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Maskva tebespaudžia, Vakai&i ieško susitarimo, Berlyne nuotaikos krinta
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ir mes pas jus ateisime

būti ne tik 
“mes reikal 
niai elementai

miestui, 
eriynas turi

uotas, bet 
kad fa&ti- 

karo nuškal-

nešė tik keletą smuklię įyykię, vam vakarę 
kurie įtampos tarp Rytę. ir Va
karę netuščia. Jie. tik parodė 
iš naujo Maskvos nepakeičia
mą siekimą išstumti Vakarus iš 
Berlyno, grasinimo, dorybę ke
liu, o Vakarę tvirtą norą pasi
priešinti, bet nevienodai įverti
namą sovietę pavoįę.

CHRUŠČIOVAS VĖL PASIŪLĖ
Berlyne kalbėdamas. Chruš

čiovas kovo 9 siūlė:
— Vakarę Berlyno miestas 

turi būti laisvas. Jame gali bū
ti keturię valstybių įgulos — 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos ir Sovietę. Įgulos reikštų

nepasikeitė. Valstybės

XL1V NR. 1Z

jau nutarti
Gub. Rockefelleris kovo * 10 

laimėjo kovą dėl biudžeto. Skai- 
čhis respublikonų, kurie ėjo su

dietai, sumažėjo. Sutiko už biu-~ f f 
džetą pabalsuoti 78 respubliko
nai (dviem daugiau, negu rei
kia). Beliko tik formaliai pri
imti, .

Nauja sistema pradės veikti 
nuo balandžio 1. Už pereitus 
metas mokesčių mokėti nerei
kės. UŽ 1959 metus mokesčiai 
bus atskaitomi tiesiog iš atly
ginimo kaip ir federaliniai. Su
ma, nuo kurios pajamų mokes
čių mokėti nereikia, bus 600 
nuo kiekvieno šeimos nario — 
buvo 1000 vienam asmeniui,

,■ 2500 šeimos porai ir po 400 
už kiekvieną kitą išlaikomą na
rį-

—New Yorko kepėjai kovo pasiekdavo; 35-40 mazgų per 
• 10 baigė streiką, trukusį 38 die- valanda.
nas. Laimėjo lagos ir pensijų 
fondui mokesčio padidinimą, 
viskas bendrai sudaro savaitei - sovietai iš savo atominio led- 
9.50 doL laimėjimą. Sutartis Uužio ‘Lenino” mėgina paimti 
pasirašyta iki 1962.

— Lenkijoje kovo 9 teismas 
pasmerkė buvusi Rytprūsių 
gauleiteią Kochą mirti. Jam bu
vo priskiriama atsakomybė už 
300,000 lenkų ir žydų nužudy
mą. Karo pabaigoje Kochas bu- . 
vo pabėgęs į britų zoną. Britai 
jį suėmė ir perdavė .bolševikam

. —-- Kuboje ųaujoji valdžia 
jau nubaudė mirtim 427.
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Skaitytojams pageidaujant pa 
siteiravome apie “AB” laiką ir 
bangas. E Vašingtono “Amer- 
kos Balsas” kasdien duoda lie
tuvių kalba pusvalandžio pro
gramą 11:30 ai. ryto 11, 13, 
16, 19, 25 ir 31 metro bango
mis. (Lietuvoje ji girdima 19 
vai. 30 min.). Čikagos laiku

1030 v. ryto, Los Angeles — 
8:30 v. ryto, Buenos Aires — 
12:30 vai. p.p., Melbourne — 
2:30 vai. ryto.

Programa kartojama du kar
tu: 1:30 vai. p.p. Vašingtono 
laiku — 251 metro banga (Lie
tuvos laiku 21:30 val.).-Čikagos 
laiku — 12:30 vai. p.p., Los 
Angeles — 10:30 vai. ryto. 
Buenos Aires — 2:30 vai. p.p., 

> Melbourne — 4;30 vai. ryto. 
IC.'OO vai. vak. Vašingtono lai
ku —25,31.41 ir 49 metr. ban
gomis.

Skelbdami laiką, kiuiao pro
gramos girdimos kituose žemy
nuose. kviečiame gerb. skaity
tojus mums parašyti, kaipjietu-

—Povandeninis laivas, varo
mas atomu, Skipjack savo grei
tumu po vandeniu padarė re
kordą. Tiksliai greičio neskel
bia, tačiau Sakoma, kad lig šiol 
greičiausi povandeniniai laivai

įtakos”. y

BRANDTAS ATSAKĖ
Vakarų Berlyno burmistras 

Brandtas kovo 10 paskelbė, kad 
Chruščiovo siūlymas nepriimti
nas. Jis atkreipė dėmėsi, kad 
Chruščiovas kalbą ne apie visą 
Berlyną, o tik apie vakarų Ber
lyną, kurtam Chruščiovas nori 
atsiųsti savo įgulas.

Vakariečiai susierzino, kad

r • v • -■ _____------- * —-—--
prUSūrą tek Brandtas pasiskubino už juos sekr. pavaduotojas Herteris 

kovo 10 Senate aiškino turįs vii- . .
čię, bet optimistas per daug viskas žodis ten jus pasiekia, 
nesąs, kad Berlyno klausimas ' 
bus išspręstas derybę keliu.
Senato politinės komisijos pir
mininkas Fulbright 'siūlė atsa
kyti Sovietam kontrpasiūlymu: 
keturię okupacija visam Berly
nui.

atsakyti, nes okupacija jiem pri
klauso.

AMERIKA IEŠKO KONTRA 
PASIŪLYMO

Valstybės departamente ver
tina, kad Chruščiovo siūlymas 
yra skirtas opinijai. Sovietų šie 
kūnas išspausti Vakarus iš Ber
lyno

—Pentagone esą žinių, kad

veną atominį motorą ir ji pri
taikyti povandeniniam laivui. 
Tai būtų pirmas sovietų po
vandeninis laivas.

—Strateginė oro komanda 
dabar yra pasirengus, kad bu
dintieji lėktuvai per 15 min. 
pakiltų nuo žemės. Reikalavi
mas, kad lėktuvai visą laiką bu 
dėtų ore, per daug brangus — 
per metus jją^tsieitų dar vieną 
milijardą doL ~w .-■

PREZIDENTAS VĖL PASISAKĖ
Prezidentas Eisenhoweri$ ko- vesti keturių valstybių įgulas. 

11 spaudos konferencijoje Su ironija prezidentas atsisakė 
žiūrėti į kiekvieną Chruščiovo 
prasitarimą, nes rimti pasiūly
mai pagal Vakarų paprotį yra 
svarstomi Nato.

Visai neaiškiai — 
dėl galimo karo Berlyne.

Klausiamas, ar Jungt. Valsty
bės yra pasiruošusios imtis a- 
tominio karo, jei reikės Berly
nui ginti, atsakė:

—Aš nežinąū, kaip galima 
išlaisvinti ką nors atominiais 
ginklais. Galiu pasakyti tiek: 
Jungtinės Valstybės ir sąjungi-

vo
pasisakė

labai aiškiai ir griežtai • 
prieš kariuomenės didinimą ir 
preš biudžeto kariniam reika
lam papildymą. Ta kariuome
nė nebus reikalingas., nes 
—mes tikrai nesiimsime kariau
ti sausumos karo Europoje. Kam 
tad skirti daugiau tūkstančių 
karių ar divizijų į Europą?

Ne taip aiškiai
pasisakė dėl Chruščiovo nau

jo siūlymo vakarų Berlynui į-

IR JJ REIKIA PAKALBINTI. Kalbėjęs žunmalis- 
tam, prezidentas grįžęs namo, pakalbina ir savo 
šunelį.PREZIDENTO IR DEMOKRATĘ KOVA DEL BIUDŽETO

ir Margaret Chase Smith.

Lyndon Johnson, dem. lyderis, klausinėja armijos Stabo 
kairės į dešinę — šen. Styles

PA-

SENATOR1AI KLAUSINĖJA. Šen.
viršininką gen. Maxwell Tayfor apie kariuomenės reikalus. Kiti iš 
Bridges, Leverett Saltonstal! f

Amerikai ginkluotis ar no?-.
Tarp vyriausybės ir Kongreso 

tuo . klausimu eina aštri kova. 
Prezidentas biudžeto projekte 
numatė sumažinti armiją ir ma
rinus. Armija iš 900,000 suma
žinama iki 870,000 marinai iš 
200,000 iki 175,. Tai nepopu
liaru labiausiai dėl Berlyno kri-

žės. Demokratai sustiprino ko
vą už biudžeto padidinimą ka
riuomenės reikalam. Kovo 1 
dem. Russell įtikinėjo, kad ka
riuomenės mažinimas turės 
“baisios įtakos” Europos sąjun-

daras. Stroncijus — 90 gali bū
ti

sės ir atsakomybę Berlyno at
žvilgiu. Jeigu bus kokia grės
mė ar pasistūmėjimas tikro 
priešiškumo linkme, tai jis bus 
iš Sovietų pusės. :

Jei tai bus tikrai.... tada 
bus laikas tiksliai nuspręsti, ką 
sąjungininkai turėtų daryti.

— Aš nesakiau, kad. atomi
nis karas iš viso negalimas. .U 
tik sakiau, kad jis nieko nega
li padarvti laisvo....
KOKIOS NUOTAIKOS 

ČIAME BERLYNE
NYHT korespondentas iš Ber 

lyno pranešinėja, kad ten gy
ventojų nuotaikos kritusios. 
Chruščiovo buvimas ir aiškūs 
.pasisakymai, o Vakarų nutylė
jimai ar nuolaidos jau sukėlė 
gyventojų abejimus dėl miesto 
likimo. Moralė — rašo kores
pondentas — palaužta. Nebėra 
to herojizmo, kuris buvo “oro 
tilto” metu. Ima bėgti ir kapi
talas Iš Berlyno.

PIRMI ATSILIEPIMAI APIE 
EISENHOWERIO 
PAREIŠKIMUS

NYHT vedamajame giria pre
zidentą, kad jis nieko aiškaus 
nepasakė, kaip Amerika ir są
jungininkai atsakys į galimą 
Chruščiovo agresiją. Tai esą ge
ra nepasakyti priešui savo pla
nų.

Tame pat laikraštyje M. llig- 
gins rašo, kad tarp sąjunginin
kų prezidento kalbą sukėlusi 
nustebimo, ypačiai pareiški-

GINKLAIS
Roll back ir ėjimas iki karo 

briaunos sovietu lūpose ir dar
buose.

Maskva prieš karą naudojos 
Amerikos inžinieriais geležinke
liam statyti ir pramonei orga
nizuoti. Daugelį jų ten paskui 
ir sulikvidavo.

Maskva per karą jsu__Vokieii-_— 
ja naudojosi Amerikos ginklais. r .. 
niunicija ir maistu. Viso už 12 
milijardų dolerių.

