelaimėti”.

R. Drummond (NYKT):

Pijus XII bu 
iškilmių

metų šoka kt u ves. 
prieš Italijoj sus- 
tuo metu kovą su

Amerikos propaganda paro
dytų pasauliui tikrus Ameri
kos ir Sovietu nusistatymus. kita — sako tiedu

tai reiškia, kad 80 mėnulių 
pačių 

už 
pri

vers Vakarus tartis tom są- KINTA IR KUO NEPATEN- 
lygom. kurias {pasiūlė Mask-

KUO MASKVA PATEN

KINTA?
Maskvos "Izvestija” reiš-

Amerikai viena, Stasseno atleidimu iš prezi
dento patarėjų nusiginklavi
mo reikalam. Esą. Stassenas 
nebuvęs Sovietų draugas, bet 
jis buvęs /‘realistiškai galvo
jąs žmogus’” ir tikrai norįs 
susipratimo su Sovietais. Sta- 
sseno atleidimas esąs ženk
las. kad Ameriką valdo “ag
resyvus imperialistiški mo
nopolistai”. Prezidento pas-*, 
kirtus nusiginklavimo reika
lam tarybos narius
Gruenther. gen. Bedell 
Smith. John McCloy ir Lo- 
vett sovietinis laikraštis va
dina apsiginklavimo ir pre- 
ventyvinio karo šalininkais.

Prancūzijai kita
Anglų spauda atkreipė dė

mesį. kad Sovietai vienaip 
kalba Prancūzijai. kitaip 
Amerikai. Sovietai pareiškia: 

prancūzam: nustatyti iš 
anksto viršūnių susitikimo 
laiką yra sąlyga užsieniu rei
kalų ministerių konferenci
jai;

amerikiečiam: ministerių 
konfereniija nustatys laiką 
viršūnių konferencijai;

prancūzam: ministerių kon
ferenciją siūlo Ženevoje;

amerikiečiam: ministerių 
konferencija ir viršūnių kon
ferencija gali būti Washing- 
tene;

prancūzam: ministerių
konferencijoje dalyvauja ke
turi plūs keturi;

amerikiečiam: ministerių 
konferencijoje dalyvauja ke-

rcntas Ben Yousscf. kuris turi plūs keturi plūs trys 
dabar gyvena Kaire ir iš ten •‘neutralieji”.
organizavo sąmokslą. Tuni
sas reikalauja, kad Egiptas 
sąmokslo orga n iza tojaus
neglobotų.

Bourguiba. nors dabar tu
ri aštrų konfliktą su Prancū- 
dija. yra laikomas Vakaram

nužudyti?

TUNISO moterys budi su gink
lu. kad prancūzai vėl netikėtai 
neužpultų.

neilgai.
Darbo statistikos biuras 

palygina uždarbius 1956 ir 
1957 lapkričio 1. Automobi
lių pramonės atlyginimas va
landai 1956: 2.41, 1957: 2.58; 
ulieno pramonėj 1956: 2.61, 
1957: 2.72; mašinų pramonėj 
1956: 
džio 
1957: 
1957: 
1.50,

Vadinas, valandinis atly
ginimas visur yra pakilęs. Arabų buvo pradžioje 20,000. 
Tačiau bendras uždarbis ne jje veikė partizaniškai. Da

bar jie susikaują ir atvirose 
žėjusių antvalandžių ir ki- kautynėse. Esą gerai apgink- 
taip sutrumpėjusio darbo luoti, tik lėktuvų neturi, 
savaitinio uždarbio vidurkis Anksčiau žuvusių arabų ir 
buvo tokis: pranzūzų santykis buvo 10:1,

Automobilių pramonėj dabar jau esą 2-. 
1956: 105.72, 1957: 108.36, 
plieno 1956: 105 18 1957: 101, 
46, mašinų 1956: 93, 1957:

Korėjos komunistai apsi-_ visur yra pakilęs. Dėl suzna-
gahrojo

MUSŲ DIENŲ VAIKAI
New Yorke 11 metų Geor

ge Jonės, siuvėjos sūnus, į 
Hudsono upę įstūmė ketve
rtų metų mergytę, po 8 mė
nesių 7 metų savo draugą.

Jungt. Tautų karinės va
dovybės komisija vedė dery
bas su šiaurės Korėjos ko
munistais, kad grąžintų lėk
tuvą ir paleistų su juo pa
grobtus keleivius, tarp kurių 
buvo 2 Amerikos ir 2 Vokie
tijos piliečiai. Komunistai 
reikalavo, kad su jais derė- 
tųsi pietų Korėjos ir Ame
rikos vyriausybių atstovai. 
Jie norėjo, kad tokiom dery
bom būtų de facto pripa
žinta komunistinė vyriausy
bė. Kai karinė vyriausybė at- ^u. P^S^rė. Kai policija iš
sisakė toliau derėtis, komu- aiškino jauną nusikaltėlį, 
nistai dabar pranešė, kad Ps Jau prisipažino ir pasitei- 
jie Amęrikos ir Vokietijos pi- sino: mergytė nuolat jį erzi- 
liečtus ir kitus, kurie norės, nus’ savo zirzimu, o vaikas 
paleisią nedavęs jam pažadėtų 10 cn.

Taip pat dėl 10 cn.
Brooklyne Amold Bulavas. 

17 metų, bilijardo salėje tre
niravosi sau vienas. Atėjo jo

• Drabužių streiko diena 
firmom kaštuoja pusantro
— du m’lljcnu dol.

Sukilėliai pasiskelbė dabar 
pradėsią pavasarinius puoli
mus. Prancūzai pasiskelbė * 
padarysią pagal Tuniso sie
ną “niekeno žemę”. Per 15 
mylių nuo sienoš iškelsiu gy
ventojus. Tai palies 70,000 
žmonių. Tunisas šiom die
nom kreipėsi į Egiptą, kad 
pavartotų visas priemones 
tam "niekeno žemės” planui 
sukliudyti. Prancūzai mano, 
kad didžiausia sukilėliam pa
rama eina iš Tuniso — gink
lai ir žmonės. Įelektrinta vie
lų tvorą pagal Tuniso sieną 
nieko negelbėjo. Tikisi, kad 
“niekeno žemė’’, lėktuvų, 
kontrcliuojama, .sustabdys 
ryšį su Tunisu.

1700 gyventojų iš Bekkaria 
perbėgo per sieną į Tunisą.

A'žiras virto ir Afrikos ko
va prieš Vakarus. Sovietai 
mokėjo atsistoti Alžiro pusė
je. Prancūzų noras, kad So
vietai nesikištų kaip į Pran
cūzijos vidaus reikalus, buvo 
Sovietų atmestas it paskuti
niuose jKisitarimuo.se dėl už. 
reikalu ministerių konferen
cijos.

• Ncw Yorke pereitą sa- palankus. Jis kaltinamas, kad 
vaitę bedarbio pašalpą ėmė išdundąs arabų reikalus Jis 
437.500. Tokio skaičiaus ne- dėl to nepriimtinas ir Nasse-

Arabų pasauly aistros ir 
nevienybė vis labiau stiprė
ja. Syrijos vyriausybė kovo 
5 viešai apkaltino Saudi Ara
bijos karalių, kad jis orga
nizavo sąmokslą Egipto dik
tatoriui. dabar Jungtinės A- 
rabų Valstybės prezidentui, 
nužudyti. . **

Tuniso vyi iausybė tą pat 
kovo 5 paskelbė, kad buvo 
rengiamas sąmokslas Tuniso 
prezidentui Bourguibai nu
žudyti. Sąmokslo organizato
rius esąs Bourguibos konku-

gen.

• Amerikos trečias atomi
nis povandeninis laivas •Ska
le’’ perplaukė Atlantą po 
vandeniu per 8 dienas 11 
vai. Jo įguloje 86 žmonės. 
Tai daug mažesnis laivas už 
pirmą atominį “Nautilių”. 
Jis atsiėjo 31 mil. doi.

• Vokietijoje seniausias
• žmogus yra 104 metų Juzė

rus. tebėra sveika ir stipri.

mokyklos draugas ir prašė Kita prancūzų priemonė 
10 cn. Bulvaras sakėsi netu- prieš sukilėlius — baudžia- 
rįs. Draugas nepatikėjo, su- mosios ekspedicijos prieš gy- 
siginčijo ir Bulvarą peiliu nu- venamas vietas, kurtose pa- 
dūrė mirtinai. sirodo sukilėliai. Dabar kaip

• Valst. jokr. pavaduotojo 
Murphy tarpininkavimas tarp 
Prancūzijos ir Tuniso lig šiol 
nieko teigiamo nedavė Pasikal
bėjimus tebetęsia.

• llamdrn, Mas*.. Kovo 3 
17 metų berniokas nušovė 
savo motina 7 šūviais. pas- 
kui tėvą penkiais kūliais ir . 0,nij„ rinkin,uose stipriai 
jaunesni bioli taip pat pen- pralaimėjo social-demokratai ir 

komunistai
tarpu sunku susekti, kas ką • Mtt«r«ofogiįe» biuras ža- 
nori nužudyti ir kas nori tik <ia šiltesnį nei normaliai orą iki 

buvo vasario mėnesyje nuo riui, kuris nori būti visų ar a- būti žudomas, kad būtų po- savaitės galo. Bet nuo penkta- 
1949. bų diktatorium. Dėl to Šiuo puliaresnk dienio žada ir lytų.

jKisitarimuo.se


ne-
RAKETŲ DIENOS VOKIETIJOJE BAIGĖSI

Raketos pradžia (6)

Atvykusi iš Lietuvos pasakoja

Klaipėdos miestas

KAI DIDŽIOJI ŠVENTĖ JAU PRAĖJO
SPAUDA

T A Z A II OF LOMJON

U

Tai esanti vieša paslaptis. Visi 
apie ją žino, bet niekas nekalba.

"Ateis diena, kada žmogus sa
kys: — O kad taip padarytume 
kelionę į žemę? — Ir kitas jam 
atsakys: — O ne, tai nuobodi, 
tai- bjauri planeta".

Iki panaši jiiena priartės. Brau
nas

1958 nu, kovo 7., nr. 18

sąlygos, nei vaidintojų kolekty
vų sudėtis.

Prie teisingų Jašinsko pasta
bų tenka dar pridurti, kad ' 
dramos kolektyvai ieško lietu
višku veikalu. Tu veikalų nėra 
stalčiuose. Norint paskatinti ra
šytojus, kad duotų šiom sąlygom 
pavaidinamų veikalu, buvo skel
biami dramos konkursai. Deja,

S s/

Katalogai lietuvių kalba siunčiami paprašius
Telefonas AJ^ononin 4-4160

8 rb., lašiniai — nuo 30 iki 35 
rb., sviestas — nuo 20 iki 24 rb. 
Vyrai už plaukų nukirpimą mo
ka 2 rb., moterys už plaukų su-

DARBININKAS

Kas ir kiek uždirba iš pagalbos užsienio kraštam
K"
S-

AUSTRIJOJE septyni berniukai tremtinių stovykloje susirūpinę, kur jie gaiSs išvykti. Juos mai
tina ir apdengia JAV katalikų vyskupai, kurie skelbia vajų kovo 9-16.

jų (Jaugiau kajp tūkstantis buvo 
sukviesti pritarti .Amerikos pa
galbai užsienio valstybėtn. Jie 
turėjo įtikinti Kongreso atsto
vus atiduoti balsą už pagalbą.

Bet yra ir kitokių balsų, pa- 
gelbą kritikuojančių. Juos pa
reiškia ne tik komunistai. Abi- 
šalumo reikalui praverčia susi
pažinti ir su jų argumentais. I- 
mam pasisakymą kųn. Richard 
Grinder nedideliame leikraštyje 
“Our Sunday Visitor”.

Kun. Richard Grinder su visu 
aštrumu kelia klausimą: kodėl 
kasmet svarstomas užsieniui pa
galbos reikalas ir kodėl ta 
galba vis priimama.

Pirmiausia, sako Grinder,
reikia užmiršti, kad pvz. buvo 
nubalsuota duoti Jugoslavijos 
Titui apie pusė milijardo dole
rių, bet jis dolerių negavo — 
jų vietoj gavo taniais, kulkos-

. 1 1 . - - . . . -J. ■!>—g——— ' . -l ■

f Amerikoje yra priešjigų rifagenfo pagalbai. ■ Jie įtiki- * 
ne ja, kad iš tos pagalbos naudojasi milijonierių ^firmos ir 
įtakingieji politikai Mažajam žmogui, kuris turi mokėti 
mokesčius, yra skriauda ■ Politinės išvados ir moralinės 
pareigos
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Peenejnuendėį pagausėjo a- 
reštai .Vokiečių gestapas (slap
toji policija) ieškojo Šnipų. Him
mleris sugalvojo perimti į SS 
rankas visas raketines įmones. 
Partijos rankose jos turėjo ge
riau išlaikyti paslaptis^ Tam bu- 

. vo priešingas dr. Werhner 
Braun.

Brauno pasiprešinimas sukė
lė įtarimo. Jei jis priešinasi SS 

- vadovybei raketų gamyboje, tai 
gal jis yra tas kaltininkas, ku-.

ris sabotuoja naujos V-2 raketos 
pagaminimą?
Jau nuo 1942 raketa buvo ban

dyta, o dar 1944 ji nepagamin- 
ta masiškai ir negalima jos pa
leisti prieš Londoną. Be to. jis 
suka galvą kelione į erdves, 
mėnulį. Gal jam nerūpi bendra 
kova su Vokietijos priešu?.... Ir 
vieną naktį saugumo, pareigūnai 
išsitraukė Brauną iš lovos ir iš
sigabeno į Stettino-. saugumo 
centrą. Tardymai, areštas ir vėl 
tardymai — ar jis nesabotuoja.

Paleido, kai pulk. Dombergęf’ 
kreipėsi į Hitlerį iė į-įHkiiijp 
kad be Brauno negalės pasiro-

nesiais ligoninėj, kad kaulelius 
suklijuotų. Gyvosius raketos ar
ba raketos su žmogum jau nete
ko į Angliją pasiųsti.

Sovietų kariuomenė artėjo į 
Peenemuendę. 1944 pabaigoje 
iš Peenemuendės dalis įmonių 
buvo perkalta j Harzo kalnus. 
1945 pradžioje Braunui su 50 
specialistų buvo Įsakyta keltis

, į Bavarijos kalnus prie Hitlerio 
buveinės, kad iš ten priešintų
si .... Sklido gandai, kad

Himmleris turėjęs planą ati
duoti priešininkui penkiasde
šimt raketos specialistę, jei jie 
sutiks karą baigtis derybom ir 
taika.

Tokioj atmosferoje Braunas 
su specialistais kėlėsi į Bavariją, 
vakariečių lėktuvų terorizuoja
mi. šoferis sunkvežimio, kuriuo 
važiavo Braunas, nuo pervargi
mo pakeliu užmigo, ir sunkve- 

_ žirnis nuriedėjo į griovį. Nuo ta- 
jla matėm paveiksluose Brauną 

parišta ranka—ją buvo susi
laužęs.

dyti raketa V-2. Bavarijos kaimelio, viešbuty
Grįžo i darbą Braunas didžiai raketos specialistai susilaukė 

sukrėstas. Viena iš jo bendra- Vokietijos galutinio žlugimo. Bu- 
darbių, kuris Igai išbuvo suim
ta ir vis klausinėjama apie Brau
no sabotažą, pasakoja mačius 
Brauną po suėmimo vaikščiojan
tį jau su SS karininko uniforma. 
Patyrusi'taip pat, kad Brauno 
parodymai tardyme apie ją pa
čią nebuvo labai riteriški. Su
sidarius įspūdį, kad jam rūpėjęs 
pirmiausia savo kailis, ne bend
radarbiai.

V-2 ėmė pagaliau veikti. Nuo 
1944 rugsėjo 8 V-2 ėmė lanky
ti Londoną. Lankė iki 1945 ko
vo 27. Darė milžiniškus nuosto-' 
liūs. Bet jau buvo per vėlu. Pra
laimėjimas buvo prieš akis. Pe
enemuendėj nuotaika buvo de
moralizuota. Inžinierius Klaus 
Rįedel, kuris galėjo konkuruo
ti savo technikinėm žiniom su 
Braunu, ėmė vis labiau gerti. 
Vieną dieną 100 kilometrų grei
tumu jis trenkė savo automobi
lį į medį ir žuvo. Pats Braunas 
rodėsi paniuręs.

Veltui iš Italijos parvykęs Mary landė, buvo jam duotas pa- 
Otto Skorziony (kuris buvo Mus- 
sojini " išvadavęs) ir aviacijos 
garsiausia akrobatė Hanna Rei- 
tsch

planavo sudaryti komandą sa
vanoriu, kurie sėstų į bombą ir 
ją vairuotu į Angliją.
' Panašiai kaip japonai lakū

nai smigo su lėktuvu į Amerikos 
laivus. Pati Rcitsch pirmoji mė
gino tolius lėktuvus bombas 
Mėginimas baigėsi penkiais mė

Jeigu tokis Thomas J. Wat- 
son, — tęsia toliau autorius,— 
pasisako už pagalba užsieniui už 
“tarptautini bendradarbavimą, 
tai reikia atsiminti, kad jis yra 
International Business Machi
nes Corporation prezidentas ir 
Council of the International 
Chamber of Commerci pirmi
ninkas —ir klausimas, ar jam 
labiau rūpi savo įmonės ar A- 
merikos interesas.

Kritiškai peržiūri autorius ir 
įtakingų politikų stojimą už pa
galbą užsieniui. Jis įžiūri, kad, 
paremdami užsienį, jie paremia 
save pačius. Kalba pavardėm:

Dean Acheson, buvusio de-

užsienio į Amerką. Po dvidešimt 
minučių kelionės tramvajum jie 
buvo priimti į Ameriką oficia
liai, ir po kelių savaičių jiem yvdžius, džipus, kitus dabarti- 

................................... •' ■ • ■ nin karo pabūklus, kurie buvo.
padirbti Pittsburghe, Seattle, ,n£TC
Detroite, Chicagoje. Tie dalykai 
buvo vyriausybės užsakyti mili
jonierių firmo.m Tarp tokių fir
mų autorius sumini:

General Motors gavo užsaky
mų už 6.8 bilijonus dol., Gene
ral Electric 4.3 bilijonai, Gene
ral Dyiiamics 3.5 bilijonai, A.T. 
and T. 2.26 bilijonai, Chrysler 
2.1 bilijonai, Fordas 2.08 bilijo
nai, Sperry-Rand 1.4 bilijonai, 
Westinghouse 1.19 bilijonai 
Studebaker-Packard 955 milijo
nai, RCA 878 milijonai, Inter
national Harvester 656 milijo
nai, Goodyear 646 milijonai, 
Eastman Kodak 512 milijonų, 
Standard Oil 506 milijonai, Phil- 
co 501 milijonų, Firestone 478 
milijonai.

suteikta Amerikos pilietybė. 
Taip reikalauja įstatymo raidė, 
kuriai retai kas yra taip ištiki
mas kaip Amerika. ’

Alabamoje Hunstville mieste 
Braunas dabar dirba tokį darbą, 
kaip dirbo Peenemu’endėje. Kai 
Peenemuendėj paleido pirmą ra
ketą, gailavo, kad ji skrenda ne 
į tą taikinį, Į kurį ji turėtų skris
ti. Aluntsville jo sukurta raketa 
jau skrenda arčiau į jo norimą 
taikinį — į mėnulį. Dabar jis su 
didesniu, pasitikėjimu gali tar-

advokatai pranešė gavę 1955 iš 
svetimų valstybių 304,770 dol. 
iš Pakistano, Danijos, Kanados, 
Columbijos.

Thomas Dewey, du kartu res
publikonų kandidatas į preziden
tus, gavęs 1955 iš Turkijos 
75,000 doL atlyginimo už pa
galbą gauti paskolą iš Amerikos.

Oscar Chapman. demokratų 
vidaus reikalų sekretorius, ga
vęs 27,498 doL iš Meksikos.

Leon Kaysefling, Trumano 
ekonomistas, gavo iš Prancūzi
jos 4,500.

Edward W. Barrett, Acbesono 
buvęs padėjėjas, gavęs 70,000 
iš Sueso kanalo bendrovės ir 
Japonijos vyriausybės.

VVilliam J. Donovan, buvęs 
strateginių reikalų tarnybos

vo gegužės 10. kada Braunas pa
siuntė savo broli motociklu pa
silikti atžygiuojančios gen. Pa- 
tono armijos. Jie norėjo pasiduo
ti.

Vienas prancūzas inžinierius, 
kuris buvo vokiečių išvežtas i 
Mathauseno koncentracijos sto
vyklą/ paleistas kalbėjo apie 
Brauną vienam amerikiečių ka
ro kapekionui:

"Suimkite bet kuria kaina 
Brauną; tai mokslininkas, kuris 
yra pasauliui pavojingiausios."

Amerikiečiai tai žinojo. Ir ka
dangi jis buvo pavojingiausias 
priešininkas, amerkiečiai norė
jo jį padaryti savo sąjunginnku.

Pasiūlymą dirbti amerikie
čiam Braunas priėmė su džiau
gsmu. Rugsėjo mėn. pakeliui 
jam dar teko, pamatyti Londo
ną — galėjo prisižiūrėti, kaip 
veikė jo V-2.

Kai Amerikoje jam buvo pa
vesta dirbti prie slapto motore

žymėjimas vietoj kitokių as
mens dokumentų, pasirašytas 
valstybės departmento parei
gūnų:

Jei šio rašto turėtojas bus ras
tas sužeistas, sergąs, yra už
drausta jį klausinėti, ir turi bū
ti pranešta apie jį Amerikos 
karinei vyresnybei".

Paskui Braunas ir jo kolegos 
slaptai buvo. išgabenti Į Mek- 
sik ?. kad jie galėtų imigruoti iš

ši YRA PASKUTINE SAVAITE užsakyti Velykę siuntinį 
giminėms j Lietuvą bei Sovietų Rusiją per

NEW YORK 3, N, Y.

Pristatymas prieš Velykas Dideli masto siuntimai iki 
41 *v. neįprastai žemoms kainoms

Be to. MEDŽIAGOS — DVIRAČIAI - SIUVAMOS
MAŠINOS - AKORDEONAI

3G T1IIRD A VENĮ E,

sakos vis nunurimsiąs.

THE JAVELIN skrenda viršum Anglijos, šis Jakyla iki 50,000 p6dų ir skrenda virš 600 my 
galingiausias pasaulyje sprausmininis- lėktuvaslių per valandą. Jis gali su savim paimti sto
nines raketas.

T. žiburiai vasario 20 vedama
jame ragina nepriklausomybės 
minėjimam pasirengti iš anksto 
bent per pusmetį. “Kitaip mū
sų pastangos, pavėluoti projek
tai. karščiavimasis bei bėginėji
mai liks be vaisių.... Ir šiemet iš 
anksto buvo kalbama, kad tai 
ne eilinė, bet net 40 metų su
kaktis, kad ją turime tinkamai 
paminėti, tačiau šventė jau pra
ėjo bet nei Kanadoj, nei JAV 
ar kur kitur nieko nepadaryta 
didesnio. Negirdėti, kąd kur nor 
būtų atsiradęs nors koks leidi
nėlis apie nepriklausomą Lietu
vą. Taip ir vėl neturėsim nieko 
ką galėtume duoti į rankas sve
timtaučiui sviečiui".

ATEINA SKAUDOKOS ŽINIOS
Dirvoj vasario 20 Balys Gai- 

<1 žilinąs rašo, kad Lietuvoje pos- 
talininis laikotarpis jau baigėsi. 
“Esą vėl dažnesni naktiniai po
licijos įsibrovimai į ramių gy
ventojų namus ir jų išvežimas.. 
Esą, daugiau policijos pareigū
nai pradeda lankytis pas tuos 
gyventojus, kurie turi giminių 
Vakaruose, ypač pas perskirtų 
šeimų narius ir juos verčia ra
šyti tokius paraginimus, kokius 
diktuoja tie policijos pareigū
nai”.

tų magiškas, šiandien pavarčius 
mūsų laikraščius ir žurnalus, at
rodo, kad mes esame dainuojan
ti beraščių taut. Visos mūsų kny
gos blogos, o mūsų dainininkai 
visi geri.... šiandien nevengiama 
tik rašytojų ne tik kietai vertin
ti, bet ir niekinti o tačiau ki
tos rūšies meno atstovai yra ne
paliečiami Nesakome, kad rei
kia niekinti, bet vertinti — rei
kia. Antraip, mes eisime vis 
skurdyn net ir lietuvišku mastu 
matuojant".

SAVI AR SVETIMI VAIDINU
MAI?

Prie ko veda tokis mokesčių 
didinimas, autorius rodo pavy- 

* zdžiu. Esą invalidė moterių, ku
ri per 20 metų gyvena iš pensi
jos, per mėnesį gauna po 150 
dol. Dabar ji federalinių mokes
čių mokanti 17.50 dol. vietoj 
4939 mokėtų 2.00. Atsimenant, 
kad dabartinis doleris yra ver
tas tik pusę dolerio 1939 metų 
dolerio, tos moters pensijos per-' 
kamoji galia dabar tik 82.00, pa
lyginti su 1939.

Aname laikraštyje išdėstyti 
faktai ir daviniai labai įdomūs. 
Tačiau jie toli gražu nepatvirti
na autoriaus norėtos išvados — 
kad užsienio pagalba sunkina 
mažojo žmogaus gyvenimą. Tei
singesnės atrodytų - išvados: 
viena, kur mišką kerta — ten 
skiedros krinta, daug užsieniui 
skirto pinigo nukrinta ir pro 
šalį; antra, užsieniui skirti už
sakymai didina darbą ir sudaro 
daugiau progos darbo žmogui 
uuždirbti. Kas iš-to, jei mokes
čius sumažintų, bet nebūtų pa:

't 
kanceliarijos šefas, gavęs 5,1597 
iš Thailando.

Charles Patrick Clark, Tru
mano laikų senato komisijos pa
tarėjas, dabar Franklin D. Roo- 
sevelt jr. dalininkas advokatū
roje, gavęs 89,992 iš Ispanijos.

Ne tik kapitalistai, įtakingi 
politikai, bet ir darbininku uni
jų lyderiai esą suinteresuoti. W. 
Reuther, kalbėdamas Texas uni
versitete studentam, skelbė, kad 
jo vadovaujamos AFL-CIO eko
nominės politinės komisijos pro
grama reikalauja daugiau pini
gų apsaugai, daugiau užsienio 
pagalbai, daugiau mokyklom,- 
daugiau žemės ūkiui, daugiau 
nedarbo fondui ir tt. Tas pinigas
— sako autorius — turi būti pa- * ties uždarbio. Jau nekalbama a- 
imtas iš mokesčiu mokėtojo ki- pie politines išvadas ir vysk, 
šeniaus. Sheeno pimintas moralines.

Vienai Klaipėdos krašto gy
ventojai neseniai pavyko persi
kelti į vak. Vokietiją. “Eltos 
Informacijų” bendradarbis tu
rėjo progos su ja pasikalbėti ir 
patirti kai kurių duomenų apie 
gyvenimą Klaipėdos krašte, Ši
lutės rajone.

Menki atlyginimai
Moteris, dirbusi vienos įstai

gos ūkio dalyje, uždirbdavo į 
mėn. 300 rublių. Mėnesį dirbu
si, ji galėjo už savo uždarbį nusi
pirkti vieną porą moteriškų ba
telių ir dvi poras kojinių, jei pi
nigų nebūtų niekam kitam iš
leidusi Tokiais menkais atlygi
nimais turi pasitenkinti maž
daug 80 proc. visų dirbančiųjų.
Kaip atsitiko senam Šilutės ko- dėiima- nu0 6 “ 25 

munistui.
Klaipėdosjcrašte dar prieš ka

rą buvo maža saujelė komunis
tų. Vienas iš jų, Heinrich B., po 
karo gavo gana gerą' tarnybą— 
valdė rajono pramonės preky
bą. Iš tos prekybos ir jam, ma
tyt, ne mažai nubyrėdavo, nes 
jau 1950 metais turėjo savo au
tomobili ir Palangoje vilą, ku
rioje už didelius pinigus priim
davo vasarotojus. Matydamas, 
kad toks biznis gerai apsimoka, 
buvo suplanavęs panašią vilą 
statyti Girliuose. Žinoma, at
sirado pavyduolių iš partinių 
draugų, kuriems toks greitas 
pralobimas ėmė kristi Į akis. Bu-

vo daromos revizijos, bet vis
kas rasta tvarkoje. Apkaltintas, 
kad palaikęs ryšius su užsienio 
agentais, nubaustas ir 25 me
tų išsiųstas į Sibirą. Jo auto
mobiliu dabar važinėja kitas ir 
vėl lobsta iš svetimo turto.

Šilutės turgai
Šilutėje turgai būna trečia

dieniais ir sekmadieniais. Tur
gini žmonės atveža parduoti iš 
savo sklypų, ką juose užaugina. 
Kainos tokios: kiauliena 19-20 
rublių už kilogramą (apie du 
svarus), jautiena — nuo 12 iki 
14 rb., veršiena — nuo 7 iki

is Vilniaus leidžiamas “Tėvy
nės 'balsas'' tai patvirtina. Ja
me paskelbtas korespondentų at 
silankymas Kėdainiuose pas 
Jaks-Tyrio ir Bavarsko motinas 
su .priminimu, kad jų vaikeliai 
Vakaruose daro tik blogus dar
bus, gi ten jų pasilikę namiš
kiai net pensijas gauna.

Del stiprėjančio Lietuvoje re
žimo laikraštis įspėja laisvėje 
esančius, kurie palaiko ryšius su 
pasilikusiais Lietuvoje: "ry
šius su ten pasilikusiais palai
kant, reikia labai gerai juos per
galvoti ir-po to taip vykdyti, kad 
mažiausiai būtu naujų kankinių. 
O kad tokiu naujų kankinių jau 
atsirado—mes turime patvirtin
tas žinias'.

MUMS REIKIA KRITIKOS
Draugo vedamajame vasario 

27 Al. Baronas pasigenda kri
tikos žodžio lietuviškam menui 
Esą kritikuojami rašytojai.; kri- 
kritika dar paliečia dailininkus, 
bet apie muziką ir dainininkus 
— nepasisakoma. o jei pasisako- juos nustos rašyk nes nebebus

kur jų dėti”.
J. Jašinskas atkreipia dėmėsi, 

kad eilė lietuviškų veikalų sceno 
je neturėjo jokio pasisekimo ir 
spaudoje jie buvo aštriai sukri
tikuoti. Atkreipia taip pat dėme
sį. kad geriausių lietuviškų dra
mos veikalų, kur yra 20-30 vei- 

pavogtas iš cheminių toj’,mes neturime nė vieno chor- kojų, techniškai negalima suvai-
vedžio, kurio dirigavimas nebū- dinti' — to neleidžia nei scenos

Klaipėdos miestas ir gyvento
jų skaičius labai išaugęs (apie 
100,000 gyventojų). Naujų na
mų statyba bloga. Namai po 
dvejų metų atrodo taip, lyg 
būtų 30 metų senumo. Smeltėje 
yra išaugęs didžiulis darbinin
kų kvartalas net su 4 ir dau
giau aukštų namais, bet Alek
sandro gatvėje (buv. Smetonos) 
perskilę. Gyventoji turėjo išsi
kraustyti. Iki šiai dienai namų 
niekas neremontuoja, nors po 
suskilimo praėjo jau eilė me
tų.
Komunistai naudojasi bažnyčios 

patarnavimais.
Komunistų agitaciniai susi

rinkimai rengiami dažniausia 
bažnytinių švenčių metu, bet vi
sas religines šventes žmonės 
švenčia kaip seniau. Bažnyčios 
pilnos tikinčiųjų — tiek evange- . 
likų, tiek katalikų.

Bažnytiniais patarnavimais 
naudojasi net partiniai komu
nistai .Jie savo vaikus krikštija 
bažnyčioje ir atvyksta susituok
ti. Kad nekristų perdaug į akis,

• New Yofko policija iš
aiškino. kad 27 nusinuodijo 
matiliniu alkoholiu, 
buvo 
dirbtuvių CarLstadt, N. J.

ma tai tik tuščiais giriančiais 
žodžiais. “Mes turime — sako 
autorius — daug ‘blogų rašyto
ju.,’ pajuokos vertų poetų’, ta
čiau mes dar neturime nė vieno 
solisto, kuris nebūtų dtdęįLs ta
lentas. Mes neturime nė vieno 

kuris choro, kuris nebūtų ‘savo vie-

Naujienose vasario 27 J. Ja
linskas pakėlė balsą prieš kitą 
to laikraščio bendradarbį Sinus, 
kuris sausio 25 reikalavo, kad 
vaidintojų rateliai duotų tik lie
tuviškus vaidinimus, ne versti
nius, nes “ir geriausias versti
nis dramos veikalas niekada ne
atstos blogiausio lietuviško.” 
Sinus taip pat buvo tvirtinęs 
kad “savo kūrėjų dramų, pjesių 
komedijų mes jau turime per
teklių. Stalčiai nukrauti ir greit

jie nedav$/pakenčiamų rezulte- susikrauna šeimą ir svečius 
tų .Taigi lietuviškų vaidinimu, į vežimą ar mašiną ir išvyksta i 
tinkamų šiom sąlygom, tebėra visai svetimo rajono bažnyčią, 
badas, o lietuviškas žiūrėtojas 
tebejaučia lietuviško teatro alkį.
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Vienu iš pagrindinių veiks
nių, lemiančių Europos darbi
ninkijos posūkį prie tikėjimo 
yra jaunųjų darbininkų sąjūdis, 
prasidėjęs tuojau po I pasau
linio karo prancūziškai kalban
čiuose kraštuose: Belgijoje ir 
Prancūzijoje. Tas sąjūdis — tai 
pop. Pijaus X skatintoji katali-
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i laisvė kapinėse ir vestuvėse
Laisvės jau nebelieka grabe,

ri ligi grabo. Kol į kapines ne- < 
išveža, galima iš anksto pasi- 1 
rinkti sau ir grabą. Tai daroma 1 
labai retai, nes žmogus nemėgs
ta klotis mirties patalo. Jis mie- 1 
liau dangsto sutuoktuvių lovą.

Tam reikalui iš anksto renkasi 
ir vedybų žiedą. Nors tuo būdu 
atsisakoma, dalies savo laisvės, . 
bet ne kiekvienas tai nori pri- ' 
pažinti. Kas laisva valia daroma ■ 
nelikoma laisvės varžymu. Ves
tuvės nėra gi mirusiųjų kapi
nės. Bet jos gali pavirsti gyvų
jų kapinėmis, kai pamiršta
ma, kad ir jungtuvių žiedas bus 
padėtas į grabą. Jo niekas šia
me pasaulyje dar neišvengė, 
kaip nedaug kas išvegia ir ve
dybų žiedo.

tusiam savo tikėjimą ir miru
siam be sakramentų. Kom. spau
da kunigą užsipuolė sąžinės lais
vės vardu. Esą, kur “yra tokia 
laisvė tikėjimui, daroma prie
vartą netikėjusiam”. Vis dėlto 
tasai bolševikas su policijos ap
sauga buvo palaidotas katalikų 
kapinėse, nepaisant tos “laisvės 
tikėjimui”. Kam padaryta prie
varta? Katalikam, kurie turi ka
pines savo tikintiesiems, bet į jas 
jėga įspraustas bolševiko gra
bas. Kapinės tuo būdu panorėta 
“sukolchozinti”. Ir tai laikoma 
sąžinės laisve.

Italijoje, kuri dar nėra bolše
vikų valdoma, Prato vyskupas 
Pietro Fiordelli buvo nuteistas 
už tai, kad iš sakyklos pasmerkė 
civilines katalikės vedybas su 
komunistu. Esą, tai buvęs “žmo
gus įžeidimas”, to žmogaus, ku
ris su savo nuotaka buvo pai- 
rinkę. katedros pakopą priimi
nėti vedybiniem sveikinimam...

....Tų susituokusiųjų sąžinės 
laisvė leido pasijuokti iš Bažny
čios ir jos šventovių Tuo pačiu 
metu sukomunistėjusiam rašy
tojui Peyrefitte sąžinės laisvės 

"taip pat leido tyčiotis iš popie
žiaus. Už tai teismas jo dar ne
griebė, kaip Prato vyskupą. Už- 

čia sąžinę Kada ji susiderina su sistojama sąžinės laisvę, kun ti- 
Katalikų Bažnyčios Įsakymais kėjimą mojasi griauti, bet nesau 
nesijaučia varžoma, nes Kristaus gomą vyskupo žodžio laisvė ku- 
Bažnyčia nėra steigta žmonėm ria tikėjimas ginamas

Katalikę Bažnyčia šventina ir 
žiedą ir grabą' Ji laimina susi
tuokiančius ir ji teikia paguodos 
sakramentą mirštantiem. Ji tai 
daro Dievo pavedimu ir įsakymu

Tačiau žmonėm palikta laisvė 
tas Dievo malones imti arba at
mesti, tikėti arba netikėti. Kas 
tiki ir priklauso Katalikų Bažny
čiai, yra saistomas pareigos sa
vo gyvenimą tvarkyti taip, kaip 
yra Katalikų Bažnyčios moko
mas ir patarnaujamas. Tai lie-

cija darbininkų tarpe. Jo kūrė
jas, belgas kanauninkas Car
dijn, iki Šių dienų gyvai tebe- . 
sisieloja sąjūdžio reikalais ir pli
timu. Jaunieji darbininkai kata
likai prancūziškai paprastai va
dinami sutrumpintai JOC. Pagal 
tą sutrumpinimą ir Lietuvoje jie 
buvo vadinami žosistais. Ameri
koje tas jaunųjų darbininkų są
jūdis vadinasi Young Christian 

. Workers, sutrumpintai TCW.
Lietuvos Darbo Federacija, tau
tininkų laikais gavusi parsiorga- 
nizuoti, buvo taip pat pasivadi
nusi Lietuvos Krikščionių Dar- J 
Liniukų Sąjungą, o prie josi 
buvo ir jaunimo sekcijos. I

Pernai vasarą Romoje įvyko 
didžiulis pasaulinis jaunųjų dar- , 
bininkų katalikų kongresas, ku
riame dalyvavo apie 35,000 to 
sąjūdžio narių iš daugelio pašau 
lio kraštų. Iš Jungtinių Valsty
bių specialiai į kongresą buvo 
nuvykę apie 200 šio sąjūdžio at
stovų.

Paskutiniu laiku šis sąjūdis 
Amerikoje pradeda smarkiau 
kilti. Malonu pažymėti, kad vie
nu iš aktyviųjų to sąjūdžio orga
nizatorių yra baltimorietis kun. 
K. Pugevičius, gimęs 1928. Bal- 
timorėje. Mokėsi šv. Alfonso 
lietuvių parapinėje mokykloje. 
Ten išmokęs lietuvių kalbos, ir 
dabar gražiai ja tebekalba. Te
ologijos mokslus išėjo Washing- 
tono katalikų universitete. Ku
nigu buvo išvestas 1953 m. Kurį 
laiką buvęs vikaru kitose para
pijose, dabar jau treji metai yra 
uolus prel. L. J. Mendelio talki
ninkas Šv. Alfonso parapijoje.

Su žosistų judėjimu kun. K. 
Pugevičius susipažino dar būda-

jų veiklą Amerikoje, jūsų kores
pondentas kunigui patiekė ke
letą klausimų, kuriuos su kun. 
K. Pugevičiaus atsakymais čia 
patiekiame Darbininko skaityto
jams:

— Sakykit, kunige, kaip Jūs 
įsitraukėte į jaunęję darbinin
kę veikimą?

slėgti. Slėgimas pajuntamas tik-
tai išklypus iš savo tikėjimo ir 
Dievo tvarkos. Tada prieš Ka
talikų Bažnyčią ir Dievą praby
lama sąžinės vardu. Turime du 
tokius ryškius pastarųjų dienų 
įvykius. *

Lenkijoe viename miestelyje 
kilo triukšmas dėl to, kad kle
bonas ir būrelis žmonių užstojo 
kelią į katalikų kapines to mies
to galvai, uoliam bolševikui, me-

Sąžinės laisvė yra saugotinas 
ir brangus dalykas, bet kaip ir 
kiekviena brangenybė, gali bū
ti panaudojama geram ir pik
tam. Kai sąžiės laisvės vardu no
rima piktą daryti Dievo įsakymų 
akivaizdoje, sukalamas sau pu
vėsių grabas. Ji$ gali jau stovė
ti vestuvėse, nors nebūtų mato
mas, ir jis gali būti padėtas šven
tose kapinėse, bet jos to grabo 
nepašventina.