Maskva po karo pasinaudojo 
ir Amerikos šaltojo karo gink
lais.

šaltajame kare Amerika 1947 
paskelbė Marshallio planą, — 
ūkiškai rėmė atsilikusias tautas, 
kad jos neįkristų į skurdą chao
są, kuriuo naudojasi Maskva. 
Maskva netrukus pati ėmė var
toti tą patį ginklą. Tik ji davė 
kitiem mažesne sauja, .bet di
desniu pasisekimu sau.

šaltajame kare Dulles pas
kelbė Amerikos taktiką “eiti 
iki karo briaunos". Tokis “ėji
mas iki karo briaunos” turėjo, 
parodyti Maskvai, kad jos per 
dideli užsimojimai gali sukelti 
pasipriešinimą karu. Bet Ameri
ka pati niekad taip neatsistojo, 
kad atrodytų, jog karas jau ča 
pat — savo ginklo veik nepa
vartojo. Tą patį ginklą perėmė 
Maskva, ir 1956 ji realiai pagra
sino Prancūzijai ir Anglijai ra
ketom, jei nesitrauks iš Sueso. 

kijos. ar Čekoslovakijos dalyva- Tos pačios taktikos griebėsi da
vimo nesipriešino.
Dėl ko vakarę Europa galvoja 

skirtingai
Anglai galvoja, kad nuo ko

vo 2 Chruščiovas pasidaręs nuo 
laidesnis. Jie aiškina, kad tai 
Macmillano nuopelnas, kuris į- 
tikinęs Chruščiovą nespręsti _ . .
klausimų vienašališku būdu, be bent tik Austrijoje. Bet tą patį 
susitarimo su Vakarais.

Prancūzai ir vokiečiai galvo
ja. kad tik Amerikos, Pran
cūzijos ir Vokietijos griežtas 
laikymasis privertė Chruščiovą 
imtis nuolaidumo taktikos.

Anglai buvo pasišovę svars
tyti Chruščiovo siūlomą kariuo
menės atitraukimą iš Europos 
bent kaip kariuomenės sumaži
nimą. Tam priešinga Vokieti
jos vyriausybė. Jai pritaria 
Prancūzija ir Amerika. Prancū
zai ir aiškino Macmillanui, kad 
kariuomenės mažinimas galima 
tik tada, kai bus išspręstas Vo
kietijos sujungimo ir kiti poli
tiniai klausimai.

Vakarai tariasi dėl Maskvos
Dėl ko vakaru Europa sutaria

Paryžiuje kovo 9-10 lankėsi 
Anglijos min. pirm. Macmilla- 
rtas. Su prezidentu de Gaulle 
susitarė dėl atsakymo Chruščio
vui:

—užsienių reikalų nuniste- 
rių konferencija turėtų būti ge
gužėje; joje turėtų būti svars
tomi Vokietijos ir Europos sau
gumo reikalai: ji gali vesti į 
viršūnių konferenciją; dėl Len-  £

bar dėl Berlyno. Ir nebe sėk
mės.

Eisenhowerio vyriausybė su 
'roll back" politika ir net spe
cialiai su "liboration" padarė 
dideli Įspūdi. Nuritint sovietų 
įtaką atgal Europoje ir Azijoje 
betgi jai niekur nepasisekė, ne

25,000,000

šūkį perėmė Maskva ir nori ri
tinti Amerikos įgulas iš Azijos, 
iš Europos. Šiuo metu konkrę-__
čiai iš Berlyno. Ritindama aP 
gal Ameriką iš Berlyno, Maskva į. 

•skelbia, kad Berlynui laisvę 
grąžina, kai Amerika apie “iš
laisvinimą” jau seniai nutilo.

— Popiežius Jonas XXIII fil
mo. televizijos ir radijo komi
sijos pirmininku paskyrė Ame
rikos vyskupą O’ Connor, ku
ris Romoje yra Amerikos kole- 
jos rektorius.

—Sonatas kovo 11 76 balsais 
prieš 15 pasisakė už Havajus 
kaip naują Jungtinių Valstybių 
valstybę.vėžio priežastis.

Kiek užsieniečių tarnauja 
Amerikos kariuomenei

Vokietijoje vadinamose dar
bo kuopose, kurios yra armijos 
žinioje, yra 14,03 užsieniečiai. 
Tarp jų — 8,138 vokiečiai. 2, 
293 lenkai, 999 vengrai. 922 mai, kad Amerika sausumos 
latviai, 457 lietuviai, 30 jugo
slavų, 232 čekai, 240 estų, 144 
bulgarai. 130 ukrainiečiu, 84 al
banai, 57 rusai, 7 rumunai.

tikėti, kad Amerika Berlyno 
reikalo iš tikrųjų negins.

Buvęs valstybės sekr. Ache- 
sonas tokią politiką išvadino 
“tautine savižudybe” ir aiškino, 
kad saugumo reikalam reikia 
padidinti biudžetą 5 milijardais 
(prezidento sūloma viso arti _ Maskvos spauda per porą 

dienų paskelbė porą grasinimų 
Prancūzijai, kad ji nesidėtų su 
vakarų Vokietija ir nesudarytų 
su ja “ašies”. Girdi, tai bus 
Prancūzijai “savižudybė”.

—Prancūzijoje kai kuriuose 
miestuose rinkimuose komunis- gi Italijoje tokios valdžios kaip 
tai susiblokavo su socialistais, 
nors socialistų centras buvo da
vęs direktyvų su komunistais

IRAKE PERVERSMAS 
BAIGTAS

Irako vyriausybė kovo 10 
pranešė, kad sukilimas šiaurėje 
jau numalšintas. Sukilimo va
das pulk. Shawaf nužudytas. 
Min. pirm. Kassim kaltino dėl 
sukilimo svetimą valstybę, tu
rėjo galvoje' Egiptą ir išsiuntė 
iš Bagdado Šesis Egipto dioplo- 
matas.

NYT vedamajam rašo, kad 
sukilimas buvo nenaudai Ame
rikos, naudai Maskvos, neš su- paskutinius mėnesius jo kiekis 
kilimas tik bus privertęs labiau pakilęs Ud pusės leistinos nor- 
stiprinti Kassim Maskvos įtaką. mos. Tai atominių bandymų pa- nežadėti.

41. milijardo).
Tačiau galutinis žodis priklau 

sys prezidentui O jis nelinkęs 
savo projekto atsisakyti.

tas, kad stroncijaus— 90 kie
kis stipriai padidėjo kviečiuo
se, piene ir kitame maište. Per

karo Europoje nekariaus...

ATGIJO 
LIAUDIES FRONTAS'

Italijos komunistų partija, ko 
vo 10 atnaujino propagandą už 
“liaudies fronto” sudarymą 
prieš galimą tokį režimą kaip 
Prancūzijoje. Komunistai kvie
čia į frontą net ir krikščionhi
demokratų karįjį spama. Jie 
mini ir asmenį, kuris galės siek-

Prancūzijoje de Gaulle. Tai ma
žos rnpųbtikouų partijos narys

saugos ministerb.

RERRV COMO. televizija NBC 
Ir firma K ra f t Foods pasiraM 
sutartį dvejiem metam. Firma 
duoda Rerry Como 25 mil. dai
le jis turi suorganizuoti 104 
psslrodymue po valandą per 
Mvaltg. Klek Jis sau pasiima 
»• to kapitalo, tai Jau jo relka-

Jeigu vietoj Dulles bus Herteris
Prezidentui Eisenhoweriui pa 

siūlė į valstybės sekretorius C. 
Herteri pats J.F. Dulles, jei jis 
negalės grįžti nuo balandžio 1 
į pareigas.

Dulles labiau mėgo veikti
pats ir tiesiogiai su svetimais prieš 26. susilaikė 15. Tai kal- 
diplomatažs kalbėdamas, Herte 
ris labiau mėgstąs veikti per 
diplomatinius kanalus. Herteris 
labiausiai vertinąs valst. sek
retoriaus pavaduotoją Robert 
Murphy. ir pastarasis tada bū
tų Nr. 2. Grąžintų į atsakinges- 
nes pareigas taip pat Bohleną.
Tačiau nauja būtų tai, kad pats 
prezidentas Elsenhoveris labiau 
turės imtis iniciatyvos ir užsie
nio reikalais.
'— Anglijos min. pirm. Mac-

millanas i Washintoną atvyksta 
kovo 19.

— Gallupo institutas pereitą 
savaitę tikrino: ar amerikiečiai 
pritaria Eisenhovverio veiklai 
ar ne. Už pasisakė 59 proc..

ba prieš demokratų tvirtinimą, 
kad prezidentas netekęs pasiti
kėjimo. Balandyje buvo taip: 
už 49, prieš 35. Daugiausia pa
sitikėjimo buvo 1955 po Žene
vos konferencijos: už 79 proc.

— Vata. tekr. Dulles pasisa
kė prieš aiškinimą, kad Sovie
tai ir kom. Kinija išsiskirs, to 
bebus, — aiškino Dulles — kol 
vienur ir kitur valdo internacio- 
nacionatinio komunizmo žmo
nės
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PO TRIJŲ didžiųjų konferencijos.

gustem (nuo 16 metų, kuriem 
buvo išduotos “spravkės”, bu
vo pranešta, kad kiekvieną 'sa- 
vaitę nustatytom denom turi

Kelionės metai nustojus lai
vui pasikrauti kuro, tremtiniai 
gaminosi valgį^ant krantų, tie
siog ant tanią. Ir kaip kasta: 
jaunimas, kurio buvo apstu, čia 
pat ant kranto suorganizavao 
skautišką laužą, aptinf kurį pir 
mą kąrtą tuose miškuose sus- 
bambėjo lietuviškos dainos ir 
Lietuvos himnas. Kadangi ko
mendantas lietuviškai nesupra
to, tai buvo dainuojama jam 
girdint, nesivaržant

1241 N. Ashland Avė., 
chicago 22, ill 

HVnboldt 6-2818

IDlSKtlft&F m^30Q^mųifaon<ė _ _ .......
**1I0MUVUV (vaikam 400 gr. sviesto, seniem dtiu gyventi.