Kun. I< Pugevičius

— Proga tam darbui atėjo 
pati, — sakė kun. Pugevičius, 
— Kai buvau šv. Petro parapi
joje, kartą į kleboniją atėjo 3 
jaunuoliai: 1 nepraktikuojąs 
katalikas, 1 liuteronis ir 1 visai 
nekrikštytas ir nepriklausęs jo
kiai bažnyčiai. Pirmasis buvo pa 
siryžės grįžti į Bažnyčią ir atsi
vedė du draugus. Su jais pasi
kalbėjus, užsimezgė ryšiai ir jie 
pradėjo dažniau lankytis, atsi- 
vesdami daugiau draugų. Taip 
susidarė jų 12. Po kurio laiko 2 
buvę atšalę katalikai susitvarkė, 
2 protestantai perėjo Į katalikų 
tikėjimą ir 2 nebuvę krikš
tyti priėmė krikšto sakramentą. 
Šie rezultatai mane paveikė. Aš 
pamačiau, kad čia buvo poveikis 
to grįžtančio kataliko. Vėliau 
pradėjome reguliariai daryti su
sirinkimus. 1954 vasarą ketvir
tą jų nusivežiau į Notre Dame 

rn^'študTnti?kolegijoje'*GiUno- savaite' Jie ten P3)“10
tikra katalikiškosios akcijos dva
sią ir grįžę dar stipriau veikė Į 
apylinkės jaunimą. Iš tokios 
pradžios čia. Baltimorėj sąjūdis 
išsiplėtė ir dabar jau yra 7 gru
pės (setpyniose parapijose.).

— Gal galėtumėt pasakyti, ka
da šis sąjūdis JAV yra pra
sidėjęs ir kiek jis dabar papli
tęs?

— Jaunųjų krikščionių darbi
ninkų veikimas Amerikoje pra
sidėjo maždaug prieš 15 m., — 
pasakojo toliau kun. Pugevičius. 
— Pirmosios grupės įsisteigė

si į ji studijuodamas, o 1956 va
saros atostogų metu dalyvavo 
YCW suruoštoj studijų savaitėj 
Notre Dame universitete. Čia 
jis susipažino ir su žosištų steigė
ju kan. Cardijn. Praėjusią vasa
rą kun. K Pugevičius buvo vie
nas iš organizatorių amerikiečių 
delegacijos Romos kongresan. 
Po kongreso jis turėjo pasitari
mą su kan. Cardijn ir pran. žo- 
sistų vadais.

Apie kun. K. Pugevičiaus pa
tirtį beorganizuojant jaunuosius 
krikščionis darbininkus ir visą

Brooklyne ir Chikagoje beveik šeimų sąjūdis yra netgi plačiau 
drauge. Vėliau prasidėjo kurtis paplitęs už YCW. Kolegijose

L*'; _ *____ - X-' daug kur stipriai veikia Newma-ir kituose miestuose, tačiau daug kur stipriai veikia Newma- 
smaridau kilti šis sąjūdis pra- no klubai, o šalia jų steigiasi 
dėjo tik paskutinį penkmetį, ži- studentų akcijos grupės. Prie 
noma, ir dabar jis neapima pla- - šios rūšies organizacijų galėtu- 
čiųjų Amerikos darbininkiško 
jaunimo masių, bet jo įtaka dėl 
narių sąmoningumo ir aktyvu
mo daug kur yra jau gyvai jau
čiama ir kaskart (įidėja. Organi
zacija turi rinktą centro komi
tetą. kurio būstinė Chicagoj 
(1700 W. JacksonBlvd.) Ameri
kos episkopatas šį idealistinį są
jūdį vertina ir skatina. Kard. 
Fr. Spellman pernai patsai da
lyvavo Romos kongrese.

—O kokiais principais savo 
veikime vadovaujasi Amerikos 
jaun. darbininkai?

YCW savo veikime vadovau
jasi platforma, kurios svarbiau
sieji punktai yra šie:

Kiekvienas darbininkas turi 
teisę į šeimyninį atlyginimą, y-. * 
pač vedusieji vyrai, kad žmo
nos galėtų pasilikti joms pri- 
klausančioj namų aplinkoj;

Atlyginimas turi pirmenybę 
prieš pelną;

Visi darbininkai turi teisę or
ganizuotis ir dalyvauti unijose 
ar profesinėse organizacijose;

Bet kurie įstatymai, kurie pa
žeidžia organizavimosi teisę, so
cialinį teisingumą, turėtų būti 
atšaukti;

Bet kurios rūšies rasinė, reli
ginė ar ūkinė ekonominė diskri
minacija yra nemorali;

Jungtinės Tautos yra viena iš 
didžiausių vilčių taikai ir užsi
tarnauja mūsų paramos;

Aktyvus dalyvavimas bažnyti
niam gyvenime, ypatingai litur
giniam, kaip giedojimas ir atsa
kinėjimas mišiose, yra skatina
ma.

Organizacija jaunuole dar
bininkuose stengiasi sudaryti 
rimtą pažiūrą į darbą. Nurodo
ma, kad Į darbą būtų žiūrima ne 
tik kaip į uždarbio priemonę, 
ir kaip profesiją, pašaukimą. Rū 
pinamas! taip pat, kad darbinin
kai susidarytų krikščionišką gy
venimo supratimą, filosofiją ir 
gyventų pagal savus principus.

— Ar yra čia, Amerikoje ir 
daugiau panašię organizaciję 
kaip YCW ar palaikomi su ano
mis ryšiai?

Taip, yra. Viena iš pačių arti
miausiųjų YCW yra kriščioniš- 
kų šeimų sąjūdis, kuris vadovau

■ jasi beveik tais pačiais princi
pais ir yra lyg ir tąsa YCW. Tai - 

! lyg ateitininkų sendraugiai, šis

unijų nariai katalikai turi savo 
vienetus (Association of Cath- 
olic Trade Unionists). Detroite 
ir New Yorke jie turi savo laik-

pravesti kauuiKiškuosius prin
cipus bendrosiose unijose.

Baigiant šį pasikalbėjimą kun 
K. Pugevičių dar paklausiau:

— O kuo ^dabartiniu matu 
YCW yra labiausiai susirūpinu
si?

— Didžiausias mūsų rūpestis 
dabar yra tinkamai susiorgani
zuoti. Mes darome pažangos ne 
tik. Baltimorė, bet ir kitose vie- '

me priskaityti ir oficialiąją baž
nytinę krikščioniškosios doktri
nos broliją- (Confraternity of 
Christian Doctrine), kuri yra 
ypatingoj vyskupų globoj ir iš 
minėtųjų organizacijų labiausiai 
paplitusi.

—Kokios įtakos socialinė ka- tose, tačiau dirva labai plati ir 
talikę mintis ir bendrai Ameri
kos katalikai turi į didžiąsias uni 
jas bei darbo politiką?

— Sunku konkrečiai į šį klau
simą atsakyti, tačiau faktas, kad 
jau beveik 100 metų JAV darbo 
sekretoriais pasirenkami katali
kai, rodo, kad katalikų įtaka yra 
didelė. Daug žymių unijų va
dų taip pat yra katalikai. Kai ku
riuose miestuose aktyvesnieji

darbo daug. Stipriau susiorga
nizuoti mus ragino ų* kan Car- 

. dijn, kai praėjusią vasarą su 
juo buvome susitikę. Jis ypač 
pabrėžė jaunųjų darbininkų są
jūdžio svarbumą Amerikoje.
Kun. K. Pugebičiui už suteiktas 
informacijas Darbininko skaity
tojų vardu tada pareiškiau pa- 
dėka.

J. Surgaila

NETURTĖLIŲ VYSKUPAS
Dienos veidai

Amerikos spauda gausiai pra
šneko apie kardinolą Samuel 
Strich, Chicagos arkivyskupą, 
dabar paskirtą didelėm parei
gom į Vatikaną. Ir nekatalikų 
spauda nepagaili jam didelio pri
pažinimo ir pagarbos.

Kardinolas S. Strich

Kardinolas dabar yra 70 me
tų. Gimęs Nashville, Tenn., imi
granto iš Airijos šeimoje. Semi
nariją baigė Romoje. Kai grįžo 
į Ameriką reikėjo specialaus 
leidimo šventinti į kunigus — 
buvo per jaunas, tik 22 m. Kai 
buvo įšventintas į vyskupus (To
ledo), buvo jauniausias tarp A- 
merikos vyskupu tik 34 metų. 
Turėjo 57 metus, kai buvo pa
keltas į kardinolus. Tai buvo 
1945, jis tuo metu jau buvo Chi- 
cagos arkivyskupas ir vyskupi
ją valdė nuo 1940.

Vyskupavimo laikais (Toledo,

Mihvaukee, Chicago) Strich iš
garsėjo kaip “neturtėlių vys
kupas”, kaip “labdaros vysku
pas”.

"Kai du centu turite tai vie
na iš ję priklauso vargšam".

Tokiu nusistatymu vyskupas 
Strich vadovavosi ir savo veiki
me. Milwaukee būdamas, atsisa
kė nuo katedros restauravimo 
planų, nes tikėjo, kad miesto 
vargšai tų pinigų yra laidau rei
kalingi. Jo vadovybėje dygo li
goninės, mokyklos, našlaitynai.

Nebuvo stalo valdytojas. Ne 
už stalo sėdėdamas vyskupas 
ir arkivyskupas Strich davinėjo 
įsakymus savo 
Jis linko pirma 
ir padėtį vietoj 
lankėsi, kartais

■ prieš imdamasis sprendimo.
O valdyti buvo kas — 2.270 

kunigų, 8266 vienuolių, 2 mili
jonai tikinčiųjų

Chicagos arkivyskupija 
Jungtinėse Valstybėse yra di
džiausia. Dabr jis- perima val
dyti kongregaciją tikėjimui plės
ti, kurios žinioje yra 30 mil. ti
kinčiųjų ir kurių skaičių jis tu
ri didinti ir didinti.'

Lietuviam kardinilas Strich 
Chicagoj parodė daug dėmesio 
Jei amerikiečiai džaugias, kad 
pirmasis amerikietis iškilo į kon 
gregaciįos vadovus, tai lietuvai. 
jungiasi į tą džiaugsmą dėl to, 
kad Vatikano viršūnėse gausėja 
skaičius žmonię, pažįstančię lie- 
tuvię reikalus iš arti...

ganomiesiem. 
pats pamatyti 
patikrinti. Jis 
net incognito,

PAMESTIEJI
(18)

Bulonijos miškas buvo neto
li, jis ten nusikraustė ir pasis
lėpė tankumyne. Tuo tarpu pa
sibaigė pirmasis policijos įkarš
tis. Užėjus nakčiai, jis klajojo 
po Auteuilio kvartalo mažąsias

Kaip! ar jau? Jis tikėjosi ke
lioms minutėms čia rasti globą, 
bet pirmi žodžiai, kuriuos išgir
do, įsakė jam išeiti. Tačiau jis 
buvo taip pavargęs!

Staiga jo smegenyse žibtelėjo 
mintis: kodėl jis čia negal pra-

ji Teresė maldavo, kad jie Da
nieliaus pasigailėtų, bet į jos 
maldavimą atsakė tik pasityčio
jimai Jis bandė atsikelti, kad 
save apgintų, bet jos rankos, ko
jos buvo paraližuotos ir, nežiū
rėdami jo priešinimosi, priešai 
trypė jį toliau. Staiga jis sustin
go, prieš jį pasirodė veidas, ku
rį jis gerai pažinojo: Maksas! 
šis sustojo, rodydamas į Teresę 
ir išniekinamai juokdamasis: 
“Netikusi mergaitė, argi ji ti
kis turinti teisę būti gerinama? 
Aš ją taip sumindžiosiu, kaip 
traiškome tavo kūną!” Ir jis vel
niškai juokėsi....

Šis vaizdas buvo toks baisus, 
jog Danielius pabudo. Jis atsi-

teko savo vienintelio gynėjo. 
Tai — nauja Agnietė vilkų bū
ryje, kuriai, be abejo, gresia di
dis pavojus!

Jis beviltiškai sušuko, ir jo 
balsas pakilo nakties tyloje, 
kaip protestas, kuris išsiveržė, 
negalėdamas tilpti jo vargšėj 
persekiojamoj sieloj:

Augi jau nėra Dievo? Jei 
yra Dievas, tegu jis pakyla ap
ginti nuo užpuolikų! Atstumti 
vaikai, vargšai be vardo.... Arg 
nebėra teisingumo, kad užtvertų 
kelią blogybei, kuri viešpatau
ja tamsybėse?

Toje didelėje tyloje jo balsas 
atrodė jam svetimas, lyg eitų 
ne iš jo, bet iš kito žmogaus.

audros, kurios išsikaidyti debe
sys susijungė, kad ją prarytų; 
ir nelaimingas laivas, išmestas 
be globos į atvirą jūrą, be vairi
ninko, niekados nesuslaukęs dan
gaus be debesų ko tačiau kiti 
dažnai susilaukia. Jis neprašė 
leisti jį į pasaulį, o nuo pat sa
vo gimimo buvo laikomas at
stumtuoju tuo tarpu kai atsako- 
mingieji už tą jo nelaimę leido 
gyvenimą, be abejo, naudoda
miesi pagarba. Jis bandė būti 
geras; bet jo gyvenimo kelyje 
silpna būtybė, atiduota nelai
mingo likimo smūgiams, jo ma
žoji-Teresė, buvo reikalinga ap
ginti. Tuomet jis pasidarė smar
kus. Ir žmonės, paprastai bailūs

juoką, kad jis leido save apgau
dinėti, uždaryti save siaurame 
ir niekšingame rate. Engiier- 
rando buvo tiesa, kad tikėjimas 
į tą abejotiną Dievą varžė jo 
gyvenimą, leido apsigyventi jo 
dvasioje tuščiam nuolankumui, 
kuris trukdė jį pakelti galvą 
prieš tą veidmainišką ir ištvir
kusią visuomenę!

Drąsiai peršokdamas tvorų 
kurią ką tik sulaužė, jis nuslinko 
į pagiežos pašlaiktę. Jis ieškojo 
keršto apgaulingai idėjai, kuri 
iš jo padarė vergų ir, pakryims 
jo akims į tabernakulį, jis drįso 
Jam rodyti kumštį, žmonės no
rėjo jį apšaukti vagiu, ir šis ge
rasis Dievas, kurį jis pirma ti-

tų barškėjimo.
Drąsiai jis ėjo prie altoriaus. 

Kaip jis išlauš tabernakulio du
ris? Tikrai jis ras bažnyčioje, 
kas bus jam reikalinga. Ar jis 
negalėtų padaryti laimingą smū
gį su šitomis sunkiomis žvakidė- 
mis, kurias pastebėjo? Bet pir
miau reikia gerai nužiūrėti vie
tų šviesa, kurią sklaidė 
amžinoji lemputė, pakaltinta ga
na toli nuo altoriaus, vargiai ap
švietė pavienius bruožus. Tegu, 
jis uždegs žvakę. Pasiieškojo: 
nėra degtukų! Valandėlę jis su
stojo ir pasijuto lyg sulaikytas. 
Jis jautė, lyg keistas nusilpi
mas slėgė jį; jo širdis sugniužo, 
įslinko į ją paslaptinga baimė

gatves. Iki šiolei jis tenkinasi tuo leisti naktį? Durys užrakintos, sėdo, prislėgtas tų regėjimų, ir 
džiaugsmu ,kad gyvena laisvas, jis bus Čia visiškai saugus ir ga- stengėsi surinkti savo mintis 
bet pasistatė sau baugų kiauri- lės pasilsėti. Kur gi jis pagaliau buvo? Toli
mų ką darys rytoj? ’ Jis tuoj pat pasiryžo: atsikėlė prieš save, jis pastebėjo mažytę -

Prieš jį buvo graži bažnyčių ir dėjosi einąs prie durų, bet su- raudonų silpnutę švieselę, me- visvien nieko neišgirstų; jis ga- žodžių sujungimas iškelia žmo- ras maisto ten!
kurios priešaky beesanti švenč. grįžo ir, kai bažnyčios tarnas, tančią savo silpnus spindulius ligrūmoti, niekas nesukils nių širdyse paveikslų nupieštą I"‘J ‘
Marija, laikanti savo Kūdikėlį eidamas aplinkui, tikrino klau- ant piliorių, panašių į girios prieš jo grasinimą. Taip, En- vargo spalvomis, bet tokio var- bažnyčių vagimis. Su jais jis ne- privalė užmušti jį vietoje? Ar
Jėzų: Gailestingoji Dievo Moti- syklas, jis, išsitiesė ant grindų medžius, kurių viršūnės dingsta guerrando tiesa: Dievas? tai — go, kuris nekelia pasigailėjimo,
na. Nesuprasdamas, kokiam 
jausmui jis pakluso, įėjo. Prie
temoj, kurią paliko kelių žvakių 
mirgančias liepsnelės, keli tikin
tieji baigė savo maldas. Pasigir

Jis besąs bažnyčioje! Kodėl, prieš jėgų greitai atgavo drąsų kėjo, nesipriešino! Gerai, tegu, — Dievas?....
jei Dievas ten gyvenų neatsa- pastebėję, kad silpnosios gynė- jis bus vagis kaip reikiant! Ar ' Ne, dar kartų Jo nėra! Nuo
ko į jo protestą? jas gali būti lengvai nugalėtas, nėra tame tabernakulyje brau- tos minutės, kada jis, Danielius,

Bet "ne! Jis gali sau Šaukti, Pamestas vaikas! šitų dviejų giu taurių? Kerštas prieš Dievą sutiko su vagystės mintimi. Jo
_ nuodėmė jau buvo įvykdyta.

niekas nesukils nių širdyse paveikslų nupieštą Kalėjime jis buvo susitikęs su Argi Dievas ar Jo angelai ne-

do raktų žvangėjimas, paskui: pergyvenimų ir nuovargio pa- 
“Uždarmna!.... uždaroma!.... laužtas, ir užmigo sunkiu ir var-'

Sulinkę Šešėliai klūpomuo- gingu miegu. Jis sapnavo, kad

tarp dviejų suolų eilių. Ir po ket- t nakties tamsumoje. Jis prisi- išmislas. 
virčio valandos užsidarė pasku- mena. Jo prieglauda besanti 
tinės durys. Jis lengvai atsidu- bažnyčia!
so: nakvynė laimėta. Jo vaizduotėje vėl iškilo va-

Jis išsitiesė ant suolo, dienos kar dienos vaizdai. Jis sudrebė-

Ir tik per apvmrktiną neteisin-
Be to, jau prieš du ar tris gumą lieka nebaudžiami tie, ku- 

mėnesius jis ir taip nebeturėjo rie pagimdė tos nešlovės naštų 
tikėjimo. Ir, kada vakar įėjo Labai dažnai jis tampa bevar- 
bažnyčion, jis nepersižegnojo ir džhi grobiu ...

paprastai ginčijosi vadinda- privalė duoti kokį perspėjimą? 
mas tą darbą baisia šventvagy’- Ar tik perspėjimą? Viena tyla 
ste. Vis dėlto pavogtų daiktų atsakė į jo tą paskutinį ir bai- 
slėpėjų vardas liko įrašytas jo mingą klausimą .. .Purtindamas 
atmintin. Juk reikėjo jam pasi- savo pečius, lyg išsivaduodamas 
rūpinti pinigų ir pabėgti su Te- iš po įžūlios maštos, jis prisi-

jo. Ak, visi tie juodieji žmonės, nesukalbėjo nė trumpos maldos. Ir antrą kartą pasklido Danie- 
kurie mindžiojo jo išvargusį Ir štai, galvojant jam apie sa- - liaus balsas: 
kūnų ar tik nebuvo ta žmonija, vo gyvenimų didelis maištingu- — Ne, ne, nėra Dievo!

reše į užsienius.... artino prie vieno pilioriaus, ma-
Mušė 2 valanda. Maloni va- nydamas ten rasiąs elektros my-

landa nusikaltėliams Paryžiaus gtukų Nieko! Prie sekančio pi-
siuose suoleliuose vienas po ki- esąs atsigulęs ant nuogos žemės kuri iš naujo atmetė jį be pa- mas pripildė jo dvasią ir paskui Pykčio banga jį užliejo. Jis iš- kampe, kur vienai valdžai po- lioriaus jo ranka užtiko, ko ieš- 
to pasišalino. Bažnyčios tarnas ir minios juodai apsirengusių silgailėjimo? Ir ta mažoji Tere- išsiliejo. Kas gi jis buvo čia ko- girdo savo juokų tokį juokų ku- vidurnakčio įsiviešpatauja ra- kojo. Jis pradėjo protingai
praeidamas jam tarė: žmonių juokdamiesi atėję jo sė, Šis gražios stelos vargšas kū- vodamas naktyje? Nelaiminga riuo gailimasi, kad per ilgai lai- mybė. Ir apie bažnyčią jokio svarstyti, ką turi daryti.