■ U- 260.gr-. Man* iŽmaiūė auksi
nantieji t*rė jo »>ūfi darbe 1$ gr. Žuvies ari* mėtas mėnesiai) hį laikrodį į’ 12 kg. miltą, auk- 
o vėliaa k'12 ^flandą. Daugiau Dirbantiem buvo galima “pri sihes caro laikų monetas į avi- 
sia moterų (beveik visos inteli- sitvirtinti’’ prie įmonės valgyk- žas — po 1 pūdą už 10 auksi- 
gentės) dirbo mi$ko darbuose, los, ty. atiduoti savo maisto nių rublių.
Stipresnės kirto medžius, silp- korteles (išskyras duonos)' ir .. Jau pirmąją tremties ir karo 
nesnės degindavo šakas, arba valgyti 3. o vėliau 2 kartus per meto Žiemą maisto kainos bu- 
dirbo su arkliais miško medžią- dieną. Bet ir valgykloje mais- vo tokios: bulvės 450-500 rub- 
gą vežant iš miško į sandėlius. to racionai buvo sudaromi pa- lių už kibirą, duona po 100- 
AUKSAS Už MILTŲ SAUJĄ gal tas pačias nustatytas mais- 120 rublių už 2 kg bakahą.

JAU LAIKAS SIUSTI DOVANAS VELYKOMS
Pa^nsodofidte plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

shmčfamčios siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

DARBININKO Administracija 
910 WlDoughby Avenue 
Brooklyn 21, New York

11601 Jos. Campau Avė., 
DETROIT 12, MICH.

T0wnsend 8*6298
651 Albany Aevnue, 

HARTFORD, CONN 
CHapel 7-5164

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai
tytojų padės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant 
DARBININKO prenumeratos. Norima ir toliau palikti 
šešis dolerius metams. Bet tai priklauso nuo Jūsų, 
mielieji DARBININKO skaitytojai. Jei kiekvienas pa
siryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, 
tai nebus sunku to pasiekti.

Mieliem DARBININKO Skaitytojam
Kovo mėnesį kreipiamės į DARBININKO skaityto

jus prašydami dviejų dalykų: viena, pasiryžti atsilygint 
už laikraštį, kas dar nėra to padaręs; antra, pasistengti 
surasti naujų DARBININKUI prenumeratorių. Kovo 
mėnuo tebūnie mums Darbininko vajaus mėnesiu!

Pirmiausiai nuoširdžiai prašome atsiliepti į DAR
BININKO administracijos siunčiamus paraginimus su
mokėti skolą už praėjusius metus ir atsilyginti už šiuos. 
Tokie paraginimai sudaro išlaidas. Labai prašome ne- 
uždelsti. Administracijai būtų labai nemalonu sulaikyti 
laikraštį, o katalikiškai spaudai — nuostolis. Paremkime 
ją kiek galėdami savo sąžiningu atsilyginimu.

DARBININKO skaitytojų taip pat maloniai prašo
me pakalbinti kitus laikraštį užsisakyti, šį kovo mėnesį 
administracija daro didelę nuolaidą naujiem skaitytojam. 
Jiem laikraštį galima užsakyti už penkis dolerius visiem 
metam, Tokia kaina dabar joks lietuviškas laikraštis 
neišsilaiko, ypač einąs du kartus savaitėje ir gausiai 
iliustruotas.

LKENSED BY U.S.S.R.
BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK< N. J. — 312-S14 Market St TeL MI 2-2*52 ir MI 2-168L BOvrfing Green 9-6992
• Shjstf galima tik hattjuS daiktus • Per mūsų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. • Visi muitai apmokami vietoje, mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka, o Prie firmos 
ištaigų yra krautuvas. Jcurtose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kita ką žemiausiomis 
kainomis. o Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. o Neatidėliotinai mes painformuojame savo 

klientus apie siuntinių iSsiuntlmų ir jų pristatymų, e Klientų patogumui patarnaujama jų gimta kalba 
Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., SeStad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.

MŪSŲ SKYRIAI 
197 So. Vermont Avė., 

LOS ANGELES 4, CALIF. 
DUnkirk 5-6550

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

ORegon 4-1540
832 Norta 7ta Street 

PIULADELPHIA 28, PA. 
WAbrat 3-1747

savininkas

' SPAUDA

dų (gal būt, esėnų) sektos ben-

SPECiALOS PAKETAI I LIETUVA B U S S R
PILNAI GARANTUOTI — {SKAITOMI VISI MOKESČIAI

1

Rayon medžiagos pamušalui

Bis skelbimas jums sutaupo
50 centų

20,000.00

1,200 gr. kruopų ir 1,600 gr. 
žuvies arba mėsos mėnesiui. 
Nedirbantiem (labai seniem ar-

Vokietijoj 
socialistų

2 pagalvėm užvalkalai
6 turkiški rankšluosčiai 12x22

Testamento raštais. Ypačiai, 
kad radiniai gausėjo.
- R. Scott žurnale “The New 
Republic” priėjo išvadą, kad 
Dupont-Sommer tvirtinimai a- 
pie raštuose minimą teisingu
mo mokytoją nebuvo, paremti 
pačiu tekstu. Būtent, nebuvo 
pagrindo Dupont-Sommer ąiški- 
nimui, kad tas teisingumo mo-

gyvenusių Kristaus-laikais, vi
są knygyną”, džiaugėsi vienas 
žymiausių šių raštų tyrinėtojų 
Dr. M. Burrows. Be visų senojo 
Testamento knygų rankraščių 
(daugumoj tik jų dalių bei nuo
trupų, nors pvz., buvo atrasta 
pilna pranašo Izaijo knygos ko
pija) buvo atrasta keletą tos 
sektos raštų: ‘Disciplinos Vado-

daugeriopų atžvilgiu, atrodo, 
yra stebėtinas naujas teisingu
mo mokytojo įsikūnijimas.” 
Teisingumo mokytojas, aprašy-

vėlis”, “Karas tarp šviesos ir 
tamsos taikų”, tos sektos Psal
mės ir komentarai apie Senojo 
Testamento Habakuko knygą.”

Pirmi aiškinimai apie tuose 
raštuose minimą teisiojo moky
tojo panašumą su Kristum.

“Vos po trejų metų :1950 
m.) Andre Dupont-Sommer pa
skelbė* savo studijų išvadas: 
“Galilietis Mokytojas (Kristus)

kai pasilikdavo namie: rinko 
malkas, virė pietus ir tt Ka
dangi buvo karo metas, tai dir

bai istoriškai dar nenustatytas, 
pagal Dupont-Sommer, buvo 
persekiotas, nužudytas ir laiko
mas Mesiju, pasaulio išganyto
ju bei būsimu teisėju, kaip ir 
Kristus. Kaip tas mokytojas yra 
panašus į Kristų, taip Qumran 
mokslas — į krikščionybę, nes 
taip pat moko neturto, skaistu
mo ir broliškos meilės. Iš to

los, ty. atiduoti savo maisto nių rublių.
korteles (išskyras duonos)’ ir .. Jau pirmąją tremties ir karo 
valgyti 3. o vėliau 2 kartus per meto Žiemą maisto kainos bu- 
dieną. Bet ir valgykloje mais- vo tokios: bulvės 450-500 rab- 
to racionai buvo sudaromi pa
gautas pačias nustatytas mais
to normas.

Blogiausia buvo tiem, kurių 
šeimose buvo mažai darbingų 
žmonių, nes maitintis valgyklo-

druomenė, buvo atrasti Mirties 
Jūros raštai. Tai “didžiausi ran
kraščių atradimai moderniais 
laikais”, tvirtino archeologas
W. Albright. “Pirmą kartą mes tas Habakuko komentaruose,

galutiną išvadą kiekvienas leng 
vai galėtų pasidaryti: kadangi 
Kristus ne tik nėra vieninte
lis Mesijas ir pasaulio Išganyto
jas, bet gal tėra teisingumo mo
kytojo imitacija. Tada krikščio
nybė nebūtų Dievo apreikšta 
religija, nei Kristus — jos stei
gėjas.”

Radiniui sensaciją mėgėju 
lūpose

“Šią išvadą, kaipo naują sen-

turime vienos grupės žmonių, gyvenęs prieš Kristų, bet tiks- ginti juos su turimais Senojo Sovietuose spauda paminėjo į 
žydų rašytojo Sholom Aleichem s 
100 metų gimimo sukaktį. Iš | 
leido pašto ženklą su jo galva. | 
Jo veikalus išleis rusų kalba, i 
Žydiškų spaudinių neleido nuo © 
1948. Mikojanas aiškinosi A- | 
merikoje, kad Rusijoje žydai | 
jau asimiliavos su rusais, šie- S 
met leido betgi vieną knygą. | 

žydų kalba išleisti. * |

tis, ty. pasirodyti ir pasirašy- Jsaro paskelbimo buvo įvestos
(i tam tkroje kortelėje. maisto kortelės su tokiem nor-
Prasidėjo darbas.-Kadangi vy- mom: 500-600 gramų duonos ___________________ w__

rų, galima sakyti, visai nebuvo^ jdienai, 400 gramif cukraus, 400 je ir gauti darbininko normą 
tai turėjo dirbti moterys. Vea- gr. šviesto arba kitų riebalų, buvo didelis dalykasT ‘^'.‘rtibEų mėnesiui.

Tos šeimos, kurios buvo at- 
sivežusios bent kiek daiktų 
(rūbų, laikrodžių ir pan.), sten-

yds. _ _
yds. 100% vilnonės medžiagos vyriškam palitui
yds. Rayon medžiagos pamušalui
yds. 100 (/c vilnonės medžiagos moteriškam palitui 
yds. Rayon medžiagas pamušalui 
paklodės 70x100

Tuojau pat ISkirpkite j| Ir 
siųskite mums kartu su užsa
kymu — sutaupysite 60 centų.

GRA.MERCY - Dept DA

Leista Bankų Departamente, . 
apdrausta ir garantuota

toliausia nao Komi sostinės 
Syktyrkaro. Čia išlipo apie 20 
lietuvių šėmų. Iš įmonės bu
vo atvykę vietiniai komiai su 
režimais, į kuriuos susikrovė-

- me daiktus, o patys nužings-
• niavome pėsti.

TAIGOJE BAISIAI NYKU
Patalpino mus į barakus. Į 

vieną kambarį, 16-20 kv. metrų 
ploto, po 2-3 šeimas. -Pirmieji 
įspūdžiai buvo baisiai nykūs.

Nors karas buvo prasidėjęs 
dar tik neseniai, tačiau krautu-

* vėlės buvo tuščios. Pastatai taip 
pat neįprasti: sienos suręstos 
iš apvalių, netašytų rąstų, sto- 
gai dengti lentom, viskas atro- tol Qumran griuvėsių, kur maž-

-. dė taip, lyg čia būtų jau se- daug tarp 200 m. prieš Kr. ir 
■- niai nusiautęs karas. Dalyba- 68 nt po Kr. gyveno vienos žy- 

- raku buvo pastatyta iš lentų, o 
sienų tarpai užpildyti puvenom 
“Baldai” medinės lovos, vietoj 
matracų-lentos, stalai iš neo
bliuotų lentų.

Išėjus iš barako, už 20-30 
žingsnių prasideda taiga, kuri 
neaprėpiama kaip jūra.

MES ČIA NE PIRMIEJI
Atvykę nustebome, kad mes 

čia ne pirmieji. Jau apie metus 
čia nepaprastai vargo lenkai, 
atitremti iš tų sričių, kurios pa
teko į sovietų rankas. 1941 me
tų vasarą nemaža jų jau buvo

< išmirę. Kadangi jie bu\o veža
mi dar žiauresnėm sąlygom 
(pvz., jiem nebuvo leista pasi
imti daiktų); jų padėtis-, mums 
atvykus, buvo baisi.- didelis 
nuošimtis iš Lenkijos atvežtųjų 
buvo žydų tautybės. Be lenkų, 
čia jau nuo 1932 gyveno dau
gybė ukrainiečių ir rusų, buvu
sių “kulokų”, kuriuos atitrėmė 
vykdant plačiu mastu kolchozi-

K| PASAKOJA TIE RAŠTAI NUO NEGYVOSIOS JUROS
Laiškuose Lietuviams Kęstu

tis Trimakas, S.J., apžvelgia iš
samiai ir kritiškai radinius prie 
Negyvosios jūros ir ryšium su 
tais radimiais kilusius aiškini
mus:

Koki tie raštai
“1947 m. prie vakarų — šiau

rinio Mirties Jūros kranto, ne-
kytojas esąs “išrinktasis, Dievo 
Mesijas”, kuris laiko pabaigoje 
bus vyriausias teisėjas. Nepa
grįstas ir kitas teigimas, kad . . ...

. ... teisingasis mokytojas tiuVęs nu nacionalizaciją. Apie tokis
saciją, Amerikoje’ išplatino filo- kryžiuotas. Jeruzalėje tuos raš- 
logijos mėgėjas Ed. Wflson. 
Tarp kita ko savo knygoje jis 
pareiškė; ”šis vienuolynas.... 
yra, gal būt, daugiau negu Bet
liejus ar Nazaretas, krikščiony
bės lopšys.” Kitas filologas J. 
Allegro savo radijo kalbose An 
glijoje paneigė, kad Jėzus yra 
vienintelis Mesijas ir užtikrin
tai pareiškė, kad teisusis moky-

i tojas yra tiek panašus į Jį, kad 
buvo net nukryžiuotas. Atrodo, 
kad ir komunistai sovietų kraš
tuose vartoja šią išvadą krikš
čionybei diskredituoti.

Tačiau ši,Išvada sutiko dide
lį pasipriešinimą iš daugelo Mir 
ties Jūros raštus tyrinėjančių

Jau sekančią dieną mums bu 
vo priskirtas NKVD komen
dantas. Jis visus surašė ir iš
davė pažymėjimus, ‘spravki”. 

, Jose buvo nurodyta, kad toks 
ir toks pilietis yra ‘spec pose- 
lenec” ir turi teisę gyventi ir 
judėti 2 - 5 km. Nepertoliausiai 

♦ buvo miestelis, bet į jį vykti 
buvo draudžiama. Visiem suau-

SPEC1ALIAI VELYKOMS____L... $33.99
klgr. degintos braziliškos kavos
klgr. olandiško kakao
klgr. taukų
klgr. plakto sviesto

tus studijuoją penki mokslinin
kai pareiškė, kad ‘mes patikri
nome visus raštus, atspausdin
tus ir dar neišleistus. Mes ne
galėjome atrasti jokiame tekš

ite p. Allegro ‘atradimų’. Mes 
nerandame jokio mokytojo nu
kryžiavimo’.
Jų išvados dėl Kristaus 

krikščionybės
M. Burrows veikale “More 

Light on Dead Sea Scrolls” 
(1958) dėl teisingojo mokytojo 
ir Kristaus tapatumo padarė iš- < 
vadą: “Tad teisingumo mokyto- į 
jas, kas jis bebūtų buvęs, nėra j 
nei dieviškas, nei Mesijas, nei « 
pasaulio Išganytojas, nei jo bū- ' 

nekatatikį”!” Simasis Teisėjas, ir todėl Kris- |
Kiti mokslininkai ėmė tikrinti !"s nėra j° Wtacija ar dubli- | 

rastų tekstus katas • . |
Toliau autorius aprašinėja, (nukelta į 3 pusi.)_____  |

kaip kiti, mokslininkai ėmė tik- g
rinti rastų raštų tekstus ir ly- SOVIETŲ GESTAS ŽYDAM

118 East 28th SU 
New York 16, N. Y. 

GRAMERCY - Dept DA 
744 Broad SL, 
Nevark, N. J.

6PC ' i « GEd!J S'A’ • lengvai!

pasipriešinimo dvasios. Pa 
pritarė kancleris ir užsieni 
kalų ministeris. Iš Heidelt 
ji keliama | Esseną ir 
miestus, o paskui į Be 
Prancūziją ir Italiją. Soviel 
stovas pareiškė Vokietijoj 
riausybei protestą prieš ] 
dą,,ypač prieš parodos tvi 
mą, kad Sovietai rengia aj 
ją ir kišasi į kitų krašti 
daus gyvenimą, 
rodą kritikavo 
raščiai.

Didžiausias
Amerikoje

Amerikoje didžiausias ž 
savininkas yra pati vals 
Jos žinioje yra 769,7. mil: 
akrų pačioje Amerikoje ii 
sieniuose. Ta žemė yta 1 
45.5 milijardus dol. Amer 
ji turi 411 mil. akrų, arb 
proc. visos Amerikos že 
Aliaskoje valstybė turi 
proc.

lių už kibirą, duona po 100- 
120 rublių už 2 kg bakahą. 
Sviesto ar kitų riebalų kg kaš
tavo 1000-1200 rabi.

Tuo tarpu uždarbiai atrodė 
taip: prie miško darbų 300-600 
rublių, prie kitų darbų 150-400

Duona ir kiti maisto produk
tai, atleidžiami iš krautuvės pa
gal maisto kortelę, buvo ne
brangūs: duona 1.05 rb. už kg., 
cukrus apie 6 rb. Įmonės val
gykloje pietūs kaštavo 1-2 rb.

Daugumas vyrų neišlaikė jau 
pirmosios žiemos —- mirė nuo 
išsekimo ir nuo greitosios džio
vos.-Moterys buvo šiek tiek at
sparesnės, ir pirmaisiais me
tais mažai jų temirė.

(bus daugiau)

ritinei jteiklai tirti pripažino, 
kad i9&Atiteiikos komunistai, 
■ors ir suskilb, likp pavojinga 
grupė Amerikta vidaus gyve
nimui. Oficialių narių ji turi tik 
apie 10,000, bet dalis narių grą
žino partijos biliėtus, kad galė
tų veikti valdžios įstaigose ar 
prie valdiškų darbų. Jie savo 
kmnunistinio nusistatymo vis 
tiek nėra pakeitę. Komunistų 
veiklai didelė parama yra vadi 
narni liberalai; jie virtę dažnai 
komunistų iškamšom.

Komisijai vadovauja Pennsyl 
vania demokratas F.E. Walter. 
Pereitų metų pabaigoje buvo 
organizuojama akcija, kad toji 
komisiją būtų panaikinta.
VALSTYBINIMO ATSIKANDO

Gallupo institutas rado An
glijoje, kad tik dvyliktas pro
centas dalyvausiančių šiemet 
rinkimuose pasisako už tolimes 
nį pramonės valstybinimą (bu
vo suvalstybinti geležinkeliai, 
kasyklos, lėktuvų linijos). Prieš DARBININKO ADMINISTR 
pusantrų mėtų tokiam valstybi- 
nimo procesui pritarė dar 20 
procentas. Dabar valstybinimas 
daros nebepopuliarus ir tarp pa 
čių darbiečių (socialistų). Tarp* 
jų 28 proc. pasisako už tolimes- 

pat procentas pasisako, kad rei
kia sukti atgal. Didžiausia bal 
suotojų grupė, 39 proc., mano, 
kad reikia palikti tokią padėtį 
kaip dabar.

BOLŠEVIKAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ ANTIKOMUNIZMą 
Vokietijoje Heidelberge su

rengta paroda, vardu “Komu- 
•r nizmo 40 metų”. Paroda rodo, 

ką komunizmas padarė per 40 
metų. Parodos rengėjų pasaky
mu, paroda taip pat patikri
na, ar Vakarai turi pakankamai

JOJE galima gauti šie i 
leidiniai:

Karaliaus vainikas, Gal 
leidinys, kaina 2 dol.

Pulkim ant kelių, roman 
kun. A Strazdelio gyven 
kaina 2 dol. ■ r *

Didžioji padėjėja, dr. A. 
ceinos, kaina 3 dol.

Angly lietuvių kalbos i 
nas, V. Baravyko, kaina 4

Katekizmas, su 60 spal 
paveikslų, kaina 1.25 dol.

šv. Raštas, Senasis Testą 
tas I ir II tomas, kaina 22

$v. Raštas, Naujasis T 
mentas, didelio formato k 
5 dol. mažo formato — 2

Be to, čia galima gauti 
daknygių įvairaus formate 
įvairaus didumo raidėmis.

1

312
3
6
3
8
8

% klgr. Ceylono arbatos
klgr. olandiško šokolado

1 klgr. kaliforniškų vaisių “Del Monte”
1 klgr. havajiškų aprikosų “Del Monte”
1 klgr. ilgų grūdų ryžių

10 dėžučių buljono sriubos
200 amerikoniškų cigarečių bet kokios rūšies
Priedo — 1 lūpų paišelis

SPECIALUS MOTERIMS No. 1 ___  $79.20
yds. 1(M)% vilnonės palitui medžiagos
yds. 100% vilnonės medžiagos moter. kostiumui
yds. Rayon medžiagos pamušalams
yds. 100% vilnonės medžiagos suknelei
yds. Rayon medžiagos suknelėms ir bliūskūtėms
yds. medvilninės medžiagos (cotton) suknelėms ir 

bliūskūtėms
Priedo — 1 lūpoms paišelis

SPECIALIAI VYRAMS No. 1 ....... $89.00
yds. 100% vilnonės palitui medžiagos
yds. 100% vilnonės medžiagos kostiumui
yds. Rayon medžiagos pamušalui
yds. nylono medžiagos baltiniams
yds. medvilninės Oxford medžiagos baltiniams

3^2
31/2

6
10
10 .

Priedo — 10 “Gilette” skutimosi peiliukų
SPECIALIAI PARINKTAS .......... $148.85

7 yds. 100% vilnonės medžiagos 2 vyr. kostiumams
6 “ --
6

yds. Rayon medžiagos pamušalams
yds. vilnonės medžiagos suknelėms

100 r/c vilnonės medžiagos moter. kostiumui 
Rayon medžiagos pamušalams

Užsisakyikte mūsų pilną katalogą
Siunčiame ir vaistus į Lietuvą ir U.S.S.R.