— Uždaroma!.... mindžteti. Prieš jį vargšė mažo- dfltių kuri, netekdama jo, ne- atolauža. Ji nulūžo po naujos kytari MlyMs; pasigailėjimo trinkimo net pravažtaejanOų ra , (bus daugiau) •



Auksinio Jubiliejaus Fondas
Tarytum buvo tik vakar,

pirmųjų mūsų lietuvaičių 
seserų auksinę sukaktį. Ta
rytum lik vakar aukojau iš
kilmingas šv. Mišias. Man 
asistavo du kunigai, mokęsi 
šv. Alfonso p^arapinėj mokyk
loj. Dabartinė Motina Gene
role buvo tarp mūsų svečių.

Tai buvo sekmadienį kovo projektui.
3^ 2957. Tą rytą, sutikaupęs 
per šv. Mišią’, dėkojau Dis- 

■. ui, kad bu, o gailestingas 
mūzų lietuvių išsivijai Ame
rikoje, įkvėpdamas lietuvai
tėm norą ir drąsą būti vie
nuolėmis. Meldžiausi taip 
pat už sielas Marijos Kau
paitės ir kun. Antano Sta- 
niukyno, — kongregacijos 
kūlėjus, ir gyvas dar jubilia-

gina visiems Dievas savo ža
dėtu šimteriopų saiku. Bet 
kreipiuosi ir į visus JAV ge
raširdžius lietuvius raginda
mas prisidėti prie šio gar
bingo darbo. Kviečiu visus 
siųsti savo aukas aiškiai nu

yra nusipelnusios ga~n reikalui? Jei keli šim- rodant, kad jos skiriamos

PreL Liudvikas J. MendeBs. rie aukodami tik po $ 10.00, 
• galfetų sudėti reikalingą su-

tuvaitės ;
tokios pat globos, ir tai ma- tai geraširdžių žmonių Bal
ne skatino dėti visas pastah- timorėje galėjo suaukoti $ 
ga^4 kad Baltimorėje būtų 
padaryta pradžia: sutelkta 
tinkama suma šiam garbin
gam ir labai reikalingam

ceptą. -Savo maldas jungiau 
su pasiryžimu ką nors atmin
tino padaryti, kad seserų Ka
zimieriečių jubiliejaus metai 
neliktų tik gražiais prisimi
nimais.

Pasitaręs su Motina M Te
ofile, to sekmadienio rytą, 

' viešai bažnyčioje pažadėjau 
per metus sutelkti $ 10.000 
kaip pradžią statyti namui 
liguistom ir pavargusiom se
serim, kurios per tiek metų 
“nešė dienos ir kaitros naš
tą”. Tai buvo didelis užsimo
jimas šv. Alfonso parapijai, 
kuri teturi 1,739 sielas. Pasi
tikėdamas Dievo* pagalba ir 
mūsų gerų žmonių dosnumu, 
turėjau viltį tą sumą surink
ti.

Netruko tie metai prabėg
ti. šv. Kazimiero dieną, ko
vo 4, užbaigėme seserų ka- 
zimeriečių jubilėjinius metus. 
Man buvo malonu padėkoti 
Dievui ir seserų rėmėjom, kad 
tuos atmintinus metus bai
gėme vajum, kuris davė rie 
$ 10.000, bet $ 25’000. Tai 
tikrai įrodymas, kad lietuviai 
įvertina seserų darbus, atlik
tos per 50 metų; kad Balti-

Be to, man teko patirti, 
kad seserys kaziiiierietos, 
kurios yra silpaos sveikatos, 
neretų, kad toks namas bū
tų arti jų centro Chicagoje. 
Motina generole M. Teofilė 
man pranešė, kad tokie pas
tatai kamuotų arti milijono 
dolerių. Nors tai gali atrody
ti gan stambi suma,. tačiau 
šiais laikais Amerikos lietu
viams nėra nepasiekiamo. 
Skaičiuojama, kad JAV gy
vena apie milijonas lietuvių. 
Tik vienoje Chicagoje yra ar
ti 100.000. Argi nebūtų gali
ma tikėtis, kad iš visų JAV 
lietuvių atsirastų bent 100, 
000, mylinčių savo tautą, ku

25,000.00, tai, Dievui pade
dant ir geriems seserų gera
dariams pritariant, tas mili- 
jonas dolerių galėtų tapti 
tikrenybe.

Dievui laiminant, pradžia 
jau padaryta. Tie $ 25,000,00 
jau sudaro branduolį namo 
statymo fondo. Tų pinigų ne
galima ne dabar nebus gali
ma nė ateityje, skirti kitiems

seserų namui Siųsti arba 
pačiom seserim (2601 W. 
Marąuette Road, Chicago 29, 
Illinois.) arba man, vienam 
iš to Fondo globėjų (114 W. 
Saratoga Street, Baltimore 
1, Maryland).

doti naujam namui statyti. . 
Tai yra Auksinio' Jubiliejaus 
Fondas pagerbti a.a. Motiną 
Mariją Kaupaitę, Motiną Im-

Motiną Conceptą Ungarytę 
ir a.a. kun. Antaną Stasiu
kyną.

Viešai dėkoju Baltimorės 
seserų geradariams už' su
teiktas tam Auksinio Jubilie
jaus Fondui aukas. Teatly-

prisiųstą auką šiam Fondui 
asmeniškai padėkoti. Visiems, 
kurie aukos $ 25.00 ar dau
giau, kaipo išraiška mano 
asmeninio įvertinimo jų 
dosnumo, pasižadu atlaikyti 
šv. Mišias už juos ir jiĮjų my
limųjų reikalus. Pasitikiu 
Dievupar, -pasitikiu užtarimu 
Marijos Nekaltai Pradė
tos ir šv. Kazimiero, pasitikiu 
mano brolių — seserų lietu
vių dosnumu ir turiu vilties, 
kad šiais Liurdo Jubiliejaus 
metais seserų kazimieriečių 
Auksinis Jubiliejaus Fondas 
taps realybė.

DAVID *LAWRENCE, Pittsburgho majoras (<L), demokratų nu
matytas kandidatu į Pennsylvanijos gubernatorius. Dabartinis 
gub. George M. Leader kandidatuoja j Senatą (k.).

AR GALIMA DAR IŠGELBĖTI VAKARŲ PASAULĮ

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo didingas minėjimas Memmingene, Vokietijo
je ■ Minėjimas užtruko tris dienas ■ Iškilmingą sumą celebraYo Augsburgo vysku
po pagelbininkas Įspūding prof. Juozo Ereto kalba *■ šventę globojo Memmingeno

• . *

Vienas vokiečių laikraštis kai. Pamokslą pasakė preL 
R. Hacker iš Augsburgo, pri
mindamas Lietuvą kaip pa
vyzdį kovoje su ateistine So
vietų Sąjunga. Pamaldų me
tu buvo pašventinta lietuvių 
votyvinė žvakė su įrašu: “Ma
rija, gelbėk mūsų Tėvynę”.

šeštadienį, vasario 22, pa- 
‘ ' lausomybės paskelbimo minė- dėtas vainikas kapinėse ir

tišku lietuvių dvasios centru 
Europoje. Iš tikrųjų, čia į- 
vyksta gerai organizuoti ir 
plataus masto religiniai ir 
kultūriniai minėjimai, šven
tės, suvažiavimai, čia įvyko 
ir centrinis Lietuvos neprik-

adjutorius Dr. J. Zimmer- 
mann, kuris žadino lietuvių 
viltis į geresnį rytojų. >

Sveikino Bavarijos parla
mento narys J. Fichler, ap
skrities viršininkas dr. Lewz, 
Amerikos Balso Europoje vi
cedirektorius J. Buckley, esąs tiek nusipelnęs muzikos 
Augsburgo miesto burmist- menui, kad jau vien dėl^šio 
ras dr. Mueller, estų ir lat- choro apsimoka atvažiuoti

morės lietuviai pritaria sta
tymo namo, kurs yra reika
lingas išvargusiom ir senat
vės sulaukusiom seserim. Ge
nerole M. Teofilė turėjo pro
gos aplankyti Meilės Seserų 
Kongregacijos tokius namus, 
pastatytus netoli Baltimorės.

ten rūpestingai globojamos 
jau pagyvenusios ir sveika-f

Škotijos lietuviai minėjo Vasario 16
Glasgowo lietuvių bendruo

menė parodo tautinio suprati
mo daugiau nei kitur, čia Lietu
vos nepriklausomybei minėji 
mas praėjo gražiai ir įspūdin
gai.

Vasario 16 buvo mišios, o 2 
v. p.p. šv. Luko bažnyčioje kle
bonas sukalbėjo rožančių ir li
taniją už Lietuvą Vėliau kun. J 
Gutauskas pasakė jautrų šventei 
pritaikyta pamokslą. Choras gie
dojo lietuviškas giesmes.

pakartotinai atvyksta iš Švei
carijos į Memmingeną ir jau 
antrą kartą atsiveža savo dvi 
dukteris. Jį rišanti simpatija 
lietuvių veikėjui kun. A. Bun- 
gai ir vietinei lietuvių bend
ruomenei, o taip pat miestui 
ir jo vyriausiam burmistrui 
dr. Bemdl, kurie gražiai lie
tuvius ir kitus svetimtaučius 
globoja. Memmingeno lietu
vių choras “Dama”, vadovau- 5 
jamas muziko M. Budriūno,

Po pamaldų visi susirinko 
Blaivybės draugijos svetainėn, 
kur įvyko minėjimo antroji da
lis Pirma buvo vaišės, po jų me
ninė dalis; kurią atliko Blaivybės 
draugijos choras, diriguojamas 
J. Sarafinaitės. Buvo suvaidin
ta trijų veiksmų drama “Raudo
noji melodija”. Pabaigoje vėl pa
sirodė choras.

Meninei programai pasibai
gus, kalbėjo Škotijos lietuvių 
klebonas kun. J. Gutauskas, pri
simindamas Lietuvos praeitį. 
A. Bijūnas kvietė visus vienybėn 
Kalbėjo dar ir Glasgowo visuo 
menininkas J.B.

Įvyko ir loterija, kurios pel
nas paskirtas Lietuvos gelbėji
mo fondui.

šalta žiema
Jau pereitais metais šaltis var 

gino Škotiją, tačiau tai buvo nie
kis prieš šių metų žiemą .Jau tu
rėjome tris sniego, šalčių ir pū
gų bangas. Pati didžiausia buvo 
paskutinė Didelės sniego pusnys 
atkirto daugybę kaimų ir mies
telių. Toks garsus Škotijos va
sarotojų miestas Aberdeen bu-

BUFFALO, N. Y.
Vasario 16 minėjimas. Buffa- 

lo Lietuvių Klubas vasario 9 pa
minėjo nepriklausomybės pa
skelbimo 40 metų sukaktį. Pa
grindinis kalbėtojas buvo pa
kviestas Steponas šatkus, St. 
Catherines LB pirmininkas, kurs 
kalbėjo 'ir lietuviškai ir angliš- ■ ’ 
kai. Latvių ir estų atstovai svei
kino raštu — telegramomis, o 
vietos ukrainiečių atstovas W 
Chopyk žodžiu.

Meniškąją programą atliko so
listės Vlada Sabalienė ir Janina 
Armonienė akomponuojant muz. 
Petrui Armonui, kurs taip pat 
pagrojo čello solo. Pažymėtina, 
kad visi meninkai nepabojo tuo 
metu siautusios audros ir įsten
gė laiku atvykti iš Rochesterio.

Minėjimas į Tarptautinį Insti
tutą sutraukė apie 70 lietuvių ne 
tik iš Buffalo, bet ir iš Niagara 
Falls Wellando, St Catheri
nes ir kit. Jam vadovavo klubo , 
pirm .Pranas Masiulionis.

Tautos Fondui ^minėjimo pro
ga surinkta per šimtą dolerių.

Parodėlė apie Lietuvą. Buffa
lo D'Youville kolegija vasario 
16 proga atidarė parodėlę apie 
nepriklausomą ir pavergtą Lie
tuvą. Ją suorganizavo kolegijoje 
dėstąs dr. Antanas Musteikis. 
Medžio dirbiniais, audiniais, gin
taru ir meniškomis nuotrauko
mis buvo pavaizduota Lietuvos 
gyvenimas.

A.M.

AR RELIGIJA TEBĖRA KLIŪ
TIS?* . ■

Dr. Lavvrence Fuchs prie 
Brandeis universiteto tyrinėjo, 
kiek po karo pabaigos turėjo 
reikšmės Amerikos rinkimuose 
kandidatų religiniai įsitikinimai.

Jis aiškina, kad per paskuti
nius 16 metų antikatalikinis nu
statymas prieš katalikus daugiau 
esąs sumažėjęs. Išlikęs nusi
statymas prieš katalikus daugiau 
pietų ir vidumių vakarų žemės 
ūkio kraštuose, kurie rinkimamjimas Europoje. Minėjimą pagerbti žuvusieji už Lietu- vių komitetai, Augsburgo į Memmingeną. Tada prele- vo visai inzoliuotas, pasiekiamas 

organizavo Memmingeno lie- vos laisvę. Pamokslą pasakė vyskupijos generalvikaras, " '
tuvių bendruomenės pirmi- T. Alfonsas Bernatonis, Ka- vokiečių Caritas ir kt. tos temą:
ninkas kun. Antanas Banga, pucinas, lietuvių sielovados Atvangos metu smnikinin- 

kė Birutė Eretaitė, jos sese
lei Julijai akomponuojant 
fortepijonu, pagrojo Glucko

ir 
Mczarto “Adagio”. Dideliu 
susikaupimu klausėsi publi
ka gražiu tonu ir jautriai at
liktos muzikos.

Tada scenoje pasirodė jau 
ir plačioje Memmingeno švie
suomenėje didelių simpatijų 
įsigijęs profesorius dr. J. Ere
tas. Savo įžanginiuose žo
džiuose jis pasisakė, kodėl

Minėjimas pradėtas vasa
rio 21, penktadienį, pamal
domis naujoje Marijos Dan
gun ėmimo bažnyčioje, kur

vakarinės pamaldos 
buvo už persekiojamąją Baž
nyčią. Vokiečiai, ir lietuviai 
meldėsi kartu už Lietuvą ir 
kitus kraštus. Pakaitomais 
giedama lietuviškai ir vokiš-

Ar norima nusikratyt nepadorios spaudos
Senato komisijos, kuri tiria skelbimais per žurnalus, skirtus 

jaunimo nusikaltimus, apskai- “vyram”.
Pornografine K Hg aol

literatūra uždirba per metus ... .f .. r
300-350 milijonu <M laba* ”’**• Tlesa’ P**?™“

• draudžia paštą panaudoti porno
grafijos reikalui. Bet pomografi 
jos terminas neaiškus. Jo kon
kretus aiškinimas priklauso nuo

gentas perėjo į savo paskai- tik laivais. Per pūgas keliuose neturi didelės reikšmės.
įstrigo daugybė automobilių, ku- Fuchs aiškina, kad prieškata-

direktorius. Vakare ivyko 
sukakties minėjimas kul-

tūros namuose
skirtas lietuvių bendruome- — Kreislerio “Melodiją’ 
nei. Paskaitą skaitė kun. dr.
J. Vaišnora, meninėje dalyje 
grojo Birutė ir Julija Eretai- 
tės (smuikas ir fortepijonas), 
o vargo mokyklos mokytojų 
M. Girdvainienės ir kuri. A. 
Bangos paruošti vaikučiai 
parodė sceninį montažą, pa-

šoko tautinių šokių.

“Ar dar galime išgelbėti riuos ištraukė tik audrom nuri- Ūkiniai nusistatymai daugiau 
krikščioniškąjį vakarų pasau

lį?”
Mūsų gyvenamąjį laikotar

pį pavadino imperializmo am
žiumi. Lemiamo technikos 
plėtojimosi akivaizdoje paly
gina Sovietų Sąjungą ir va
karų pasaulį. 1957 metais 
milijonui gyventojų teko dip
lomuotų inžinierių: Sovietų 
Sąjungoj — 280, JA Valsty
bėse — 136, Vakarų Europo
je — 57. Anglija neturi nė

(Nukelta į 7 psl.)

mus. Užsnigtom vietovom mais- iškylą renkant vietines savival- 
tą vežė net helikopteriais.

Dabar laukiame dar naujos 
bangos, nes žiema dar nesibai
gė-

dybes, mažiau tokiuose rinki
muose kaip prezidento.

J. Butkevičius

• Minneapalis, Minn., at
metė įstatymo projektą, kad 
namų savininkai, kur mrenori 
nuomoti buto nagram. būtų 
baudžiami kalėjimu ar pini
gais. Rasta, kad įstatymas 
priešingas konstitucijai.

1956 rinkimuose Fuchs kal
bėjęsis su demokratų partijos 
veik yisų valstybių delegacijom. 
Jis radęs tarp jų plataus pri
tarimo, jeigu kandidatas būtų 
ir katalikas. Jeigu Massachu- 
setts senatorius John Kennedy 
nebuvo nominuotas į viceprezi
dentus, tai esą ne dėl to, kad 
jis katalikas, bet kad jis dar 
jaunas.

Zimmermann. Giedojo para
pinis vokiečių ir lietuvių 
“Damos” choras. Didžiulė 
bažnyčia buvo pilna žmonių: 
vokiečių, lietuvių, latvių ir

sias jiem darbas — klientus tas, bot Ir tas, kurio riboj* 
medžioti. Tai daro dažniausiai siuntinys gautas.

čių, per kurias jis palaikė ry- na tik teismas, kurio rigose por K ~ ~ ... . . ...... —, . buvo kultūros namų kapelo-šius su savo klientais. Didžiau- noprafijos leidinys buvo HjiuJ-

dėjo sekmadienį priešpiet 
pamaldomis visose bažny-

čiose.
Lietuviai pirmiausiai suėjo į 
Marijos Dangun Ėmimo baž
nyčią, kur iškilmingą ponti- 
fikalinę sumą laikė ir pa
mokslą sakė Augsburgo vys- * n* vuo ni-’M*! 111111/1^ 'M* uuv v w

teisėjo. O pagal veikiančius įsta- koadjutorius Dr. J.
tymus teisia teisėjas tos vietos, 
iš kur pornografijos leidinys bu
vo išsiųstas. Praktiškai tai reiš
kia — New Yorko ar Los Ange
les teismai. Pašto sulaikyti eilė 
leidinių tų teismų buvo rasti 
“nekalti”. Tad kištis pašto pa
reigūnui nėra jokio ’ noro.

Pagalba gali ateiti tik iš nau- 
riy rankose ta priekyba yra su- jų įstatymų Kongrese. Pasku- 
telkta. Jie vengia savo pavardes tiniu metu du kongresmanai — 
rodyti. Bizniui jie išsinuomoja New Yorko Emanuel Celler ir 
pašto dėžutes. Vienas biznierius Texas John Dowdy pasiūlė įsta- yas^Dji^raht * 
turėjo tuo pačiu metu 50 dėtu- tym^kurtu. byų grt rantyti Evangelikams pamaldos

Pašto pareigūnai liudijo, kad 
pornografijos biznieriai išleid
žia por dieną po 100,000 egzem- 
ptorip.

Vienas New Yorko biznierius, 
teisiamas už pornografijos pla
tinimą, sakėsi turįs pajamų per 
metus 270,000 dol. Jis per mė
nesį išsiųsdavo paštu pornogra
fijos už 3,000 dol.

<>ur Sunday Visitor tvirtina, 
kad pornografijos du didžiausi 
centrai yra New Yorkas ir Los 
Angolos. Yra 12-15 žmoni y, ku-

Tuo pačiu laiku buvo su
mos šv. Juozapo ir šv. Jono 
bažnyčiose, kur lietuvių tau
tinei šventei skirtus pamoks
lus sakė iš Dieburgo atvykęs 
kapucinas tėvas Marcelinas 
ir Atenhauseno klebonas tė-

je, kur pamokslą sakė klebo
nas H. Schauer. Taip pat 
giedojo “Damos” choras.

p,.,,,■ ■ Į,„„^.5.tl.u.Sekmadienį po pietų di-
I ūžtojoje pilies salėje Įvyko

Norite gero^-meniskos fotografijos Į prad™^mXirm. 

portreto, šeimos, va&4, |vaklw progų, Į kun, A. Bungos žodžiu “Dar-
vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. | choras sugiedojo “Mal- 

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? s dą”— Broniaus Budriūno.
Jums geromis sąlygomis padarys Kalbėjo šventės globėjas

Memmingeno vyriausias bur
mistras Dr. H. Berndl, geras

Skambinti teL HYaefart 7-4S77



Studentų mieste Urbanoje
KAKLARAIŠTIS KAIP PROPAGANDA

Apie 100 mylių į pietus nuo 
* Chicagos, tarp kukurūzų laukų 

šonus surėmę, stovi du nieste- 
liai — Champaign ir Urbana. 
Nedaug jie kuo skiriasi nuo kitų 
Illinois ar JAV vidurinės sri
ties miestelių: pramonė nežymi, 
prekių pasirinikmas menkas, 
(bet smarki jų pasiūla iš par
davėjų pusės), gyvenimo tempas 
lėtokas, ši Vietovė iš kitų išsi
skiria bene tik dviem ryškiais 
bruožais, būtent, aukštomis pre
kių bei pragyvenimo kainomis 
ir didžiule mokslo institucija — 
Illinois Universitetu, čiabuvių 
teigimu tik neperseniai Wash- 
intonas, D.C., šią vientovę nu
konkuravo savo pragyvenimo 
išlaidų aukštumų.