Mūšų sandėliuose yra visokių vaistų — išpildomo ir 
receptus. Prašykite ir atsiųsime kainoraščius. Palyginkite 
mūsų žemiaushs kainas.



J. MedaMs (Eli)

Kį PASAKOJA TIE RAŠTAI NUO NEGYVOSIOS JUROS

lęs žydas, jau. senesnės kartos, 
gerai pažįstas dar caristinės Ru
sijos ■ žmonių nuotaikas. Prisi
mena nihilistus, anarchistus, a-* 
teistus, agnostikus. Tie žmonės 
buvo palūžusios dvasios ir ki
tus laužusieji. Nurodo jų prieš
taravimus.

Katalikų jaunimas, darbinin
kija, Pax Christi sąjūdis jau 
pradėję kovą prieš alkį ir raup
sus, ir tik 1958 metais vokie
čiai katalikai nusiuntę per mi
sijas vargo užkluptoms tautoms 
apie 2 milijonu vokiškų mar-

Nehilistai viską neigė: ir Die
vą ir šeimą, ir savo kraštą, ir 
valstybę — tikėjimą betkuo. 
Ir vis dėlto jie turėjo savotišką 
tikėjimą: tikėjo, kad viskas yra 
niekas. Anarchistai nepripažino 
jokios tvarkos . nei valstybėje, 
nei šeimoje, nei visuomenėje,

per šią gavėnią kur kas dau- dalyko. Atsižadėkime vieno ar 
gira, negu įprasta, ir Kančios 
sekmadieni: atiduoti rinkliavai 
tai, kas bus sutaupyta nuo Pe
lenų dienos ikiKančios sekma
dienio, ar nuo Kančios sekma
dienio iki Velykų”. '

Toliau vyskupai išvardina ir 
konkrečias taupymo galimybes: 
‘Ir jaunieji tepradeda, atsiža
dėdami kartą į savaitę kino bi
lieto, tam tikro kiekio cigare
čių, arbo vieno ar kito mados

George E. Sokolsky, ameri
kiečių žurnalistas, tokius asme
nis pavadina “bytnikais”. (Beat
niks) — pusiau angliškai, pu
siau rusiškai skambančiu var-

(atkdta i5 2 p.)
Nors rastuose raštuose, Sena

jame ir Naujajame Testamen
te vartojama tų pačių posakių, 
kaip Dievo išrinktieji, tamsos 
ir šviesos vaikai, Dievo šven
tykla, tačiau iš tokių posakių 
negalima daryti išvados, — ra
šo K. Trimakas, — kad “Jrrikš- 
čionybė kaip vėlesnė, yra kilu
si iš čumran žydų sektos. Rei
kia prisiminti, kad ne vien Mir
ties jūros rankraščiuose, bet ir 
kituose to meto žydų raštuose, 
o ypač Senajame Testamente, 
randama visiškai tokių pat išsi
reiškimų.... Iš to galima spręsti,

vai pasiduoda netekęs vilties, 
o komunistas — išduoda, So
kolsky cituoja tą visą laišką, 
kaip liudijimą, dar nepalaužto 
(unbeaten) jaunuolio, kuris “ai 
suoja drąsa ir viltimi”. Tas stu
dentas, kurio pavardė nemini
ma, bet kuris pažįsta daugiau 
negu vidutinius intelektualus 
ir New Yorke (Columbia) ir 
Michigane, tarp kitko rašo:

“Vokiečių vyskupai skatina 
visus tikinčiuosius atsižadėti

kad tie išsireiškimai buvo pap
litę tarp žydų, o Jėzus ir apaš
talai juos naudojo kaip tuome
tinį kalbėjimo būdą, kad būtų 
to meto žmonių suprasti”.
. Autoriaus eilė cituojamų mok 
slininkų (T.H. Gaster, R. Scott 
atmetė teigimą, “kad krikščio
nybei charakteringos doktrinos, 
moralė, organizacija ir garbini
mo forma buvo paskolintos iš 
esėnų arba Qumran bendruome
nės”. Burrows sako: “negalima 
teigti, kad Jėzaus, kaipo religi
nio mokytojo originalumas bū
tų sumažintas”. T.H. Gaster: 
“Juose (Qumran raštuose)

"Nevisi dar supranta, kad 
tikrasis skirtumas tarp sovietų 
ir mūsų yra judeo — krikš
čioniškoji civilizacija. ‘Kapita
lizmas’ ir ‘demokratija” gali 
ateiti ir praeiti. Nesutaikoma gi 

du. Jis patsyra "B Rusijos ki- yra
religinė būtybė, o sovietam — 
mašina, kuri gamina dėl gamy
bos. Bet jeigu mes leistume vi
sai Amerikos generacijai, mo
kyklų mokiniam, šimtu -pro 
centų pasisavinti sekuliarinį 
auklėjimą, kaip mes galėtume 
laukti, kad Amerikoje dar ras- 
tų.si ‘religinė būtybė’? Per tą 
klaidą Amerika turėtų priimti 
marksistinį žmogaus supratimą 
ir nebūtų pajėgi atsispirti ir ne
priimti visos komunistinės dok
trinos. Tai būtų logiška išvada 
iš materialistinės žmogaus kon
cepcijos.”

Kad surinkti pinigai tikrai ir 
greit galėtų pasiekti paskyrimo 
rietas/ vyskupai yra pramatę 
specialią komisiją.

šis ganytojiškas laiškas tuoj 
pat susilauk^ gyvo atgarsio ne 
tik Vokietijoje, bet ir užsieny. 
Vokiečių tikinčiųjų laiškai ro
do, kad vyskupų žodis bus su
krėtęs nevieno sąžinę. Tūlas 
teisinasi nežinojęs apie kitų bė
das. Nebe pagrindo prancūzų 
poetas Charles Pėgųy yrą pas
tebėjęs, kad sotusis turįs būti 
tiesiog genijumi, kad suprastų, 
ką reiškia badas. B tikrųjų, kas 
iš sočiųjų dažniau pamąsto,'kad 
mūsų žemėje, aptemptoje rada
ro , televizijos ir radijo ante
nomis, kąsmet miršta 30-40 
milijonų žmonių nuo bado, kad 
12-15 milijonų rapsuotojų su ii 
gesio ašaromis laukia pagalbos.

bangiems automobiliams,; apa- 
kito pokylio, į kurį mes patys ratams, rūbams, prabangioms 
tesėtumėme eiti, arb* ritus 
užkviesti; ir pagal himną atidė
kime į šalį 5,20 ar 100 DM. At
sižadėkime vienos ar kitos ke
penės. Mes nesvyruojame dar 
daugiau pasakyti: tebūna atsi
žadamavieno ar kito didesnio 
pirkinio, kurs nėra būtinas. Ko
dėl gi negalėtų tas, kuris per
kasi prabangų automobilį, pasi
tenkinti pigesniu, o 10,000 DM 
atiduoti kaip auką?”

Sudėtos aukos palengvintų var 
gą, apgydytų ligonius, sustab
dytų epidemijų plitimą. “Kaip 
galėsime mes atsilaikyti Dievo 
teisme, jei būsime stambias su
mas išleidę asmeniškiems sma
gumams, stambias sumas per
dėtai kūno priežiūrai bei,kos
metikai, stambias sumas pra-

kelionėms, —su šitais pinigais 
mes būtumėme galėję daugelį 
išgelbėti iš sunkiausio vargo”.

Baigdami ganytojišką laišką, 
Vak. Vokietijas vyskupai dar 
kartą apeliuoja į turtinguosius 
ir pasiturinčiuosius: .‘Mes krei
piamės taip pat į tuos, kurie 
galbūt plūsta kapitalistus ir ne
nori tikėti, kad jie patys, žiū
rint iš skurstančių tautų pusės, 
yra ‘kapitalistai’. Mes kreipia
mės į gausius būrius jaunuolių 
ir suaugusiųjų, kurie užtekti
nai uždirba ir neturi jokių di
desnių įsipareigojimų”.

ši gavėnia tad būsianti vi
siems bandymo metas, kiek 
krikščionys pasirodysią verti to 
vardo prieš Dievą ir Jo šventuo 
sius angelus.

Išūžiantieji ir nepalūžtantieji
Palūžti savo dvasia dabartį- Priminęs, kad “bytnikas”, pa- 

nėmis aplinkybėmis būtų pir-x laužtos dvasios žmogus, yleng- 
mas žingsnis į pralaimėjimą 
Pirmiausiai to ir siekia plačiai 
išplėsta bolševikinė propagan
da. Ji nesusiduria su tokia pat 
gerai organizuota atspara, prie
šingai, kas politinio bolševizmo 
ir nepakenčia bei su juo kovoja, 
bet pakenčia bolševizmo ateis
tinius ir materialistinius pagrin
dus, netiesioginiai talkina bol
ševikam, Kartu su jais laužia 
dvasinį žmonių atsparumą.

kietijoje, bendrai paėmus,esąs 
geras. “Tik gaila, kad su ge
rovės kilimu tolygiai neaugo 
mūsų pasitenkinimas, nedidėjo 
mūsų dėkingumas Dievui. Per 
maža rodėm noro susilaikyti 
nuo prabangos ir padėti varg
šams!”

Ganytojai prisipažįsta, kad 
jie įspėja tikinčiuosius, atjaus- 
dami ne vien alkanus ir ligo
nius, bet prisimindami ir pa
čius tikinčiuosius, “kurie atsi
dūrė pavojuje prapult daiktų 
pasaulyje ir užmiršti Dievą, sie
lą ir amžinybę.”

Dėl to ši stambesnė gavėnios 
auka turinti mokyti atsižadėji
mo ir neleisti įsigalėti tikinčių
jų širdyse praktiniam materia
lizmui. “Mums, vyskupams, ne 
tik rūpi, kad jūs duotumėte iš
maldą (išmaldos prašome ne
turtingą našlę ir visus tuos, ku
riems taip pat vos užtenka pra
gyvenimui), bet, kad jūs junta
mai atsižadėtumėte iš meilės 
Kristui”.

ra nė žymės pagrindinių teolo
ginių idėjų — kaip įsikūnijęs 
Dievas, gimtoji nuodėmė, išga
nymas per kryžių ir pan.... ku
rios padaro krikščionybę atski
ra religija”. _

Po tokio svarstymo pats au
torius ir padaro išvadą: “Todėl 
visiškai klaidinga spręsti, kad 
krikščionybė yra išsivysčiusi iš 
tos žydų sektos”.