UNIVERSITETO RAJONE
Illinois Universitetas savo 

plačius rajonus Įterpęs tarp tų 
dviejų miestelių, apjungia apie 
15 aukštųjų mokyklų, kurias 
lanko apie 20,000 studentijos. 
Jos čia susibūrę ne tik iš Illinois: 
bei daugelio JAV-bių, bet ir iš 
visų kitų kontinentų. Dviračiai, 
motociklai, įvairios volskwa- 
gen’o dydžio mašinos ir visa ei
lė didesniųjų mašinų — nuo se
no aprūdijusio Fordo iki bliz
gančio Oldsmobilio — lenkty
niauja rajono gatvėmis. Tarp 
trumpai nulygintų pakaušių čia 
maišosi ir gaurotų garbanų bei 
kruopščiai apkarpytų barzdų; 
tarp plikų gaivu čia galima iš
vysti Įvairiausių skrybėlių, bire- 
čių, turbanų, bei lapinių kepu
rių. Universiteto rajonas tai pa
saulio kultūrų ir keistenybų mi
šinys.

PABALTIJO ATSTOVAI

miesto spauda nuolat pasigėri 
lietuvių tautiniais šokiais ir pa
rodomis, kurias aplanko po ke
letą tūkstančių žiūrovų. Kartais 
pasitaiko progų Lietuvos reika
lus iškelti universiteto “Little 
UN” diskusijose, paskleisti apie 
ją. informacijų brošiūros forma, 
lietuvių vardu laimėti koki spor
to turnyrą ir Lt. ~

PAŽIŪRŲ TOLERANCIJA
Nesiribojama vien tik studen

tų skyriaus veikimu. Daugelis 
jo narių taip pat priklauso ideo
loginiams bei kitiems vienetams 
kaip akademikams skautams 
skautėms, ateitininkams, san- 
tariečiams. sporto klubui ir paų. 
šie vienetai vykdo savas pro
gramas, kaip laužus, susirinki
mus, vakarus, minėjimus, suva
žiavimus, sporto veiklą ir t.t 
šį pavasarį čia planuojami bent 
dviejų ideologinių organizacijų 
platesnio masto sąskrydžiai.

Nors studijos bei atskirų vie
netų veikla dažnai pareikalauja 
nemažai laiko ir pastangų, di
džioji akademikų dalis aktyviai 
dalyvauja studentų skyriaus dar 
buose. Itin džiugu, kad šioj veik
loj nękyla grupinių kivirčų, o 
tolerancijos dvasioj visi rūpina
si bendrais reikalais, ar tai bū
tų skyriaus susirinkimo, ar stu
dijas baigusiųjų išleistuvių, ar 
tarptautinio pasirodymo atveju.
LIETUVIŠKAS KAKLARAIŠTIS

Taigi Illinois Universitetas, 
nors ir kukurūzų laukuose pasi
slėpęs, suteikia galimybės ge
ram akademiniam bei profesi
niam pasiruošimui, lietuviška
jai organizacinei veiklai ir Lie
tuvos garso skleidimui ameri
kiečių bei viso pasaulio tautų

šiame moderniajame Babely studentijos atstovų tarpe. Malo- 
atstovaujami ir pabaltieciai. Jų niai žmogus pasijunti, kai prie 
čia studijuoja apie 100: apie 80 tavęs prieina nepažįstamas egip-

ELIZABETHE vasario 23 pamaldos už žuvusius ir mirusius prie kryžiaus. Pamaldos buvo Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties proga. Pamaldom vado vauja kleb. kun. M. Kemėžis, asistuoja kun. J. Pra- 

gulbickas ir kun. VI. Karalevičius. Su vėliavomis stovi lietuviu skautai. Nuo kryžiaus pusės tarp vė
liavų: Lietuvai gelbėti komiteto pirm. J. Bagočius ir sekr. V. Kvietkauskas.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS PHILADELPHUOJE
Šv. Kazimiero minėjime, ku

rą surengė vyčiai, dalyvavo apie 
200 asmenų. Minėjime kalbėjo 
prof. Antanas Salys ir kun. dr. 
Bernardas Šimkus (angliškai). 
Prelegentai pateikė klausyto
jams minčių apie šventąjį ir jo 
ryšį su Lietuva. Baigiamąjį žodį 
tarė prel. Ignas Valančiūnas. 
Minėjimui vadovavo Juozas Ja
nulaitis.

Balfo skyriaus valdybos suk
viestame pasitarime, kuriame be 
Balfo valdybos dalyvavo dešim
ties organizacijų atstovai ir keli 
paskirti asmenys, pritarta valdy
bos sumanymui ir šiais metais 
vesti Balfo šalpos reikalams pi
niginę rinkliavą. Iš organizacijų 
atstovų bus sudartyas 
vai pravesti komitetas,

lietuvių, keliolika latviu ir kele- tietis studentas ir prabyla: “Gal pirmininkaus Justinas Gečaus- 
- - - ~ kas. Pirmasis komiteto posėdis

įvyks kovo 8 d., 7 vai. vakare, 
Romanauskų namuose.

Radijo stočiai pertvarkius prog
ramų laiką, L. Bendruomenės 

žinimo vakaras. Rengėjų iškel- riuj”. Džiugu, jog ir tautiškas Balsą radijo bangomis pradė
ta pabaltiečių skyriaus įsteigimo kaklaraištis skleidžia Lietuvos dant kovo 16 d. girdėsime 6:30 
mintis buvo priimta su entu- garsą. vai. vakare Stotis — WDAS ban-
ziazmu. Reikia tikėtis, jog toli- J.K. ga — 1480.
mesnė lietuvių iniciatyva ir kai
mynų bendradarbiavimas tą 
mintį neužilgo realizuos.

tas estų. Prieš porą mėnesių galėtum man pasakyti, kur aš 
lietuvių studentų skyriaus ini- galėčiau gauti lietuvišką kakla- 
ciatyva buvo surengtas pabal- raištį? Aš prieš porą mėnesių 
tiečių ir ukrainiečių, kurių čia mačiau toki gražų universiteto 

'" irgi apie 10 studijuoja, susipa- “International Fair” liet, sky

J.K.

Dėl mažo narių skaičiaus bei
iniciatyvos stokos estų ir latvių Kovo 2, kun. A. Kontautas 
grupės mažai kur viešiau pasi- iš Bostono buvo atvykęs į šv. 
reiškia. Vis dėl to jie vysto sa- Kazimiero jubiliejinės šventės 
vo veikimą privatesnėj plotmėj, minėjimą, kuris buvo sujung- 
susiburdami paskaitoms, disku- tas su Vasario 16 sukaktimi, 
sijoms bei kitokioms progra- Kun. A. Kontautas aukojo 
moms. šv. Mišias 8 vai. jaunimui,

pasakė pamokslą lietuvių ir 
anglų kalbomis apie šv. Ka
zimierą. Po pamaldų kun. 
A. Kontautas dalyvavo jau
nimo pusryčiuose bažnytinė
je -salėje ir pasakė kalbą. 
Pusryčius paruošė St. Raz- 
nauskaitė. Minėjimu rūpi
nosi kun. Albinas Janiūnas.

Po pietų 2 vai. buvo pa- dvejų metų.
maldos už Lietuvą, o po jų 7^5^ kvartetas — J. Ela- 
— minėjimas. Minėjimą ati- žeVičius, Ed. Byla, A. Mi- 
2 7 '__  - -______ _■ cevičips ir Iz. Vasyliūnas (pa
kviesdamas pirmam žodžiur‘'-Xąd£V° Stakeliuną) — išpildė 
J. Valiukonį, Federacijos ir 
lietuvių bendruomenės pir
mininką. Po atidarymo pas-

Pavyzdžiui. Universiteto ^a’-a. skaitė Pr. Juras.

LIETUVIAI AKTYVŪS

Studentų S-gos skyrius Urba
noje Įsisteigė jau 1951 m. Iš 10 
narių per keletą metų jis išaugo 
į vieną iš gausi ngiausų viene
tų sąjaungoj. Savu laiku jis bu
vo pramintas “vadukų” skyriu
mi, nes daugelis iš šiam skyriui 
priklausančiųjų yra buvę ar yra 
įvairių studentiškųjų organiza
cijų veikėjai, šio skyriaus na
riai yra daug priseidėję prie aka-

PHILADELPHIOS ŽINIOS

Lietuvos nepriklau
somybes minėjimas 
Ęlizabetli, N. J.

.Vasario 16 bažnyčioje buvo 
iškilmingos mišios, kurias auko
jo kun. kleb. M. Kemežis. pa
mokslą pasakė kun. J. Pragul- 
bickas. choras suriedėjo Lietu
vos himną. Siautuli pūga su
trikdė numatytas pamaldas lau
ke prie kryžiaus. Jos buvo nu
keltos i vasario 23.

Tą dieną po sumos bažnyčios 
kieme prie kryžiaus buvo atlik
tos atitinkamos pamaldos, uždė
tas vainikas, dalyvaujant skau
tams su vėliavom ir nemažam 
būiiui. lietuvių. •

•Po pietų Laisvės salėje buvo 
pats minėjimas. Invokaclją at
kalbėjo kun. J. Pragulbickas. 
Minėjimo metu kalbas pasakė 
kongresmanė Florence Ehvyer. 
majoras S. Beįeik, kun. kleb. 
M. Kęmežis. Meninėje progra
moje dalyvavo solistė Karolina 
Miškinis-Farly. skautai padek
lamavo ir pašoko tautinių šo- 

_ kių. Dūetą dainavo J. Naujelis 
ir D. švenčiūnas, dialogą suvai
dino Aid. Kurapkaitė ir D. Šven
čiūnas. vyru choras sudainavo 
keletą kariškų dainų. Vakarui 
vadovavo J. Bagočius. Miesto 
majorui buvo sukeltos ovacijos

IŠ VISUR
• Pranciškonų ordino ge

nerolas T. Augustinas Sepins- 
ki savo laiške Amerikos pran- .t- t 
Ciškonų provincijolam ypa
tingu būdu išskyrė lietuvius 
pranciškonus, statydamas jų 
veikimą kitiem pavyzdžiu.

• Kun. K. Klevinskas, šv. 
Pranciškaus parapijos klebo
nas Minersville, Pa., pranciš- • 
konų statomajai gimnazijai 
paaukojo 1000 dalerių.

• Sibire mirė Domas Stan
kūnas. išvežtas 1948 metais 
pavasarį iš Pakruojo. Buvo 
geras, darbštus ir prasigyve
nęs ūkininkas. Sibire išken
tėjo 10 metų. Mirė 1958 sau
sio 30.

rinklia- 
kuriam

posėdis

ŽINIOS Iš LAWRENCE, MASS.
60 centų.

Po petraukos sekė meninė 
dalis, paruošta Iz. Vasyliū- 
no. “Tau ir man” eilėraštį 
EI. Tumienės padeklamavo 
Vytenis Vasyliūnas. “Kur ba
kūžė samanota” (St. Šim
kaus) ir “Oi greičiau, grei
čiau” (Šimkaus) padainavo 
Saslavičiutė Barry, sopranas.

Pi ‘ešbolševikinio tauty bloko 
ukrainiečių skyrius pakvietė lie
tuvius ir kitas pavergtas tautas 
dalyvauti priešbolševikinėje ma
nifestacijoje, kuri įvyks kovo 
16 d, 1 vai. dieną, ukrainiečių 
klube —847 N .Franklin St.

K. C.

-Neoliberalizmas ir ekonomi
nės sistemos — tai paskaitos 
tema kurią skaitė Jaks-Tyris L. 
Studentų Sąjungos Philadelphi- 
jos skyriaus sisirinkime. Susirin 
kūnas Įvyko Pennsylvanijos uni
versiteto patalpose vasario 22 
d. Nutarta balandžio 26. ‘Li- 
tuanus” naudai suruošti balių, 
kurio program. susidėtų iš vaka
rienės, trumpos meninės dalies 
ir šokių. Baliui rengti komisiją 
sudaro Algis Gečiauskas, Algis 
Lukas, Rimas Lukas. Putinas 
Mašalaitis. Kleopatra Sadinaus- 
kaitė ir Rita Žukauskaitė. Susi
rinkimui pirmininkavo Bronius 
čkotas, seketoriavo Linaida či- 
kotiatė*

Studentų ateitininkų susirin
kime, kovo 1 d., referatą apie 
švenčiausiąją Trejybę skaitė Z. 
čikotaitė. Po to pasidalinus į 
diskusinius būrelius, buvo na
grinėjamas klausymas: ko trūks
ta mūsų susirinkimams. Susirin
kimas vyko Ravenhill akademi
jos patalpose. Pirmininkavo Ri
mas Lukas, sekretoriavo Rai
monda Binkytė. Po susirinkimo 
buvo parodytos dvi trumpos fil- 
mos.

Ateitininkai rūpinasi rekolek
cijomis, kurios turėtų Įvykti ga- 

Solistė turi gražiai pastatytą vėniai baigiantis. Rekolekcijas 
ir geros mokyklos išlavintą 
balsą, yra nuolatinė šv. Pran,- 
ciškaus parapijos kultūrinių 
vakarų dalyvė, nors augina 
jau tris vaikus; jauniausias

užbaigti numatoma agape. ku
rios metu būtų paminėtas a.a. 
vysk. Kazimieras Paltarokas.

Moksleivai ir studentai atei
tininkai Velykų dienos vakare 
ruošia šokius, kurie Įvyks šv. t už Lietuvos dienos paskelbimą 
Andriejaus parapijos salėje. ir lietuviškos vėliavos iškabini- 

Z.č. mą prie miesto rotušės.

VASARIO 16 BONNOJE
Bonnoje, vakarų Vokietijos 
sastinėje, vasario 23 minėjimą 
surengė Lietuvų Studentų Są
junga Vokietijoje Universite
to didžioje salėje, papuoštoje 
Let. ir Vokietijos vėliavomis 
be lietuvių ir kitų pabaltiečių. 
susirinko ir daug vokiečių, jų 
tarpe eilė vokiečių vyriausybės, 
parlamento, universiteto atsto
vų ir šiaip žymių asmenų. Po 
Įžanginės kalbos tremtinių rei
kalams ministerijos tarėjas Dr. 
\Verner Essen skaitė paskaitą 
tema “Vokietija ir Lietuva 1918

Vokietijos parlamento atstovas 
ir užsienio reikalų -komisjos 
narys Fritz Berendsen kalbėjo 
tema “Lietuvos vaidmuo Euro
poje dabartinės politikos per
spektyvoje". Jis ragino nepasi
duoti rezignacijai, bet išlaikyti 
viltį, kad nepriklausoma Lietu
va vėl bus atstatyta.

Jis taip pat priminė Maskvos 
sulaužytas sutartis, masinius 

Buvo paskaitytas taip pat Lie- 
trėmimus. Lietuva ir kiti Pabal
tijo kraštai ir toliau laikomi Vo
kietijos draugais ir pilnateisiais

metais ir vėliau”. Paskaitininkas būsimos jungtinės Europos na- 
pabrėžė lietuvių tautos ryškų riais.
savistovumą. Dėka savo tauti
nės kultūros ir politinios susi
pratimo lietuviai iškentė nesu
žlugdyti šimtmečių vergiją. Pa
brėžė taip pat lietuvių kalbos 
vertingumą ir senumą. Perdavė 
taip pat ministerio dr. Oberlaen- 
derio sveikinimus lietuviams.

tuvių studentų atsišaukimas, ku
riame reikalauta, kad sovietai 
evakuotų Lietuvų. Dalyvavęs mi
nėjime dr. P. Karvelis kreipėsi 
į Vakarų pasaulį prašydamos pa
remti pavergtųjų tautų laisvės 
kovą.

HAVERIIILL MASS.

• Elta).

• Kun. S. Morkūnas, šv.„ 
Kazimiero parapijos klebonas 
Sioux City, Iowa, balandžio 
1 sulaukia 25 metų kunigys
tės sukakties. Jis buvo įšven
tintas į kunigus Kauno ba
zilikoje arkivysk. J. Skvirec
ko. Kaime pasižymėjo rūpin
damasis labdara Sioux Ci
ty klebonauja jau 7 metus 
ir yra atlikęs daug gražaus 
darbo. Parapiečiai jo sukak- ‘ 
tį rengiasi minėti šią vasarą.

• Pittsburghe. lietuvių pi
liečių klube (1723 Jane St.) 
kovo 23, sekmadienį, šaukia
mas vakarinės Pennsylvani
jos lietuvių organizacijų su
važiavimas. Atstovus atsiųs
ti prašomos organizacijos, 
draugijos ir klubui. Bus pra
ėjusių metų veiklos apyskai
ta ir naujos valdybės rinki
mai. Per pastaruosius metus 
lietuvių organizacijų jungti
niam komitetui vadovavo 
adv. Eddv Schultz. *

• Brocktone Vytauto En- 
dziulaičio ateitininkų kuopa
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje balandžio 20 ruošia me
tinę šventę. Prašomos daly
vauti visos apylinkės kuopos.

• Stud. Ateitininkų Sąjun
ga ragina visus savo skyrius 
iškilmingai paminėti šv. Ka-
zimiero, Lietuvos jaunimo
globėjo. 500 metų gimimo 
sukaktį, surengiant pamal-
das. akademijas, religinius 
koncertus. Sąjunga taip pat 
prisimena ir A. Jakšto — 
Dambrausko 20 metų mir
ties. sukaktį ir prašo savo 
skyrius ją paminėti šį pava
sari. A. Jakštai buvo pirma
sis Ateities redaktorius ir 
jos leidėjas. Sąjungoje jau 
daromi pasirengimai vasa-

B. Jurkevičius. Aukojo: po 5 doL 
— kun. A. J. Baltrušūnas. Mr. 
ir Mes. J Savukinas. P Svirskas; 
po 2 dol. — P. Jankauskas. J 
Zavadskas. M. Vencus. P. Ams- 
kej. J. Jersuevičius. M. Matonie- 
nė. po 1 dol. — J. Savukinas. J. 
Šilanskas. J. Vitkauskas. M. Va- 
lukevičienė, A. Svirskaitė. A. 
Eidukonis. J. Bekšienė. K. Zė- 
mienė. B. Jurkevičius. A. Shaus- 
kis. S. Pepkauskienė. A. Mar- 
čulionis. O.'Jurkevičius, H. Har- 
doman. J. Belskienė. M. Degesū- 
nas. O. Muzikevičienė. \r Baka- 
nauskas. P. Verbickienė. Su
rinkta aukų 48.75 dol. ir pa
siųsta Alto centrui Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Alto skyriaus pirmininkas P. 
M. Jankauskas pranešė apie pra
eitų metų veikimą, kad buvo pa
siųstos rezoliucijos JAV aukš
tiems pareigūnam ir kad gauti 
atsakymai. Minėjmas baigtas 
maldh.

Alto skyrius dėkoja svečiui 
paskaitininkui, šv. Jurgio para
pijos chorui, aukotojams ir vi- 

Aukas rinko: M. Matonienė. siemas dalyviams.

Nepriklausomybės minėjimas
Alto skyriaus rengtas Lietuvos 

nepriklausomybės 40 metų su
kakties minėjimas įvyko sek
madieni, vasaro 23. Šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo pamaldos, ku
rias aukojo kun, J. J .Baltru- 
šunas. Per pamokslą buvo ir an
gliškai paaiškinta šios dienos 
reikšmė ir prašyta pasimelsti už 
Lietuvą. Mišias užprašė katalikų 
centras.

ros stovyklai, kuri vyks AL 
RK Federacijos stovyklavie
tėje Manchestery. Mich. Sto
vykla tęsis dvi savaites.

• Urugvajuje lietuvių ko
munistų tarpe pastebimas 
nusivylimas komunizmu. Jau 
nebeatsiranda grįžtančių į 
Lietuvą. Iš Urugvajaus buvo 
ekskursija nuvykusi j Lie
tuvą ir sugrįžusi. Jie dar ofi
cialiai giria sovietinę

citalį Laivrence visuomenei. Kon Lietuvių Gedimino klube 2 
certas vyks Methuen Memorial .v- PP- Įvyko minėjimas, kuri 
Music Hali salėje. 28 salėj. Kon- . malda pradėjo kun. A J. Bal- 
certo programą sudarys Tarti- trušūnas, parapijos choras, ya- 
ni, Sinding. Chaussbn ir Gai- dovaujamas T. Deniells sugic- 
delio veikliai. Ketvirti progra
mos smuikininkas skyria Ju
liaus Gaidelio veikalams. Bus 
pagrota jo “Lietuviškas šokis 
Nr. 2”. “Malda" ir “Pavasario

demiku leidinių, kaip ‘Litua- kun. A. Janiūnas pa- 
nūs” bei studentijos metraščio 
“Dienos tarp dangoraižių”, iš
leidimo. Išnaudojamos progos 
vardo bei jos tragedijos garsini-
mui.
dienrašty Vasario 16 proga Petraukos metu padaryta 
vis paminima Lietuvos kančia, rinkliava Altui davė 70 dol.

NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA

Kristaliniam Karste
Kaina $2.00. 4 1 pusi.

dėjo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Minėjimui vadovavo A. šau
kis. kuris paaiškino šventės 
prasmę pakvietė kalbėti šviečia 

.. .v Joną ValiųkonĮ iš Lawrence.
šokis" .Antrąjį lietuvišką šokį Mass. Jo paskaita pavaizdavo
smuikui su fortepijonu kompo- Lietuvos kančias dabartinėje
zitorius Gaidelis parašė 1949 vergijoje. Be to, dar kalbėjo ir

g lionės į Europą. Kun. A. Kon- metais gruodžio mėnesį Trauns- ^un. A. J., Baltrušūnas.
< tautas gražią lietuviška tar- teine, Bavarijoje. Savo laiške Pertraukos metu padaryta rink-
! sena aiškino kiekvieno pa- smuikininkui kompozitorius
| veikslo turinį, į ____ _____ _____________
2 New Yorku, ir įvairių kraštų mano stilių, bet norėjau. jonas Jerusevičius. P. Svirskas. 
“ vaizdais: Azorų salos, Portu-..................

“Į tėvynę grįžt norėčiau” ir 
mišrus choras — C. Sasnaus
ko “Jau slavai sukilo” ir. J. 

. Žilevičiaus “Laisvės Daina”.
Po to kun. A. Kontautas 

rodė spalvotus, paveikslus iš 
jo paties ir kun. Mahony ke-

pradpriamąs apie savo šokį rašė: 'Jis nevisai
P. M. J.

sant-
varką. bet privačiai pasisako 
apie didelį gyventojų vargą.

t JAU GALIMA GAUTI
; “Draugo” ’ premijuotą

? PAUIJAIS JURKAUS

Taip pat galima gauti naują leidinj Jiipzo VaiėrliūDo li Anglija, Airija. Iš įsidėmėti-
ŽYM1EJI KARO VADAI j nų vietovių buvo Liurdo vaiz- 

o dai ir šv. Kazimiero kolegi-
Kaina $3.00 2 15 pusi

kad jis kiek galint būtų lietuviš-
Į galijos krantais, Capri. Ita- kesnis. liaudiškešnis, o tada ir »-
I lija, Austrija, Vokietija, švei- harmonija turi atitikti melodiją ♦ 
s cAriiA. Pmnnflyiin lUfnrmnn Sis šokis pirma karta buN O iš- i carija, rraneuzija. Monaco. j ABRAMS, 228 BROADHAY (kampan RorbHng Street,

bish Gnniend, ir pakartos Heil I prieš Bridge Plaza). Rrooklyn. N. Y.
brone ir Bremene. i Po 35 metų biznio, vyro mirties priežastis verčia parduoti

Smuikininkui akompanuos jo I visas turimas prekes.

I Š PAR DA V I MIS
527 pusi

KAINA S5.00

Gaunama DARBININKO administracijoje

910 Willonghby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

uai ir ov. ivuzunreru k.

U . jos nuotraukos Romoje.
Kreiptis i Darbininko

duktė Rasa Manja Vasyliūnaitė. ♦ Parduodama už žymiai imžesmę kainą, nei jų vert? siekia; ’ 
SMUIKO KONCERTAS . ši koncertą smuikininkas sky- » jmv. paltas, kurio kaina $50. parduodamas už $18.00: }

% šeštadienį, kovo 8 diena, 8 v. ria Švento Kazimiero garbei, jo ♦ topperis—$25.00, parduodamas už $10.00: J
a vak, smuikininkas Izidorius Va- 500 metų jubiliejaus proga. » suknelės vertos $15.00—už $5.00. |
J| syliūnas duoda naują smuiko rc-

administracija

f 910 AVILLOIGHBY AVĖ.

• RROOKLVN *1, N. Y.
O.w.J
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Nevesk į pagundą. ..
Tai nėra premijuoto romano 

tema. “Romanas“ užsimezgė 
Milane. Italijoje, visai kitokiom 

, aplinkybėm . Jaunuolis Lenkė 
automobilį, kurio atvirame lan- 
gi lindėjo simpatiška kalytė. 
Jaunuolis neiškentė ir jai mirk
telėjo. Gi kalaitė, pasirodo, bu
vo gana “padori”. Ji šoko pro 
langą ir čiupo tam kavalieriui 
už gerklės, šis susvyravo ir kri
to nuo motociklo. Kai nugabe
no į ligoninę, jam buvo pasiūly
ta 90 dienų pagulėti
Gerklė pagijo, bet sušvito vidu

riai
Londone Miss Mae Spence pa

juto skausmą gerklėje. Nuėjus 
pas gydytoją, tas norėjo bateri- 
ne lempute pašviesti ir pažiūrė
ti. kas yra pikto atsitikę. Nelai
mei šviečiamoji lempelė išslydo 
iš pirštų ir nugarmėjo gilyn. 
Gerklėje skausmas palengvėjo, 
bet viduriuose pradėjo šviesti, 
žinoma, reikėjo operacijos lem
putei išimti.
Saldžiau gyventi, negu mirti

Miunchene, Vokietijoje, uni
versiteto kieme buvo senas įra
šas: Dulce et decorum ėst pro 
patria mori“. Įrašas buvo pabu

rtas iš romėnų poeto Horacijaus 
eilėraščio ir reiškė: "Saldu ir 
garbinga mirti už tėvynę.” Stu
dentai nubalsavo tą parašą pa
keisti kitu: Mortui viventes ob- 
ligant’ —“Mirusieji gyvuosius 
įpareigoja”, šis įrašas jau nesa
ko. kam įpareigojama mirti už 
tėvynę ar saldžiai tėvynėje gy
venti.

Šavišalpa

vo saldainių savo krikšto vai
kams. Amerikonai yra krikštatė
viai visiems varguoliams. Ne 
margučių ar saldainių prašo mus 
broliai, net vaistu ir duonytės.

Ralfas labai prašo visus tante- 
čius išgirsti tą kenčiančiųjų 
šauksmą ir atsiliepti Jūsų centai 
jūsų doL nebus-- niekad geriau 
sutaupyti ar išleisti kaip gelbs
tint bi-oų-sesę Lietuvį.

Balfo centras
dabar kataloguoja naujus 

vaistų ir drabužių standar
tinius siuntinius į Lietuvą. 
Prie vaistų parengimo prisi
deda dr. V. įercijonas ir dr. 
D. Jasaitis.

IŠ BALFO CENTRO ROPESOV
Imigracijos reikalai.

Atstovaudamas Balfa, kun. L.
Jankus kovo 3 dalyvavo tarpor- 
ganizaciniame atstovu posėdy
je imigracijos į JAV reikalu.

* Pasirodo, kad nedarbas Ame
rikoje atsiliepja ir imigracijai, 
nes trūksta lėšų bylas sutvarky- -- 
tl Norima, kaip galint grei
čiau. pagelbėti Vengrijos pabė
gėliams. Jų per 30,000 jau yra 
Amerikoje kaip svečiai. Dalis tu 
rėš išvykti į kitus kraštus. Aus
trijoje ir kitur yra apie 19,000 
vengrų, kurių tik 12,000 temano 
ma priimti į JAV. Norima grei
čiau likviduoti stovyklas.

Atsirado ir naujų tremtinių— 
tai Indonezijos olandai,. Jų yra 
per 40,000. Tik pusė to skaičiaus 
temanoma priimti į JAV.

šiuo metu apie 1,600 imigran
tų bylų mėtosi po Washintono čiams beruošiant. Atėjo laikas 
įstaigas ir negauna eigos. Biuro
kratija ir lėšų stoka priverčia 
jau užtikrintus asmenis gaišti 
mėnesiais ir metais nežinioje ir 
skurde.
New Y orkas davė Baifui 6,000

New Yorko ir New Jersey va
jus oficialiai buvo užbaigtas ko
vo 1. Vitalio Žukausko vadovau
jamas vajus perdavė Balfo Cen
trui $6,000.000 kurie bus panau
doti mūsų varguolių pagalbai, 
siunčiant jiems vaistų f,į Lietuvą 
ir Sibirą) ir maisto bei rūbų (ki
tur esantiems.).

Balfo Centras užverstas pra
šymais. Deja, dėl muito aukštu
mo ir lėšų stokos negalima vi
sų prašančiųjų patenkinti, nors 
prastinai ir sulaistyti ašaromis.

Balfas prašo
Balfo Centrui pagalbon galė

tų ir turėtų ateiti visi lietuviai, 
kurie gyvena JAV ir Kanadoje. 
Ateina Velykos. Tai būdavo do
vanų metas, kai krikštatėviai pa
rūpindavo margučių ar duoda-

atlaikau paAiom pri^inamiauaioni kainom 
siiMo 8 stambios krautuvas

118-125-130 ORCHARD ST.,
cor. Oelancey. NVC. (JR 5-4525

S. fte^kAnat^ino km>m»vf»>' kalbama rusiškai, lenkiška* ir ukraini-tiškal
KRAUTUVĖS ATVIROS KASOIEN. IR SEKMAOlGNlJtS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

S. Bff KEHSTEIH, Ine.,

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

m

Vilnonės Medžiagos Lietuvon 
1 Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasujskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
už viln..n**v. atlaikai yra matini*. n^xn> už pagintas 

Vilnone n>-<ižiasa!> ift ritiniu Ir

Šv.

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

HARTFORD. CONN.

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain. Michigan

I

I

i
i

i
1

Tel. TW 4-SSTJ

351 Bark Street. New Britam, Gonn.

Tel. Vardu 7-MS3IMM

Kruni 2 dol. 2<J2 psl j Tel. Grveehill C-7733$418

4310

I i

LESLIĘ COLIN JABARA, gimęs Australijoje, yra prosūnaitis 
R. Stocktono, kuris pasirašė JAV nepriklausomybės dekliaraciją. 
Nori gauti JAV pilietybę. '

i I

i 5

Balfo Centrui labai trūksta
Visos Balfo Centre turimos 

rašomosios mašinėlės jau yra 
iškliarusios afidavitus tūkstan-

Kazimeiro sukakties mi- 
•** nė j imas

Kazimero 500 metų sų-

380 MARLE AVENUE,

Malonini patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

šeimos 
duktė-.

N.W.

STANLEY METRICK
W. 471 h St.. Chk-ace. UI.

JOHN SHURNA
Re. Alksny. Chleago, I1L

ALLAN STEWART

lietuviškai. ‘ į
kmad. ‘ ii

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

Maigytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.
PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711

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

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PEHER LISAUSKAS 
SS-15 53rd A ve n ne. .Maspeth. N. Y.

VJCTOR ABECCNAS

Urano miestelyje, Italijoje, 
yra vienui vienas kino teatras. 
Kai žmonės pradėjo įsigyti te
levizijos aparatus, vis mažiau jų

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORĖM

nutarė sau pagelbėti: jis naktį 
lipinėjo ant stogų ir piaustė an
tenas. Ar tuo sau padėjo ar tik 
kalėjimą laimėjo, tai jau kitas 
reikalas.

Jonas Obelinis

maa prie JAV vyskupų vajaus

NEWARK, NEW JERSEY
šv. Juozapo novena ir re

kolekcijos šv. Trejybės parap. 
bažnyčioje prasidės kovo 11

Paryžiuje sumažėjo policija
Paryžiuje vis mažiau atsiran

da vyrų, kurie nori būti polici
ninkais. Kad savanorių atsiras
tų daugiau, dabar priimami ir 
mažesnio .ūgio vyrai. Iš to, sa
ko, bus dar ir tokia nauda, kad 
triukšmo metu, kai žmonės lai
dosi akmeninis ar kiaušiniais, 
rečiau pataikys ir prasikišusią 
policininko galvą.

Socialistai nėra patriotai?
Rytinėje Vokietijoje, Frank

furte prie Oderio, buvo pagau
ti keli mokiniai, kurie ant sienų 
išrašinėjo vokiečių tautinį him
ną. Juos pašalino iš mokyklos 
ir paaiškino: “mokykla tūri auk
lėti ne išdivikus ir sienų teplio- 
tojus, o jaunus socialistus.“

leškomas Kazys Keciorius, ki
lęs iš Panevėžio. 1950 metri- bu
vo sargybų kuopoj Stuttgarte. 
Vokietijoj. Rašyti adresu: 2. 
Sipavičius, Apartado Aereo Nr. 
64145. Bogota. Colombia. So. A- 
merica.

AUKŠTYN
ŠIRDIS

Kun. J. Prunskis!
•‘Pavyzdžius iš šventųjų j 

ir kit’; heroiškų akmenų gy | 
vėn nio. žmonės ilg an alsi | 
ny- a tie pavyzdžiai daro| 
didelės ir geros įtakos’’. |

Tie pavyzdžiai yra sutelk | 
ii .'tame leidinyje. Iš jn gai'-j
sii;in»»Ti: ar mc- žinome * 
k"r -klibame? ar p->rskaite: f 
lai<!:a Tėvo? Kas yra meilė* 
ir draug škurna-? |

Gaunoma Darbininko ad- 
minbtracii«i» W0 Willougb.

kreiptis į tuos, kurie tais afda- 
vitais atvykote: ar nežinote kaip 
ir kokiomis aukomis galėtume 
gauti gerą lietuviškomis raidė
mis rašomąją mašinėlą. Gal ga
lima būtų suorganizuoti kokią 
“party”, ir jo pelną paskirti ra
šomai mašinėlei nupirkti. Už to
kią iniciatyvą mums padėti ga
na ilgai dėkotume rašydami nau
ja mašinėle.

Jūsų iš širdies
Kun. L. Jankus 

Balfo Reikalu Vedėjas

NEW HAVEN, CONN.
•Šv. Vardo draugijos pusryčiai 

bus kovo 9, po 8:15 mišių para
pijos salėje. Per pusryčius bus 
prisiminta ir šv. Kazimiero 500 
metų sukaktis.

Antanas Zaika ,43, mirė ir pa
laidotas iš šv. Kazimiero bažny
čios šv. Lauryno kapinėse. Pa
liko broli Praną, seserį Bartušie- 
nę ir Stelių Žaikaitę. Du pasku
tinieji gyvena New Havene.

mento, būna giedami Grau
dūs verksmai, o penktadie
niais einami Kryžiaus keliai.

d. ir baigsis kovo 19 d. per 
šv. Juozapo šventę. Novenos 
pamokslus sakys T. Marčiu
lionis M. I. C. Novena bus 
pravesta lietuvių ir anglų 
k. Anglų kalba bus 5:15 ir 
7 vai. vak. ir lietuvių kalba 
po 8 vai. mišių ir vakarais 
7:45 vai Kviečiami visi para- 
piečiai gausiai dalyvauti.

Gavėnios metu trečiadie
niais 7:30 vai. vak. ir sekma
dieniais 3 vai. p.p. bažnyčio
je, prie įstatyto šv. Sakra-

BALTIMORĖS ŽINIOS
šv. Alfonso mokyklos

vaikai grįžo į mokslą po ne
tikėtų savaitės atostogų. Didelė 
vasario mėnesio pūga tiek pri
vertė sniego, kad savaitę nebu
vo pamokų. Ir viešose mokyklo
se nebuvo pamokų, bet studen
tams teks tą laiką atidirbti va
sarą.

Kryžiaus keliai
Šv. Alfonso parapijos kuni

gai ragina visus liet, gausiai 
dalyvauti šitose gražiose gavė
nios pamaldose, kurios vy ksta 
lietuviškai kas sekmadienį 4 v. 
p.p. Tas Kryžiaus Kelių apmąs
tymas padės tinkamai prisi
ruošti Krstaus prisikėlimo šven
tei — Velykoms!

šv. Vardo vyru draugija
turės savo iškilmingus meti

nius pusryčius kovo 9 po 8:30 
v. mišių. Pusryčius paruoš šv. 
Alfonso parapijos moterys ir 
jaunos sodalietės. Draugijos 
valdyba yra pakvietusi žymius 
asmenis dalyvauti šiuose pusry- 
čiuose, jų tarpe futbolo aikštė
je pasižymėjusį lietuvį Joną 
Unitį. Kalbėtėju bus arkivysku
pijos šv. Vardo draugijos pr-

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite?—

I. CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GR 5-8168
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir I

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Pirmininkauja Ona Lekevičienė. 
Apsvartyti svarbiausi ( ateities 
palani. į

Pašaukimo klausimu
Šiomis dienomis Baltimorės 

arkivyskupas Francis P. Keough 
pranešė, kad trūksta pašauki
mų į dvasinį luomą. Ragino tė
vus ir dvasiškiją prisidėti prie 
šio kilnaus darbo, išugdyti jau
nime pašaukimų į dvasni gy
venimą. Vyskupas paskyrė kuni
gus, kurie pereitų molyklas, kal
bėdami apie pašaukimus.

Didžosios Malonės novena
į šv. Pranciškų Ksaverą šie

met prasidėjo kovo 4 d. Pamal- 
do kasdien per visas 9 dienas 
vyksta 4 kartus per dieną 11, 
12. 1 ir 5:30 v. šventojo relik
vija sveikinama visų pamal
dų. ši novena vyksta kas metai 
ir sutraukia daug žmonių.

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui ir 

broliui, Anatoliui Elsbergui 
staiga mirus, reiškiame gi
liausia padėką visiems, kurie 
mus parėmė šioje taip sun
kioje valandoje savo drau
giškumu, gėlėmis ir šv. Mi
šių aukomis.

Ypatingai dėkojame kun. 
P. Totoraičiui, kun. J. Pakal
niškiui, kun. A. Račkauskui 
už maldas koplyčioje, auko
jimą šv. Mišių ir palydėjimą 
į kapines. Taip pat dėkoja
me tėvams pranciškonams, 
aukavusiems šv. Mišias prie 
šoninių altorių.

Nuoširdžiai dėkojame p.p. 
Anuškams, kurie pirmieji 
padėjo mum pakelti šį skau
dų smūgi; pp. Ramanaus
kams, Strijauskams, Cere- 
kams. Čekams, Didžiuliams, 
ponioms Gintautienei ir Zub- 
k lene i, ir visiems prieteliams, 
kurie šiokiu ar tokiu būdu 
padėjo palydėti mūsų bran
gų vyrą ir brolį į amžiną po
ilsio vietą, o p. J. Garšvai, 
laidotuvių direktoriui, už ge
rą patarnavimą.

Sunku yra žodžiais išreikš
ti mūsų dėkingumą ar atsi
lyginti už visu genimą — 
galim tik prašyti Viešpaties 
Dievo, kad visus laimintų.

mėn. pirmą 
penktadienį, parapiečių pa
togumui, 7 vai. vakarais yra 
aukojamos šv. Mišios šv. Jė
zaus širdies garbei Per šv. 
Mišias gali priimti šv. Komu
niją visi tie, kurie 3 vai. bu
vo nevalgę.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

įvyksta kovo 23 d. Minėji
me sutiko dalyvauti ir kal
bas pasakyti Lietuvos atsto
vas Washingtone Juozas Ka- 
jackas, prel. Jonas Balkūnas 
ir kiti. Meninėje dalyje, be 
vietinių pajėgų, pasirodys 
New Yorko skautų vyčių ok
tetas.