Pabaigoje prisipažinimas tik 
spėltojus

“Pagaliau, tokių aiškių mok
slinių davinių prispirtas, Du- 
pont-Sommer prisipažino, kad 
jis, darydamas savo išvadas, tik 
“nupiešė skubotą palyginimą, 
norėdamas skaitytojuje sukelti 
smalsumą” ir “jokiu būdu ne
nori paneigti krikščionių relig- 
jos originalumo. Jis čia sumi
nėjo panašumus, bet, aišku, 
skirtumų' taip pat yra”, (žr. 
“The New Republic”, 1956, IV, 
9; p. 24; taip pat “Saturday Re- 
vįew”, 1956 UI, 3) Iš jo anks
čiau cituoto paaiškinimo su 
“aišku” ir “be abejo” žodeliais, 
neatzpdo, kad jis bandė tik 
smalsumą sukelti. Tačiau šis 
Dupont-Sommer prisipažinimas 
suklydus ir viešas atitaisymas 
yra pagirtinas.

Tad kokia yra galutinė išva
da? Dupont-Sommer spėliojo 
“smalsumui sukelti”. Ed. Wil- 
son išpopuliarino tuos spėlioji
mus sensacijai sukelti. J. Alleg- 
ro pradžioje užtikrintai tvirti
no, bet pagaliau pripažino, kad 
ir pats tik spėliojo. Tad toji 
teorija nėra kinis prie krikš
čionybės šaknų, bet spėliojimų 
išpūstai tuščiaviduris muilo 
burbulas.”

bet jie patys buvo susitvarkę Ginldavimasis tuo tarpu “per 
į sąjungą. Ateistai atmeta gar- ta laiką, kurį sovietai naudoja 
binimą Dievo, bet jie garbina palenkti pasaulį sau (ir jie tai 
s&ve. Agnostikai netiki, kad ga- daro gana sėkmingai), o mes 
Įima pažinti tiesą, tačiau savo galime palenkti pasaulį.... į 
įsitikinimą laiko tiesa. tą? Jeigu mes tikėsime į “nie-

Visada buvo ir bus netikit^ ką\ ką mes galėsime duoti žinu
čių nei Dievu nei tiesa, pašte- nijai, kad ją sulaikytume nuo 
bi Sokolsky, bet šiandien ‘jie komunizmo?” 
turi savo kultą ir kovoja dėl “Dar prasčiau. Jei tikime į 
įsigalėjimo (fighting for supre- nusunktą (watered-down) mark- 
macy). Tai yra ‘bytnikai” -— rištinį materializmą, ar galime 
Išūžėjai žmonių dvasios ir vii- ko kito pasiekti, nepadėję so
ties ko -nors gero pasiekti. Tai vietam mus sunkinti? Aš jau- 
yra bolševizmo talkininkai. Ku- čių, kad šiais kritiškais laikais 
riuo atžvilgiu? yra pareiga kiekvieno, kuris

* dar turi pagarbos žmogaus as-
Nepalūžtantfeji duoda atsa- menini ir Aukščiausiajai Būty- 

kymą ir paaiškinimą. George bei, organizuotis ir aktyviai ko- 
E. Sokolsky “N.Y. Journal A- voti su sekuliaristais visur, kur 
meričan” Kovo 9 paskelbė jam tik jie bando įsismelkti į mū- 
rašytą vieno studento laišką, sų institucijas.”

Paskutiniaisiais metais, arti
nantis gavėniai, vakarų Vokie
tijos vyskupai bendrus gmy- 
♦rtj»w tetštap. PasMbti 

k tetikai pastiyntf aSkžu įlaky- 
mu į gyvenamo meto-riftal* 
vnnus is miKsaomsKOsm no- 
ralės taško. Peru^ vysknpti iua- 
rėdė Afatektliite ir -prritinin 
materializme pavojų ir rųpno 

-ra tikinčiuosius pratiks utiteria- 
lizmui tiek pinties pa- Vokiečių vyskupai konstatuo- 
sauly, tiek prakt&amė gyva- ja, kad gyvenimas vakarų Vo- 
nin^šfemet^ 
episkopatas šankia VgtalftiR iy- 
mesnti gavėnios aukai badą ir 
ligas kenčiančių misijų kraštų 
naudai. '

Lai&o įžangoje, uupiešę tne^ 
džiaginį skurdą, kuriame gyvena 
dar ištisos tautos, ir to skurdo 
pasėkas, kaip neilgą žmonių 
amžių, ligas, mirtį net gatvėje, 
prisimena vyskupai katalikų 
Bažnyčios pastangas ir aukas 
misijų kraštų labui.

“Beveik 20 metų buvo vokie
čių tauta diktatūrinės, tikėji
mui priešingos valdymo siste
mos, baisaus karo ir jo pada
rinių lyg atskirta nuo įvykių 
plačiame pasaulyje. Bet dabar, 
kai mums vėl atsidarė vartai į 
platų pasaulį, kai girdim apie 
alkį ir raupsus, siaubingai iš
plitusius, nebenusiramina mūsų
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MAILA TALVIO
lfVINCAS KUDIRKA

Audra Plokščiuose
Labai gražūs vaizdai toje 

; Lietuvos dalyje. Vietovės pa- 
; viržius be atvangos tai kyla,

tanki žolė, aukštose kalvose šla-

' -
niekniekiu. Mes pasišaipome iš 
gydytojo, iš jo dailaus kakla
raiščio ir, apskritai, elegantiš
kos išorės. Mes vadiname jį 
puošeiva, aš siūlausi rasti jam

šta vasara, ir paukščių čiulbė
jimas, ir šviežios kaštonų šluo
telės, ir varpo skambėjimas iš 
ryto,- vakare ir sekmadienį, ir

tų lelijų, tokių puikių gėlių, to- nuolatinis padaužų triukšmas .... , _ . . . , ______ ________ , _
kių rūšių daržovių, ir, tur būt, bd rėkavimas, ir skambios mer- nišką savo kūno irimą. Tik mū- nuotaką Suomijoje. Kitų jaunų

su šeimininkė, kuri jį myli kaip merginų tarpe ten yra viena, 
savo kūdikį, retkarčiais užeina apie kurią gydytojas dažnai

kiekvieną silpną šakelę. Štai 
kodėl ten viskas dvelkia pasi
tenkinimu ir bute, ir sodyboje. 
Niekur nėra tokių vešlių baL

teismai pasitraukia į savo ma
žuti kambarėlį, o pačias sun
kiausias dienas jis leidžia ty
lioje vienatvėje. Kaip gydyto
jas, jis, žinoma, gali sekti laips-

niekur visame kaime taip nesi- ginų dainos laukuose. Ir lyg 
ma šimtamečiai ^uolynai, tie, juokiama ir nestiinksminama, kažkoks simbolis gyvena mūsų 

nas ir tolimuosius Nemuno kurie apdainuoti senovės daino- kaip čia.
— Taip, pernai buvo atva- krantus, kalbėdami apie plačią se, o slėniuose, tarp vyšnių ir O vis dėlto juokas ir išdaigos 

Savęs švedų akademijos sek- suomių ž^nę ir josios žmones, kaštonų sodų, boluoja šiaudais ten slepia didžiausią vargą. Kan 
rotorius. Ir mes čįą jį vaiši- jau senokai buvom palikę dengti namai. Trobų pašaliuose čia ten gilesnė, liūdesys ten 
nom, ir jis prižadėjo, kad pro- kambarį. Pro sodo medžius ten puikuojasi raudonos kaip ugnis spaudžia sunkiau, nes toji žy-

(2) tarpe tasai, kurį sutikus nuš
vinta visų veidai ir kuris taip 
pat visuomet atrodo ramus ir 
linksmas. Jis buvo tartum Lie-

met pajėgia dėtis linksma. Ji
nai matė jį jauną tok| stiprų, 
labai talentingą, jinai matė jo 

tuvos įsikūnijimas — visi jos meilę tautai ir jaunatvišką, 
mija tikrai bus. Mes jau ir fo- raibuliavo ir blizgėjo tyli jūra, - gtiės, ir tvenkiniuose po lan- dinti žemė — labai ndaiminga lūkesčiai ir likimas. karštą ryžtą tarnauti jai. Ji ma-

padovanoja jai kulinarijos kny
gą, įrašydamas joje dedikaciją. 
Gydytojas nemėgsta kačių, ta
čiau kantriai pakenčia, tai aš 

... . su šeimininke jas globojame ir
. tografijų parūpinom —ir .... o čia šakose švėstelėjo judrus gaiš moterys plauna baltinius, žemė, šimtmečiais skriaudžia- Jis skaistveidis, dailus, gra- tė, kaip buvo palaužti galingi glamonėjame.... Kartais gydyto

nepaskyrė. Vargšas Sillanpaa! ir smilus gyvulėlis. Maita Tai- teškenasi antys. Ant pačios auk ma karų ir priespaudą, žmones žiu rudų akių, Šviesiaplaukis, sparnai, kančioj žuvo jėgos, jas lydi mus, kai aš su vyru
Jis dabar guli ir laukia tos pro- vio pasiėmė į ranką maisto ir ščiausios kalvos, tarp liepų, stie slegia tokia priespauda, kad vi- švelnus, ilgais laisvai sušukuo- kaip karšta dvasia geso tarp pe vaikščiojame po kaimą ar po
mijos. Ak, tie .švedai ... ėmė šaukti: biasi bažnyčia, o nuo tos kai- sos tos gMės atrodo lyg gėlės tais plaukais, kurie dažnai už- lėsiais apaugusių kalėjimo šie- laukus, klausydamiesi tai pasa-

—Man rodos, jis vistiek ją — Kuri, kuri! vos matyti tolumoje žydinti že- kapinėse. Liaudis tūno tamso- krenta ant veido; jo drabužiai nų, ir dabar gyvybė vos ruse- kotojo pasakų, tai merginų dai
gaus, kad ir vėliau, — guo- Pušies liemeniu šmiža vove- mė, marguliuoja dirvos ir pie- je, pati to nesuprasdama, ta- visuomet de priekaišto — ypač na kūne, kuris pamažu miršta., nų. Jis visuomet pakankamai
džiu atsiminęs vis didėjantį rėlė. Ji leidžias žemyn ir nu- voš Tarp tų pievų, veržiama čiau šis namas — tai vienas iŠ man prisimena minkšti marš* Kaip lengva jai būtų, nežiūrint tylus, tačiau, nežiūrint to, vi*
šito rašytojo pasisekimą Pran- šoka ant žemės. Stabtdėjus pa- aukštų krantų, teka upė, daino- tų retai krašte užtinkamų na- kiniai su mėlynai siuvinėta krū sielvarto, pakelti mylimo žmo- sada pirmauja, ir jeigu kartais
cūzijoj, Vokietijoj ir kitose ša- sižiūri į mus: ar nėra pavojaus se apdainuotas Nemunėlis; virš mų, kur priepauda yra jaučia- tinę, kurie taip jam tiko ir gaus mirtį, tačiau ji nepajėgia pasakys ką tyliai ir švelniai,
lyse. — O kaip jis pats atrodo? iš tų nepažįstamųjų? Ne. upės palinkusios sidabrinis ia- ma sąmoningai. Nedaugelis tos mes noriai segdavome jam gė- pakelti, matydama jo asmeny- juokingai, tai visiems pri-