Balfo skyrius
Susirinkimas įvyko kovo 2 

parapijos salėje. Susirinki
mas pritarė ir nariai pasiža
dėjo remti valdybos sutiki
mą šiais metais Newarke su
ruošti Balfo seimą.

Klemensas ir Ona Bagdo
navičiai

susilaukė, ke ir' > 
nario — . ū au . ris 
ris jau r . "i.ia.

Sv.
kakties minėjimas įvyko kovo 

___  2 d. Šv. Alfonso bažnyčioje bu- 
mininkas F.- Dewberry. Draugi- pamaldos, kuriose dalyvavo 
jos dvasios vadas kun. J. Antos- 
zewski išsiuntinėjo laiškus, ra
gindamas visus narius kuo gau
siau dalyvauti pusryčiuose.

Sodalietės
turėjo savo mėnesinį posėdį 

kovo 2 po mišių. Nauja išrinkta 
valdyba pravedė susirinkimą.

Dažytojai savanoriai
D. Grimoskienė, jos vyras 

F. Grimoskas, S. Osteen, V. 
Sunclades, Ch. Lucas ir V. 
Temoshek po darbų vakarais 
per pusantro mėnesio išdažė 
parapijos salę su visais kam
bariais ir virtuvę. Tuo būdu 
sutaupė parapijai virš $ 1. 
500. dol.

Didelė paslauga parapijai
Uždarius maisto fabriką 

“Cudahy’s”, ir jį griaujant. 
klebono pastangom buvo 
gauta veltui virš 10.000 dide
lių plytų, kurios nemokamai 
ir pristatytos. Plytomis buvo 
užversta prie pat bažnyčios 
didelė duobė. Pastačius čia 
mokyklą, išlygintas žemės 
plotas bus naudojamas vai-. 
kams žaisti. Parapijos nuo
savybė pagerinta veltui už 
40.000 dol.

daug žmonių. Tautiniais drabu
žiais pasipuošusios lietuvaitės 
įnešė trispalvę ir pastatė greta 
altoriaus. Kun. K. Pugevičius, 
ateitininkų dvasios vadas, auka
vo mišias ir savo turiningame 
pamoksle gražiai apibrėžė 
šv. Kazimiero gyvenimą.

Akademija minėjimas įvyko 
5 v. p.p. parapijos salėje. Minė
jimą rengė Baltimorės ateitinin
kai sendraugiai. Pirmininkas K. 
Bradūnas atidarė trumpu žode
liu ir pakvietė į garbės prezidu- 
mą: prel. L. Mendelį. kun. V. Da- 
bušį, kun .K. Pugevičių. J. Ais
tį. A. Vaičiulaitį, P. Jurkų, Liet. 
Bendruomenės vicepirmininką 
J. šilgalį. Darbo prezidiumą su
darė stud. Alg. Męidūnas ir 
stud. N. Bogutaitė.

Gražią invokaciją atkalbėjo 
prel. L. Mendelis: savo paskaito
je kun .V. Dabušis pavaizdavo 
šventojo gyvenimą ir surišo jį 
su dabarties momentais.

Antroji minėjimo dalis buvo 
skirta licteratūrai. Savo eilėraš
čius skaitė: J. Aistis, d. Bura- 
čaitė, A. Radžius, K. Bradūnas. 
o beletristiką—A. Vaičiulaitis ir 
P. Jurkus. Dalų šios literatūros 
buvo skirta šv. Kazimierui.

Minėjimas buvo gražiai suor
ganizuotas. praėjo tvarkingai 
Publikos buvo apie pora šimtu.

D.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
Urmo (wholesa1e) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALINUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St 
Telef AL 4-8319

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michiran Fanu Sūrio, šis sūrii® jau per ilgias metus gaminamas I 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Midi. -

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek Išpopullarinot Michigan Farm Sūrf, kuris paliko 
▼isų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Tel. BA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

834 N. DrnUon Street. Baltimore, Md. TeL Lonctrood S-2S22 

.MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prw«prct Street. Hyde Park. Masa. Tel. Ryde Park 3-3975 

GEORGE GALONAS
14W Caniff. Detrolt, Mieh. TeL T. O. S-7M2



87-09 JAMAICA AVĖ.,

TEL. VI 7-4477

Šiokiadieniais

<9 SPORTAS

VYT. BELECKAS savininkas

maras, elc

GIANTS treniruojasi Phoenbt, Ariz.

36:26.

322 Union Avė.
Ar galima dar

Tol.: APplegato 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

tuo tarpu tik jo išbudimas ir

iš Norwoodo, Mass. dalyvavo 
Vaitonio simultane ir atkrei-

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas 

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.

lis dar skendi savo nerūpes
tingume, išdidume, patogu
muose. Maža žymių, kad jis

Pereitą sękmadienį Lietu
vių Sporto Klubo futbolo pir
moji vienuolikė pratęsė šio 
sezono nelaimingų rungty
nių virtinę Eintrachtui SC 
pralaimėta 1:9! Po šių rung
tynių mūsiškiai liko ir to
liau paskutinėje vietoje, at
silikę nuo devintosios vietos 
per trejetą taškų. Vokiečiu 
“Staats — Zeitung” nuomo
ne, tik stebuklas tegalėtų

Jauniai savo pirmose Na
tional Junior Cup rungtynė
se įveikė Great Neck SC 2:0.

Moteris laimėjo.
šeštadienį LSK moterų 

vienetas laimėjo draugiškas 
krepšinio rungtynes su St.

Įėję. Mūsiškėms šis laimėji
mas brangiai kainavo. Verž
lioji taškų rinkėją — puolike 
Gintautaitė — sunkokai su
sižeidė. Jai skilo kojos kau
las.

ir Grevinšienės, ' pradžioje 
smarkiai atsiplėšia. Antra- 
fne kėlinyje išnešama iš aikš
tės Gintautaitė, o Endriu- 
kaitytei už baudas taip pat 
išėjus, nelieka kam kovoti 
dėl aukštų kamuolių po len
tomis. St. Johns smarkiai 
spaudžia, bet Žukauskienė, 
Arminaitė, Senkutė, Padva- 
rietytė, Nutautaitė, Jocytė ir

Veda K. Merkis
Vaitonio naujas laimėjimas. 

Praeitą mėnesį, Povilas Vai
tonis laimėjo Kitchener — 
Waterboo turnyrą komando
je, surinkęs vienodai taškų 
su buv. Vengrijos meisteriu 
G. Fusteriu. Vaitoniui pirmo
ji vieta pripažinta pagal me- 
dian taškus. Pirmenybės tru
ko du savaitgaliu.

P. Vaitonis dėkoja visiems 
už gražų ‘priėmimą Bostone, 
itin Lietuvių šachmatų klu
bui, sudariusiam proga pabu-

čiuliškus santykius su JAV 
šachmatininkais.

Bostone Sunday Blobe, 
“kovo 2 d. P. Vaitonį vadi
na” Canadian chess Cham
pion and MSCA’s feature at- 
raction this year...” Mini apie 
Vaitonio pagerbimo banke
tą, lietuvių surengta So. Bos- 

n - • i tono L.P.D. Įdėtos iš to ban-isgelbeti Vakarus

Lietuvių Atletų Klubo vy
rų krepšinio ekipa dalyvau- 

- ja atvirame YMCA turnyre 
kovo 15 d., šeštadienį. Pla
čiau kitą kartą.

Atletas.

(Atkelta iš 4 psL) 
vienos aukštokos technikos 
mokyklos. Oxfordo universi
tete yra 14 katedrų istorijai 
ir tik viena inžineriniams 
mokslams. Sovietų Sąjungoj 
100 % aukštesniųjų mokyk
lų mokinių mokosi matema
tikos 5 metus, fizikos 4 me
tus, chemijos 3 metus, o JA 
V tik 12% pasirenka mate
matiką. čia laisvai pasirenka dėmesio iš svetimtaučių, ypač 
specialiuosius dalykus, jų tar- vokiečiu, ne vien dėl gerai 
pe ir džraą. Laisvasis pašau- paruoštos programos bei ge-

tų išgelbėti nuo pavergimo 
bolševizmui.

Iškilmihgojo akto paskuti
nėje dalyje vėl pasirodė 

“Damos” choras, 
vadovaujamas Motiejaus

Budriūno. Dideliu darnumu 
ir kultivuotu skambesiu jis 
padainavo šventei parinktų 
dainų. Ypač klausytojams pa
tiko pabaigos dainos “Karve
lėli” — č. Sasnausko, ir su

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po $8.00 — Mrs. E. Balčiūnas, K. Prapuolenis, White Plains, 
So. Boston, Mass.
Po $5.00 — Z. Počius, Rosljn-
dale Mass ,
Po $4.00 — Mrs. P. Mažeivienė,

So. Boston, Mass., A Pilibaitis, 
L&nden, N j, A. Masilionis, Cle- 
veland, Ohio, Mrs. M. Krištapo- 
nis, Dorchester, Mass., P Aver- 
ka, So .Boston, Mas., P. Amsie- 
jus, Haverhill, Mass., Miss P.

N.Y.
NEW JERSEY MIŠRŪS — Mrs. 
J Jasukaitis, Newark, Mrs. A. 
Staniel, Maplewood, Ch. Kulas, 
Fairview, V. Slepakovas, Pater- 
son, S. Ramanauskas, Linden; 
WATERBURY, £0NN. — J. Ka-

Po $3.50 — Mrs. Ę Vyžienė, 
Brooklyn, N.Y., Mrs. M. Dura- 
blienė, Brooklyn, N.Y
Po $3.00 — S Markevičius, Eli- 
zabeth, N. J, Mrs. A. Čeikienė, 
Norwood, Mass.
Po $2.00 — Mrs. A. Mockeliūnas 
Mrs. E. Ambrazaitis, Z. Grab- 
nickas, Brooklyn, N.Y., Mrs. V- 
Yomant, St Petersburg, Fla., 
Mrs. J Jankauskas, Jt~Millinoc- 
ket, Me., Mrs A. Dailidis, W. 
Hartford, Conn., J .Butkus, Bri- 
dgeport, Conn, Rev. A. Ežerskis, 
Wilkes-Barre, Pa., S. Navickas, 
Chicago, Dl., J Valentukevičius, - 
So. Boston, Mass., Mrs. F Rep
šius, Brockton, Mass., A. Jurgas, 
Los Angeles, Calif., Mis J. Gu- 
daitė, Brockton, Mass., J. Lavi
nas, Brighton, Mass., Mrs M. Mi- 
koltis, S. Merchantville, N. J.
Po $1.50—Mrs. S. Barakauskas, 
Brooklyn, Y.N., A. Jurgėla, K.

keto Joseph Hurvitz, MSCA 
pirmininko kalbos mintys, 
kuriose jis giria Lietuvių 
šachmatų klubą “for the new 
spirit it has infused in or- 
ganized chess” didelį kreditą 
atiduodamas Kaziui Merkiui 
už jo veiklą draug su dr. Ka- 
pochy, LŠK pirmininku.

Bostonas įveikė N. Yorką. Kairys, Brooklyn, N.Y., J. Že- 
Rytų apygardos šachmatų 
pirmenybes kovo 1-2, N. Y., 
laimėjo So. Bostono L-PD. 
šachmatų klubas, įveikęs 
Brooklynb lietuvių atletų klu
bo šachmatininkus 3-2. Pa
sekmės: G. Šveikauskas — 
E. Staknys 1-0, K. Merkis — 
V. Kulpavičius 1-0, A. Ketur
akis — M. Paškevičius 0-1,

maitis, Waterbury, Conn.
Po $1.00 — BROOKLYN, N.Y.
— Mrs. Br. Dičmonas, J. Miko- 
laitis, Mrs. P Rimkūnas.
RICHMOND HILL, N. Y. - M.
Simonaitis, Ed Leleiva, Mrs. E.
Mulukas, Mrs. O Stagnūnas.
MIŠRUS NEW YORK — Mrs. S 
Kraunaitis, Andes, M. Surduke- 
vičius, Long Island City, N.Y.,

A. Krivinskas, V. Skladaitis, 
Mrs. O. Baltrušaitis, Miss M-Ka
šėtaitė, V. Kuzmickas.
MIŠRŪS CONN. — J. Gruodis, 
New Haven, J. Burnett, Bridge- 
port, Pr. Kirmonas, Hartford, 
Mrs. J. Merkienė, Manchester, 
Mrs. T. Točionis, N. Britain 
SO. BOSTON, MASS — P. Bi- 
žinkauskas, Miss S. Rimaitė, Mr Zr 
M. Petravičius, Mrs. O Jakūųavi 
čienė, Mrs. M. Jankauskas, P. 

Kleponis, B. Kruopis, Mrs E. 
Mačienė, P. Kurapka, Mrs E. 
Gruodis, J. Arlauskas.
BROCKTON, MASS — Mrs. A 
Yarus, A Jurgutis, Mrs. M. Bart- 
kevičienė, Mrs. A Kvaraciejus,; 
A Akstinas, J. Česnulevičius 
CAMBRIDGE, MASS. — H.A. 
Plekavičius, P. Radaitis, B. Ja
kutis, J. Mackevičius. 
DORCHESTER, MASS. — Mrs 
M. Palilonis, Mrs. J. Grigas, H 
Gineitis, J. Liutkonis. 
MIŠRŪS MASS. — J. Gudelis, 
Roslindale, K. Jankūnas, Water- 
town, V. Žiaugra, Jamaica Plain, 
P. Adomavičius, Athol, Mrs P. 
Kazlaukas, Lawrence, Mrs. A. 
Raižis, Northapmton, V. Vizgir
da, Boston, W. Savickį, Stough- 
ton, Mrs. M. Raudeliūnas, Brigh
ton, J. White, Wheelwright 
CLEVELAND, OHIO — P. Gruo 
dis, G .Bakaitis, Mrs. A Krakau- 
skas, V. Palubinskas, Pr. Ambra-

1M3 MADiSON ST BROOKLYN T7 N V

Perkant - parduodant namus, ar iš- 
nuomoj ant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy. ir vals
tybiniu taksų (Income Tax) užpildy 
ti, pirkiniui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders)

Kreiptis —

Joseph Audrusis Insurance
WOODHAVEN 21, N. Y.

• 9 vai. ryto Ugi 9 vaL vak^ 

sekmadieniais — 1 vaL p.p. Egi 5 vaL vak.

R. Karosas — J. Galminas 
0-1 (bostoniškiai įvardinti 
pirmiau), šachmatų apygar
dos nugalėtojui N. Y. inži
nieriai, kaip girdėti, paskyrė 
pereinamąją dovaną. P-bių 
uždarime dalyvavb FASKo 
Rytų apg. vadovas A. Vakse-

nas ir kt. šachmatų bičiuliai.
■ Detroito Kovo šachmati
ninkai pralaimėjo ukrainie
čiams 2-3. Po tašką pelnijo 
K. Škėma ir R. Juozapaitis. 
Antras susitikimas su ukrai
niečiais baigėsi geriau 5-5. 
Čia taškus sukorė: V. Kut- 
kus, K. Saudargas, N. Gilvy- 
dis, J. Gilvydis ir S. Gar- 
liauskas.

Latvių šacha Pasaule, 
vasario nr. pabrėžia, kad lie- 

__ ____ ___________ tuvis Edv. Staknys šių metų 
ros organizacijos, bet didele baltiečių turnyre • lošia žy- 
dalimi ir dėl plačios rėkia- ■ ^riai stipriau, negu pr. me-

didele išraiška -atlikta “Jau
nimo giesmė” — J. Naujalio. 
Aktas buvo baigtas sugie- 
dant lietuvių ir vokiečių him
nus.

Tuo buvo baigta ir visa ši 
įspūdinga lietuvių šventė, 
kurioje taip pat gausiai da
lyvavo vokiečiai, latviai, es
tai ir kitų tautybių žmonės.

šventė susilaukė tiek daug

mos: ■ • Nj
kan. Banga jau savaitę 

prieš šventę Memmingene iš
platino 8060 skoningai vokie
čių kalba išspausdintų kvie
timų —

šventės programų su reikš
mingiausiomis Lietuvos is
torijos datomis, ir 2000 kvie
timų, prašant melstis drauge

tais.
t. S. Navickas lošė Londono 
komandoje su Hamiltonu, 
South Westem Ontario ly
goje.

So. Bostono lietuvių B. ko
manda (Rimas Karosas, E. 
Spirauskąs, A. Karosas, G. 
Kuodis ir Pranas Martinkus), 
vasario 28 pralaimėjo Arling- 
tono šachmatų klubui 1-4. 
Tašką uždirbo Spirauskas.

Romanas Arlauskas sau
sio mėn., lošdamas Australi
jos komandoje, pradėjo pa
saulio korespond. p-bių baig
mines varžybas. Jam teks su
sitikti su Jugoslavijos, Sov. 
S-gos, Vengrijos, Vokietijos, 
Švedijos, Argentinos ir kt. 
meisteriais.

B. Smyslovas, pasaulio 
meisteris kovo 4 d. pradėjo 
24 partijų matča su buv. pa
saulio meisteriu M. Botvi- 
ninku, Maskvoje.

P. Tautvaiša, K. Jankaus
kas ir V. Karpuška kovo 1-2 
pradėjo Chicagos miesto pir
menybes. Jos bus baigtos ko
vo 8-9. Praeitų metų Chica
gos meisteris Albert Sandrin 
gina turimą titulą.

MIŠRŪS VALSTIJOS — Mrs. A. 
Aitches, Granville, UI., Miss E. 
Radzevičiūtė, Chicago, Dl., V 
Kuprys, Cicero, III., St. Raštikis, 
Monterey, Calif., P. Miller, Dre- 
xel Hill, Pa.,
Po $0.50 — BROOKLYN, N.Y.

O. Lukoševičienė, J Jonaitis, P. 
Rozevičius, A. Laučius, V. Vai
čiulis, J Cesaitis.
NASHUA N. H. — K. Nadzeika, 
K. Gaidys, J. Tamulonis, A. Rut
kauskas, V .Mitchell 
BROCKTON, Mass. — Mrs P. 
Balsevičienė, R. Jermalavičius,

fe Republic 
j Wine & Liq

TeL EV
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

I BA^GATELEVISION i
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y.

A Babulis.
MIŠRIOS VALSTIJOS G. Dow- 
dorowicz, Methuen, Mass., Mrs. 
P. Laurinaitienė, Waterbury, 
Conn., L. Balaisis, Montreal, Ca- 
nada, S.J. Panilaitis, Watertown, 
Conn., Mrs. R .Mescol, Baring- 
ton, NJ. " -
BROOKLYN, N.Y — A Butkus,
Mrs. St Miltenis, Sesuo M. Ni- x 0 teleVIZIJOS APARATAI, 
WMDHAVEN, N.Y. - A Spai- I • V0K,5KI IR VIETINIAI Hl - R RADIJAI, 

čys, P. Minkūnas, S. Nutautas. | • FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI
MIŠRIOS VALSTIJOS — J. Sa- I 
kaitis, Worcester, Mass., Mrs. P x DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PR1TYRU-
Satas, So .Boston,’ Mass., M. Sau- | ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE
lys Coxackie, N. Y., V. Stepšys i
Sudbury, Ont, Canada, S. Rat- | Darbo valandos: kasdien nuo 9 vaL ryto iki 7 vai. vak. 
kevičius, Providence, R. I., Z. X
Sabaliauskas, Mrs. O. Stelmokas S pirmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak
Rumford, MEe.

už Lietuvą. Prieš šventę vie
tos vokiečių spauda porą 
kartų paminėjo Lietuvą ir 
ruošiamą Lietuvos neprik
lausomybės 40 metų sukak
ties minėjimą (Eli)

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St 
Norwood, Mass.
Vke Plrmininkil

Vladas Paulauskas

pė dėmėsį, nes turėjo išlošęs Nuoširdžiai dėkingi
kvalitetą. Atsilaikė iki 43 T.T. Pranciškonai
ėjimo. Darbininko leidėjai

i Uet.TiĮAmrifasPllMiKIlbis g
W w

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (Dekomunte- g 
w tmių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 

mokamai ’
M 2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 3K 
* nuomoja už prieinamą kainą.
£ 3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino* jg

4. Lietuviški maisto gaminiai - M
k »:

5. Naujai išpuošta šokių salė.
:< M

Nuomavimo reikalu kreipkitės į V. E. BO- M
. S SALAU8M asmeniškai ar tetefonu EV 4-W72 £

arte pas pavad. K. VatfaMf

j , ■ ■ -

Juozas Glavickas
Sekretorius

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.
Finansų Sekretorių* 

NeD Mešk&ias 
91 Congres Ava. 
Waterbury, Cotm.

HMMnkš
Rlanrhe Kapnrhy 
409 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.
Lsbdarybte Ir SHponcKjų 

Ksmialja
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smitb Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė 
Revizijos Komisija 
DanMiu* Averka

Teklė MittcEcl 
Benediktas Jakutis

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Bostono skyrius naujose patalpose

390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. TeL AN 8-8764 
Persiunčia jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSUOS valdomas sritis.
13 naujų rūbų, avalynes, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas iilaidas 
ir SSSR-muit* apmoka riunUjas.

Vaistas, medžiagas, odsus galima užsakyti Ir vietoj pirkti pi
giau šioje įstaigoje. Prašykite katalogų.

13 toliau siųskite siuntinius mūsų vlrSuj nurodytu adresu. ĮdSkite 
daiktų sąraSą ir aiSkius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinj perpa- 
kavę, praneSime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami gre3aosia laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai 

telpa dėžėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro pa3tu galima siųsti 
iki 22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA lietuviika, kreipkitcs lietuviškai
• Visi siuntėjai jsititino, kad mūsų įstaiga grriSausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
, Siunčiame su Inturisto Įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kssdlen nuo • Iki 5 vai. valu ketvirtadieniai nuo 

9 iki 7 vai. vak. ir težtadienlals nuo S Iki 2 vaL po ptetų.

ŠIS SKELBIMAS UUKINAS. USIKIRPKIT ADRESĄ
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Tel. EVergreen 7-4&15
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vos širdis.

Suvažiavimas prasideda po pa

GRABORIUS

Mlre

Maldos Apašt. draugija ši sek
madienį 5 v. v. parapijos salėje 
rengia laimėjimų vakarą.

Naujos Anglijos Katalikę Seimas
Kovo 16 sekmadienį, šv. Pet

ro lietuvių parapijos So. Bos-

A.L.R. Katalikų Federacijos

sodalietčs
Anglijos pa- 
16 susirenka 

Valandai lietuvių

I 

K?

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

i9$e

Dantų gydytojai

STEFAI DIMlENEI,

Nužud* A. Bulavą i
Pirmadienį Brooklyno resto

rane, 894 Myrtle Avė. ir Tbmp- 
kins Avė., 17 metų jaunuolis 
Elbert Brown nužudė Arnoldą 
Bulavą, taip pat 17 metų. Jie žai
dė prie restorane esančių auto
matinių žaidimo stalų. Brown 
prašė Bulavą paskolinti 10 et, 
o šis teturėjo tik penkis et Jie 
apsistumdė ir tada Brown pei
liu dūrė į krūtinę. Sužeistas Bu
lovas išėjo į gatvę, greit sukrito 
ir mirė. Jis su savo motina ir 
dviem seserim gyveno 157 Ver- 
non Av., Brooklyne.

N*w Yorko Liotuvię Taryba
pratęsia vajų sukelti lėšas 

Lietuvos lasivinimo reikalams 
ir prašo visus lietuvius, kurie 
nebuvo Vasario 16 minėjime ir 
dar nėra davė aukos, suteikti 
piniginę auką dabar. Malonėki
te ant čekio rašyti: Lithuanian 
Arperican Council o? New York, 
233 Broadvvay, Room 3012, New
V V 7 NV NEW YORKE U jauki stirnaitė labai pageidaujama ten, kur
įOTK.-I, IN.Y^ norima žmones sutraukti kokiem nors skelbimam.

*>■— ■

m
ŽINIOS

BOSTON, MASS.

kovo 13, 3 v. p.p. pranciškonų 
vienuolyne, 680 Bushwick Av., 
Brooklyne. Visi provincijos ku
nigai kviečiami dalyvauti.

Sudaryta Balsavimo Komisija.
Ridgewood, N.Y. apylinkės, 

tarybos ir L. B. seimo atstovų 
š. m. balandžio mėn. 27 d bal
savimui pravesti, rinkimo ko
misijose sutiko būti: Aleksen- 
dra Daniūnienė, Antanas Kirky- 
la, Jurgis Sugeda, Regina Vilia- 
mienė ir Juozas Vilpišauskas. 
Balsavimo patalpas sutiko užleis
ti. lietuvių Atletų Klubas, 1332 
Halsey ST., Brooklyn 27, N.Y.
Artėjant balsavimo laikui, pri

mename, kad balsuoti galės tik 
pilnai apsimokėję nario mokes
tį už 1957-1958 m. 1957-1958 
metų nario mokestis: dirban
tiems nariams po $2., nedirban
tiems — po $1. Mokesčius prašo
me siųsti: K. Bačauskas, 1720 
Madison St Brooklyn 27, N.Y. 
Gavę pinigus, pakvitavimą ir so
lidarumo mokesčio ženklelius 
prisiusime paštu.

K. Bačauskas, 
Ridgewoodo Apylinkė* kasinin
kas

Moksleiviai ateitininkai
_ leidžia savo laikraštėlį, spaus
dinta rotatoriumi. Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga 
išleido šių metų antrą numeri, 
kur spausdinama straipsnelių, 
duodama vietos žinių ir pluoš
tas juokų.

Inžinierię ir architektę
susirinkimas įvyks kovo 15 

(ne kovo 16, kaip buvo anks
čiau skelbta), 7:30 v. v. Liet. At
letų klubo salėje, 1332 Halsey 
St. Inž. J. Vilgalys skaitys pa
skaitą: “Pastatų struktūros

Lietuvių pranciškonų šv. Ka
zimiero provincijai vizituoti vie
nuolijos centrinė vadovybė pa
skyrė Tėvą Matą De Benedictis 
iš italų pranciškonų provincijos 
Amerikoje. Kovo 6-8 vizitato
rius lankė Brooklyno vienuoly
ną. Tokia vizitacija daroma kas 
treji metai.

Aprfošltimo parapijos
Šv. Vardo Draugijos vyrai 

bendras savo pamaldas turės ko
vo 9, sekmadienį, 8 vaL ryto. 
Po mišių ir bendros komunijos 
bus pusryčiai ir susirinkimas. 
Visi prašomi dalyvauti pamaldo
se Aprieškimo bažnyčioje ir su
sirinkime parapijos salėje.

Dail. Roma* Viesulas
su savo grafikos kūriniais da- 

lyvvuoja N. Jersey dailininkų 
ir skulptorių metinėj parodo
je ir gavo grafikos’ premiją.
* Meno mokyklą" jis baigė Frei- 
burge 1949, nuolat dalyvauja į- 
vairiose parodos, ir šita New 
Jersey paroda yra šimtoji, ku
rioje jis dalyvauja Be to, šiuo 
metu jis dalyvauja parodose: 
Bostone nepriklausomų dailinin 
kų draugijos parodoje kovo 10- 
23 d.; New Canaan, Conn. — 
Silvermine Guild of Artist — 
kovo 2-23; The State of Lbuisi- 
ana Art Commision, Baton Roug 
Louišiana kovo 2-30; Philadilphi- 
jos spalvotos litografijos paro
doje kovo 7-28; penktoje tarp
tautinėje spalvotos grafikos pa
rodoje Cincinnati vasario 28— 
balandžio 15.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS BOSTONE

Lietuviška televizijos programa, 
pavadinta “Sveikinimas Lie

tuvos nepriklausomybei bus 
sekmadienį, kovo 9 d. 4 v. p.p. 
13 kanalu, šioje programoje bus 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės 40 metų sukaktis, šv. 
Kazimiero 500 gimimo sukaktis. 
Bus žiūrovams įrodyta, kad Vil
nius, senoji Lietuvos sostinė, vi
suomet buvo, yra ir bus Lietu- Angelę Karalienės parapijos

Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo 40 metų sukakties mi
nėjimas įvyko kovo 2 So. Bos
tone, Thomas mokykloje.
Žmonių dalyvavo daug, bet gal 

kiek mažiau nei praeitais metais, 
įnešus vėliavas, invokadją at
kalbėjo kun. Pr. Virmasukas. 
Žodį tarė konsulas A. šalna; 
sveikino latvių atstovas, savo kai 
bą baigdamas lietuviškai “Valio 
Lietuva”. Ukrainiečių atstovas 
suminėjo rusų pavergtas tautas 
ir palinkėjo tęsti kovą, kol bus 
atgauta laisvė. Etsai sveikino te
legrama.

Pagrindinę kalbą pasakė prel. 
M. Krupavičius. Preligentas pri
siminė susiskaldymą, nutautėji
mą, kvietė grąžinti lietuviškus 
papročius į šeimą ir kovoti už ir sudainuodamas “Op, op, kas 
Lietuvos laisvę venybe ir pini- ten Nemunėli’, 
gine auka.
Vietoje susirgusio Mass. guber- Minėjimui vadovavo K. Mockus,

natoriaus Fu r eolo atvyko įo pa
vaduotojas ir pasakė gana il
gą ir gražią kalbą apie Lietuvą. 
Jo kalba buvo palydėta gausiais 
plojimais.

Meninėje dalyje matėme šv. 
Petro parapijos mokyklą, kuri 
atliko seselės lmeldos Baltrušai
tytės sukurtą ir režisuotą vaiz
delį “Vilties spinduliai’’. Vaizde
lyje. parodė Lietuvos pažangą 
bei laisvą gyvenimą.

Solistė Stasė Daugėlienė pa
dainavo keletą dainų, akompo- 
navo jos dukrelė Rūta. O. Ivaš- 
kienės vyresniųjų grupė pašoko 
— sadutę, kuri buvo sutikta su 
entuziazmu. Pabaigė programą 
šv. Petro parapijos choras, va
dovaujamas Jeronimo Kačinsko

padedamas adv. J. Grigaliaus. 
Rezoliucijas perskaitė adv. A. 
Jankauskas. Rezoliucijos skir
tos prezidentui, valstybės sekre
toriui ir tautų atstovams.

Mikas

kovo 2 minėjo šv. Petro pa
rapijos jaunimas, kuris su vė
liavomis dalyvavo šv. Mišio
se 10 vai., Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė dominin
konas kun. A. Jurgelaitis. Po 
pamaldų parapijos salėje bu
vo iškilmingi jaunimo pietūs, 
kuriose dalyvavo apie 300 
jaunimo.

Whist party {
Anelė Grabijolienė (Nellie 

Grabo!) kovo 15 d. savo bu
te, 261 West 2nd St., rengia 
Whist party, kurio pelnas 
eis Jėzaus Nukryžiuotojo se
selių koplyčios statybai 
Brccktone.

Lietuvos dukterų draugijos 
susirinkimas įvyks kovo 

mėn. 11 d. 7:30 vaL vak. pa
rapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės.

Kun. V. Endriūnas
saleziečių įstaigos vedėjas, 

lankėsi Bostone ir. pasakė

BAJRASEVICnTS ir SŪNUS 
FUNĖRAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrev 8-2590

F U NĖRAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Ealsamuotojas 
Camhridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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

NtW YORKAS -

ŽINIOS 1$ STOUGHTONO
William F. Mahoney mirė lap

kričio 25. Jo atminimui Kolum
bo vyčiai nupirko nauja arnotą, 
kuri velionies žmona Sofija Fa- 

, bijonavičiūtė - Mahoney prašė 
persiusti į Lietuvą.

Lietuvos vadavimui paukojo: 
kun. M. Vembrė 10 dol., J. Ca- 
rabatsos, T.S. Germain, M. Stur- 
gis, W. D. Gustas, F. ‘Gensen— 
po vieną dolerį; viso — 15 dol. 

! Pinigai Įteikti So. Bostone per 
nepriklausomybės minėjimą ko- 

Aukų surinkta 2002'90 dol. vo 2 d-

bei šv. Mišiose kovo 4 d. šv. 
Petro bažnyčioje.

Rekolekcijos
šv. Petro parapinės mo

kyklos 7-8 sk. mokinės ir vy
resnės* kurios jau lanko 
aukštesnes mokyklas, kovo 
16 vyksta į seselių vienuoly
ną Brocktone 
rekolekcijom.

Lietuvaitės
I. Naujosios 

rapijų kovo 
šventai
parapijos bažnyčioje Cam- 
bridge, Mass. Pamaldos pra
sideda 2 vai. p.p.

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsainuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5843

Mattliew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FVNERAL HOME

ALE. BALTRCNAS-BALTON

.Sv „Vardo draugijos pusryčiai T Babuškinaitė stato bakta (^ODoelia ^^Angh3Osap£knt,essu-
chitektų reikalvimus.” Programai vadovauja J. Stu- bus sj sekmadieni, kovo 9, po DaDUbKindllC bldlU UdfUl^ VUpĮJClia

kas. Joje dalyvauja gen. konsu- 8 v- mišių.
Maironio mokyklos tėvę komi- jonas Budrys, kun. M. Ke-

tetas mežis, kuris paskaitys maldą į 
nuoširdžiai dėkoja visiems Kazimierą, skautų vyčių okte 

mokyklos rėmėjams. Paskutini- vadovaujamas Mykolo Liu- 
noju metu lietuviškąją mokyklą berskio, aktorius Juozas Daubė- 
ypatingai parėmė šios organiza- nas, deklamuąja Ramunė Vii- 
cijos bei asmenys. kutaitytė, taip pat Rūtos radijo

Liet .Bendruomenės N.Y. I- ansamblis, diriguojamas Algir- 
oji Apylinkė per Br. Kukį — j0 Kačanausko, tautinių šokių 

d°L šokiu šokėjai, vadovaujami Jad-
IV-osios abiturientų laidos tė- Matulaitienės. Programos 

vai per J. Remezą 75.33 dol. direktoriui talkinnkauja Almus 
New Yorko Lietuvių Gydyto- Šalčius.

jų Draugija per dr. Meki —25 
dol.

Liet Moterų Atstovybės New l§ Angelų Karalienės parapi- 
Yorko Klubas per V. Jonuškai- jos bažnyčios po gedulingų pa-

PADĖKA
Mano brangiam vyrui Myku* 

liui Morkūnui mirus, toje dide
lėje nelaimėje ir skausmo va
landoje iš daugelio sulaukiau, 
nuoširdžiosužuojautos ir didelio 
patarnavimo. Todėl tariu ačiū 
visiems prisidėjusiems prie pa
skutinio atsisveikinimo su ve
lioniu.

Pirmiausiai reiškiu širdingą 
padėką prel. J. Balkūnui, V. J. 
Atsimainymo parapijos klebo
nui, už gedulingas pamaldas ir 
velionies karsto. Gili padėka ku
nigui vienuoliui ir kun. F. Bulo
vui už aukojimą Šv. mišių ir pa
lydėjimą veliones į šv. Jono ka
pines, Ačiū vargoninkui A Vis- 

ir Liet. Bendruomenė per apy- John Sa' age - Bacevičius iš minui už giesmes ir prisidėjimą 
ganios pirm. J. Šlepetį dovano- Greenpomto palaidotas kovo 1 prie laidojimo apeigų, laidotu- 
jo mokyklai vertingų knygų. Mo šv' Jono vininkui A W. Kodžui už suruo-
kinių tėvai sunešė mokyklos lo- Jurgis Valaitis kovo 1 palaido Šimą šermenų ir palaidojimo, 
terijai daiktų ir pinigų. tas švč. Treybės kapinėse; V. Beleckui už pietus laidotu-

tę — 20 dol. maldų palaidota:
Juozas Ginkus — 5 dol. ir da- Magdelena Mikalauskienė va- 

vė prekes savikaina: Andnuške- saj-įo 27 Šv. Jono kapinės**;
y™™ Uršulė Bružas iš Conn. valsty- 

mokyklos lotenjai; Venta; ta- yasaii šv
dyklos savininkas Jonas Rimei-.kis per brolius V. ir A. Jonikus n0 k”"nėse’

Nuoširdžiausias ačiū visiems! Kazys Pajaujis palaidotas ko- vių dalyviams.
Tėvę Komitete* vo 3 bri. Trejybės kapinėse.

31/4%.r~
(3% regular pins 1V4% esrtra)

Incorporated 18**

Buvusi Lietuvos baleto artistė “Coppelia” baletą diriguos mū maldų 1:30 vai. p.p. 
Tatjana Babuškinaitė -Vasiliaus- sų įžymusis dirigentas Vytautas 
kienė jau keleri metai Bostone Marijošius, koncertmeisteris bus 

smuikininkas Izidorius Vasiliū
nas, o dekoracijas gimina daili
ninkas Viktoras Andriušis.

Tikėkime, kad talentingi jau
ni šokėjai ir geriausios mūsiškių

Federacijos skyriai ir kitos ka
talikiškos organizacijos prašo
mos parinkti ir prisiųsti savo 
atstovus. Maloniai prašoma taip 
pat atvykti lietuvius katalikus, 
kas ir nebūtų skiriamas atstovu 

Suvažiavime bus svarstomi ka 
talikiškos akcijos reikalai ir pasi-

Joseph Garszva
vadovauja baleto studijai, su
traukusiai didelį būrį šį meną 
pamėgusio jaunimo. Į jos sėk
mingą darbą pastaruoju metu la 
bai rimtą dėmesį atkreipė ame
rikiečių baleto mokyklų organi- teatro pajėgos šį kartą sukurs 

tikrai vertą pasigėrėjimo meno tarta dėl šių metų jubiliejų: šv. 
įvykį. Kazimiero gimimo 500 metų ir

Ankstyvesniuos šios studijos Marijos apreiškimo Liurde 100 
parengimuos dalyvavusi ameri
kiečių publika jau dabar užsisa
ko ir perka bilietus, o lietuviš
koji visuomenė tikrai turėtų ne
praleisti progos pamatyti tokį 
retą spektakli. Jis mums primins 
ir anuos geruosius Kauno teat
ro laikus, nes baletas “Coppelia’
ilgus metus žavėjo ir nepriklau- Kun. J. Vaitekūnas, dvasios va- 
somos Lietuvos publiką. das.

; (g) Vincas J. Kudirka, pirmininkas

zatoriai, baleto mokytojai ir cho
reografijos meno mylėtojai. Tat
jana Babuškinaitė dažnai yra 
kviečiama į kitus miestus duoti 
pavyzdines baleto pamokas, o, 
be to, į jos studiją atsilanko ir 
vietinių baleto dėstytojų pasito
bulinti.

Kovo 15 d. 8 vai. vakaro John 
Hancock salėje ši studija stato 
ištisą L. Delibes 3 veiksmų ba
letą ‘Coppelia”. Tai pirmas toks 
įvykis Bostone, nes iki šiol jokia, 
net ilgiau čia gyvojanti baleto 
mokykla, tik savom jėgom ne
sugebėjo tokio didelio spektak- ' 
kio suorganizuoti.

metų sukakčių Bus taip pat ren
kama nauja N. Anglijos apskri
ties valdyba.

Tikimės, kad mūsų šis krei
pimasis bus visų lietuvių katali
kų N. Anglijoje maloniai priim
tas, tad laukame visų gausiai į 
suvažiavimą susirenkant

J. B. S balins-
$ a 1 i n s k a s 

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)
YVoodhaveu, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. ♦ 
Koplyčios nemokamai . visose { 
miesto dalyse: veikia ventiliacija į

TeL VIrginia 7-4499

Williani J. Drake-

Brooklyno pašto
viršininkas praneša, kad nuo 

kovo 1 pasikeičia laiškų surinki
mo iš dėžučių laikas. Nuo sausio 
27 buvo padarytas bandymas, 
kuris davė gerus rezultatus 
Taip dabar ir pakeista laiškų su
rinkimo laikas. Visi, mesdami

Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ka

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

Taip pat labai dėkoju visiems 
mūsų giminėms, kaimynams, 
artimiesiem ir draugams, ku
rie atsilankė į šermenis, palydė
jo į kapus, užprašė už velionies 
nei, daug šventų mišių, atnešė { turi
P? / "i pažiūrėti, kada išimami laiš-
užjautė toje drdeboliudesro va- tar.
tanioje. tų per dieną, todėl paštas leng

vai laiškus paskirsto ir greit iš-Visiems širdingai! a$u.
P*tron*M Morkūniėn* Ir teima siunčia tolyn.

jo* mylimai mamytei mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia

ve«M ANTANO F. KNEUKJI

O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei. 187 VVebster Avė., Cam-

LAISVES VARPAS
Naujoskn Anglijo* Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIU 14» Mtocycte*

8 iki 8:30 vaL ryte
yrouM-r. vitetNis

chorvedžin;:v ::dėmėsi ui
Kleiste H laida

Kalėdų Balsai :
30 kalėdinių giesmių ;;

Surinko ir sutvarkė
JONAS J, AAUCTŪNAS < >

Kaina $1.00. 36 pusi

Gaunama:

DARBININKAS,
910 W10o«gĮiby Athnh>

N*****NW**INNI*Ntel