—Toks didelis, didelis — Tada voverėlė tari.pribėga kos, ir jose vasaros naktimis tautos budinčiųjų kenčia fim- les į kilpelę. Jis aukštas, gerai je nuostolį visai tautai.
pro šias duris kažin ar tilptų, prie rankos ir pradeda uftan- nenutildama suokia lakštingala, tą kartų labiau, negu jie ken* sudėtas, greičiau stiprus, negu 
Ir jeigu nuvažiuotumėt pas jį, džiauti. * ' ' *'
galėtumėt su juo visą dieną to- * z t
lėj gulėti — ir šnekėtis, ir šne- Tiek lietuvių rašytojo A Vai- taikiausias visame tarną. są miegančią tautą 
kėtis.... čiulaičio prisiminimų iš apsilan duje čia viskas kukta, tafiau Savotiška nuotaika viešpatau-

pažinti, jog geriau ir negali- 
_ i Mes leidome nuostabias mi- ma buvo pasakyt Atėjęs į na-

Galinėje sodyboje ir sodas 8a, budi ir beviltiškai kovoja, silpnas, ir kalba skambiu bal- nutes karštomis saulėtomis dte- mus, jis derina savo smuiko sty
gražiausias, ir narnas pate tvar siekdami palafl^ti viltį už vi- su, kaip paprastai kalba muzi- nomis didelio-ąžuolo pavėsyje, gas ir padeda man užrašyti tai,

ir ginčijomės, ir svarstėme vis kas buvo paskubom!? užrašyta. 
k£ Gydytojas nenėgsta katali- Aiškiai prisimenu tą saulėtą ry
kų dvasininkų. Verdi — jo ta kada mes parašėme: 
mėgstamas kompozitorius. Vag
nerio jis nemėgsta: jo nuomo
ne, jis yra perdaug įmantrus.

kalūs žmonės. Jis neatrodytų 
sergančiu, jeigu jo švelni oda 

O jūs, ponia, vis* nesiliau- kymo pas suomių rašytoją Mai- jauku ir malonu. Visur matyti ja tokiuose namuose, kur žmo- nebūtų permatoma, o skruostų
’ "" 7^71/~y_ " * “ * * raudonis — ne toks ryškus. Jis

— Dabar rašau romaną iš bar seka jos prisiminimai apie pastatytas kiekvienas daiktas reiškiamas nusivylimas ir kar- nuostabiai moka slėpti savo li-
Helsinkio praeities. Vincą Kudirką, mirusi prieš kambaryje, ji Sravėjo kiekvfe- tu nepaprastas vilties ir gyve- gą. Kai jų jaučia artėjant ko-

Mm, prHmtadauii senas die- 60 metų. n| M ptttafriįn titeo troškimas. O epitetai tar- salio priepuoli tuomet nepas-

ja dirbę.... la Talvio, mirusią 1951. O da- rūpestinga myfinti ranka. Jos nių sielos gelmėse slypi neiš- ‘Eičiau aš ant kalno 
Sale vieškelėlio, 
Bene pamatyčiau

(kO
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SKAIDRITE Prince, latvių solistė.

Latvių solistės debiutas New Yorke

DVI jaunos egiptietės tiki J šviesų gyvenimą.

sitete Argentinoje.

nuo tė brendo ir išėjo Į viešumą.

lag, Kilchberg.

Narūnė

SARAH CHURCHILL

ginamos laikytis tylos, sės. M. 
Benedikta jom skaitė valgių

gos ir apie moteris amerikietes. 
Veikalą išleido Universal Ver-

Paryžiuje, ten vadovauja lietu
vių tautinių šokių grupei, su 
kuria pasirodė O.V .Milašiaus 
minėjime kovo 3.

VENGRIJOJE moterys verčiamos 
dirbti sunkius darbus.

kė egzaminus ir gavo maste
lio laipsnį iš prancūzų kalbos 
ir literatūros.

Town Hali kasoje ir pas Mrs. Skaidrite Prince turi nuostabų

rą metų tęsusi studijas Colum- 
bijos universitete New Yorke, 
vėliau grįžo į Los Angeles ir 
Šiais metais vasario mėn. islai-

— Elona Marijcšiūtė, baigu
si aukštuosius mokslus Ame-

MOTERŲ REKOLJĖKCUOS 
PUTNAM, CONN.

Lietuviai, ne tiktai mėgsta

—Aldona Karečkaitė Buda
pešte laimėjo Europos meiste- 
rės vardą — šuolio į vandenį. 
Gyvena Kaune ir mokosi fizi
nės kultūros institute.

— Liucija Juodetytėr Sao Pau
lo televizijos programoje už 
gerą Brazilijos istorijos žinoji
mą .laimėjo 150,000 knueirų 
premiją, kuri buvo įteikta sau
sio 19. Gabi lietuvaitė tik šie
met baigė seserų pranciškie- 
čių gimnaziją.

šv. Pranciškaus seserys Pitts 
burghe sumanė rinkti trumpus, 
įdomius mažų vaikų išsireiški
mus religijos, mokymosi ir el
gesio klausimais. Pasisakymas 
turi būti originalus, dar ne
spausdintas 4 — 12 metų vai
ko. Maži vaikai dažnai nustebi-

— Vida Augulytė ir Kristina 
Drabavičiūta, Cleveland, Ohio, 
konkurso keliu praėjo į geriau
sių vidurinės mokyklos moki
nių sąrašą; konkurse dalyvavo 
22,000 mokinių.

tijas Aidoje, Cav. Rusticana, 
La Forza, Tannhaeuser ir k.

—S. Butkevičienė Toronte, 
Kanadoje, išrinkta Pabaltijo 
Moterų , Tarybos vicepirminin
ke; ji vadovauja lietuvių mote
rų sektoriui toji taryboje.

— Marija Aukštaitė-Navike- 
vičienė, gyvenanti Kanadoje, 
Montrealyje, yra paruošusi 
spaudai eilėraščių rinkinį “So
pulingoji lietuvė motina”.

Magda Scott, 490 West End balsą (a splendid voice).
Valentina Bukauskaitė Avė. N.Y.

— Dr. A. Užupienė, gydyto
jos darbas dirbanti Toronte, 
Kanadėje, kovo 3-4 dalyvavo 
amerikiečių gydytojų suvažiavi
me Detoite, Mich.

nei, o dabar dukrai po įstojimo 
preiškimo pasirašė ta pati M. 
Watkins, dabartinė kuopos pir
mininkė. *

— Vanda Vilutytė, 3 me
tų, atvykusi su tėvais į Argen
tiną 1932 ir tarnavusi kamba
rine vienoje šeimoje, sausio 
20 iškrito iš m aukšto ir užsi
mušė, palaidota Buenos Aires 
kapinėse.

Moterys Amerikoje
Amerikos dauguma moterų 

savo laiką skiria šeimai; dirba 
tiktai 28 procentai ištekėjusių 
moterų arto apie 11 milijonų; 
iš jų apie pusė dirba atsitikti
nai, protarpiais.

Jauna moteris Amerikoje 
gana greitai gauna darbą, kai 
tiktai baigia privalomą pradinę 
mokykla. Bet gana greitai ir 
išteka. Susilaukusi vaikų, dar
bą apleidžia kokiai deišimčiai 
metų. Po to vėl ieškosi darbo.

Etekėjusios moterys, dirban
čios dalį dienos arba dalį me
tų, daugiausiai būna užimtos di
desnių švenčių ir sezoninių iš
pardavimų metu. Jų taip pat 
pareikalaujama skubos valando-

>— Rasa Kairelytė, gyvenan
ti Argentinoje, H metų, gavo 
auksinį medalį už gerai išlaiky
tus dviejų metų muzikos egza
minus.

Skaidrite Prince, sopranas, 
pirmą, kartą Amerikoje debiu
tuos savo koncerte kovo 15 Taip pat davusi latvių dainų 
Town Hali,. New Yorke, 113 koncertus. Po jos pasirodymo 
W. 43 St., koncerto pradžia Mozarto operoje “L’Oca di Cai- 
5:30 popiet. Bilietų kainos nuo ro” New Yorko dienraštis “He-

Anglija turi vieną iš garsiau
sių pasaulyje tėvų — tai Wins- 
toną Churchillį. Jis garsus savo 
politika. Jo ,gi duktė Sarah 
Churchill, 44 metų, garsi nusi
gėrimu. Scenoje ji vaidina kaip 
aktorė, o gatvėje kaip triukš
madarė. Kai tėvas parlamente 
ar tarptautinėse konferencijose 
yna kovojęs kaip liūtas, tai jo 
duktė su policija griumasi kaip 
tigrė. Už tai gauna baudas mo-

Po susirinkimo buvo rodoma 
kaip puošti pyragus. Puošė val
dytos narė M. Žemaitienė, jai 
talkininkavo Tagminienė, ke

pa tėvus, mokytojus, gimines, pyklos savininkė. Tagminai tam 
puošimui reikalingus pyragus 
padovanojo nemokamai, šie lie
tuviai biznieriai yra jautrios 
širdies ir daug ką sušelpė išti
kus nelaimei.

pažįstamus ir kitus staigia iš
mintimi, netikėtais ir kai kada 
nepamirštamais pasakymais — 
kūdikiškos filosofijos švyturė
liais. Gaila juos palikti neužra
šytus.

šis atsišaukimas tilpo dauge
ly laikraščių-šiame krašte. At
siliepimų nemaža.' Gera būtų, 
kad ir mažų lietuviukų nepap
rasti ir juokingi pasakymai bū
tų užrašyti. Galima rašyti an
gliškai arba lietuviškai. Vaikų 
išsireiškimų pasitaiko išgirsti 
namie, mokykloje, bažnyčioje, 
svečiuose, gatvėje, ir kitur. La
bai pageidautina būtų susilauk
ti tokių vaikiškų nuomonių lie
tuviškomis temomis bei iš pri 
gimininių gyvenant Lietuvoj.

Jei projektas pasiseks, rinki
nys bus atspausdintas knyga. 
Reikia, kad būtų pažymėtas vai 
ko vardas ir pavardė, adresas, 
amžius, o užtašusio santykis 
su vaiku — tėvas, motina, mo
kytojas ar kas kitas. Medžiagą 
siųsti:

Motina M. Aloyza, o.«J.
St. Francis Convant

Gavėnia y^a rimties ir dva
sinio susikaiipimo laikas Kas- 
dieniniąme gyvenime žmogus 
yra išsiblaškęs. Nevienas norė
tų sustoti ir valandėlę susikaup
ti, surinkti savo dvasines jė- meta, 
gas, atsistoti į tiesų kelią, bet 
-darbo dienos naštoje tam nesu
randa laiko, 

*' Uždaros rekolekcijos dvasi
niam susikaupimui duoda nė 
tik laiką, bet nuotaiką ir sąly
gas. Tai žinodamos, vasario 27 
dienos vakare trisdešimt septy
nios lietuvės moterys suvažia
vo į Putnamą, į kun. J. Venc
kaus, SJ. vedamas rekolekci
jas. Kai kurios atvažiavo žino
damos, koks geras yra rekolek
cijų vedėjas kun. J. .Venckus. 
Kitos tai įsitikino, išklaususios 
jo pirmą konferenciją penkta
dienį.

Konferencijose T. J. Venckus 
mokė, vedė, patarė. Jo žodžiai 
buvo gilūs, filosofEki, tačiau 
pilni entuziasmo, pasitikėjimo 
bei įdomių pavyzdžių. Keliavom 
su .juo prie Dievo, leidomės į 
žmogaus dvasines gelmes, brai- 
dėm po šeimynines problemas, 
klajojom ir po platųjį pasaulį, 
susipažindamos su jo margais 
žmonėmis ir jų papročiais.

Taip pat' buvo daug progų 
spręsti asmenines ir viešas pro
blemas. Kiekviena rekolektan- 
tė turėjo progos žodžiu, raštu, 
ar per išpažintį ieškoti pata- 

' rimų ir pamokymų. Rekolekci
jų vedėjas viskam rado laiko ir 
nuoširdaus paslaugumo.

Konferencijų metų rekolek- 
tantės dalyvavo vakaro ir ryto 
maldose, mąstymuose, Kryžiaus 
keliuose, -Graudžiuose verksmuo 
se ir kt Įvairią ir gerai supla
nuotą dienos programą padėjo 
sekti sės. M. Benedikta, rekolek 

mis (rush hours) restoranuose, cijų vedėjo praminta “Angelu”, 
krautuvėse, grožio salionuose. Kadangi rekolektantės buvo ra- 

Daugumas Amerikos mergai
čių išteka prieš sueidamos 21 
metus. Po 35 metų netekėjusi 
lieka tik viena iš keturiolikos.

gaičių. Laimėtoja yra 11 metų 
mergaitė.

dvasiškių ir pasauliečių santy
kiavimas, lietuvybės išlaikymo 
ir kiti mums aktualūs klausimai

Sekmadienio popietei atėjus, 
sunku buvo tikėti, kadrekolek- 
cijos eina prie galn Nesinorėjo rikoje ir dabar studijuojanti 
palikti atrastos ramybės nei se- ~ 
šių. Prie atsisveikinimo stalo 
ne vienai nubiro griaudi aša
rėlė. Sunku buvo žinoti, kada 
ir ar iš viso vėl tėkš dalyvauti 
tokiose rekolekcijose. Tėvas J. 
Venckus turės išvykti atgal prie 
savo pareigų į Pietų Ameriką; 
visos rekolektantės išsiskirtys į 
savo namus, į savo šeimas. 
Tačiau jos grįš pilnos naujų jė
gų ,artimo meilės, pasiaukoji
mo dvasisos. Kai matys, kad 
tos jėgos vėl mažta, gyvenimo 
problemos vėl pradeda spausti, 
žinos kad jų laukia kiti metai, 
Putnamas ir naujas jėgų šalti
nis — uždaros rekolekcijos.

D.G.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vsikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

Nesenaiai ji vėl nusigėrė, 
triukšmavo viešoje vietoje ir 
atsirado teisme. Kai jos buvo 
paklausta, ar ji yra Mrs. Sarah 
Baeuchamp (ji divorsavosi), tai 
aktorė išdidžiai atsakė: “Jūsų 
gailesčui turiu pasakyti, kad 
esu Sarah Churchill”. Kai žur-

—Ilda Laurinaitytė Argenti
noje baigė pdeagogikos moks
lus ir gavo mokytojos laipsnį.

—Joanita Trinskytė aukso
medaliu baigė Berisso, Argenti-
bulo pfmo^mokito*mJkykli 3 1:15- BiUetai gaunami raki Tribūne” pastebėjo, kad

Laisvalaikiu turėta progos 
pasidalinti mintimis su senom 
pažįstamom, susipažinti su nau
jom. Gausioj seselių bibliote
koj buvo galima rasti įvairaus 
turinio religinės pasiskaitymo 
medžiagos. Kas norėjo, laisvu 
laiku meldėsi ar ilsėjosi.

Šios rekolekcijos buvo įdo
mios ir naudingos ne tik tuo, 
kad ' kiekviena dalyvė turėjo 
progą atidžiau pasimelsti, atlik
ti išpažintį, susikaupti, bet dar 
galėjo išsiaiškinti ją ar jos pa
rapiją liečiančias problemas. 
Diskusijų metu buvo svarsto
mi pasauliečių apaštalavimo už
daviniai, vyrų bei jaunuolių re 
kolekcijom surengti sąlygos,

Japonijos busimoji karalienė
Japonijos princo Akihito, sos

to įpėdinio, sužadėtinė Michi- 
ko Soda, duktė vieųo stambaus 
malūnininko, nėra* ne tiktai ka
rališkos giminės, bet gavusi ir 
katalikišką išsiauklėjimą. Jiedu 
susitiko ir susipažino žaisdami 
tenisą.

— Zita Betkauskaitė, gyv. 
Cicero, Illinois, Roosevelto uni
versitetą baigė bakalaurės laip
sniu (BS).

—Dalia Karaliūtė, prieš po-

nalistai vieną kartą paklausė 
patį Winstoną Churchillį, kaip 
jisai žiūri į savo dukters laiky
seną, tai jis atsakęs: “Savo gai
lesčiui turiu pasakyti, kad tai 
mano duktė”.

gia vaišes ir meninę programą. 
Raginamos visos narės atsives
ti kuo daugiau viešnių, nes to
ji vakarienė surišta su naujų 
narių vajum. Kuopa stengiasi 
pagyvinti sąjungiedų kultūrinį 
veikimą, kad patrauktų jaunes
nes moteris.

Mūsų kuopa dar turi savo 
tarpe garbingą narę U. Daukan 

tienę, kuri yra viena iš steigė-

MOTERYS ĮVAIRIŲ TAUTŲ Kiekvieno mėnesio pirmą
Šveicarijoje prof. dr. de Gut- pirmadienį kuopa turi savo su-

tenberg yra suredagavęs stam- sirinkimus. Kovo 2 įvyko penk- jų. šios kuopos ir kuri jautriai tikrai reikalinga, 
bu enciklopedinį 3 tomų veika- tos kuopos susirinkimas. Tarp rūpinasi tolimesniu kuopos gy
lą apie kitų kraštų moteris. Vei- einamųjų reikalų plačiau buvo vavimu. Bet mum rūpi ir atei- 
kalas parašytas vokiškai ir va- apsistota prie apskričio šuva- tis. Tam reikalui 5 kuopa 
dinasi “Frauen fremder Voel- žiavimo, kuris įvyks balandžio ateinančio rudens steigia 100
ker”. Sutelkta gausios medžią- 19 šv. Kazimiero bažnyčios stipendiją, kuri bus duodama „andai <?vžkinamo nania “*** Tro*an' kurios motina a p g p

svetainėje. Ta proga kuopa ren na£ dSrai, sūnui ar anūkui, «^aUna ± SunS S UetU¥ė --------------------------------------------
---------------------------------------------’ gana jauną sesę sąjungietę. Eai je L mieste laimėj0 pir. T- .

mmgu sutapimu pneš keliolika mąją muzikos premiją varžyto- levas ir duktė 
VAIKŲ RINKTINĖS MINTYS metų jos mamytei M. Buividie- alyvavo 30 mer-

’• Mr:;l1'1■ yg

?,Ž. < įyjį

į
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Vyčių veikla SALTIMORES ŽINIOS

oabsiminkas

Po to įvyko mėnesinis jaunų
jų vyčių susirinkimas. Į valdy
bą pririnkti: finansų sekr. E. 
Marcis, korespondentės — Ir.

IŠ VISUR I į
AJLR. Katalikų Federacijos 

10-ta& skyrius kartu su. Alto 
skyriumi vasario 22 surengė Va 
sario'16 minėjimą.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje klebonas kun. F.E. 
Norbutas 8 vaL ryto aukojo šv. 
Mišias už kenčiančią Lietuvą ir 
žuvusius dėl jos laisvės ir pasa
kė šventei pritaikintą pamoks
lą. Pamoksle priminė, kad to
kia proga į pamaldas, kurios lai 
komos mūsų kenčiančios tautos 

- intencija, turėtų visi susirink-

Kita minėjimo programa bu
vo 3:30 vaL p.p. parapijos sa
lėje? Minėjimą pradėjo rengi-' 
mo komisijos pirm. V.J. Kudir
ka. Klebonas kun. F.E. Norbu- 
as sukalbėjo invokaciją. Para
pijos choras, vadov. vargoninin 
ko V. Kamantausko, sugiedojo 
Amerikos himną. Minėjimui va 
dovauti pakviestas P. Tyla. Pa
grindinę kalbą pasakė teisių 
daktaras Br. Kalvaitis, iš Bosto
no. Preligentas plačiai palietė 
garbingą Lietuvos istoriją ir 
nepalaužiamą ryžtą kovoti už 
savo laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Ragino nenustoti vil
ties, o tautos nelaimės baigsis, 
ir ji vėl dus laisva.

Meninę programos dalį ispil- 
. dė, Sv. Jurgio, parapijos vaiku

čiai. Gražiai seselių paruoštą 
montažą “Lietuva brangi” atli
ko visi vaikučiai, o duetą “Ten 
kur Nemunas banguoja” išpil
dė O. Pazniokaitė ir B. Kaman- 
tauskienė, akompanavo varg. V. 
Kamantauskas. Skautės pašoko 
tautinių šokių ir padainavo ke
letą dainų.

Buvo priimta rezoliucija Lie
tuvos laisvės reikalu, kurią per
skaitė B. Kovas. Ji pasiųsta 
JAV valdžios pareigūnams. -

Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukų surinkta 158 dol. ir pa
siųsti Altui. Aukas rinko O. 
Pazniokaitė, A. Venckus, Z.- Za-

Senųjų vyčių veikėjų pastan
gomis ir rūpesčiu Brooklyno vy 
čių veikla paskutiniu metu la
bai pagyvėjo. Kuopos narių su
sirinkimai daromi reguliariai su 
įvairia programa. Įkurta jau
nesniųjų vyčių kuopelė. Ją glo
boja vyčių garbės narys inž. A. slą pasakė kuopos dvasios va- 
Mažeika.

Sekmadieni; kovo 1, Lietuvos 
vyčių 41 kuopa iškilmingai 
šventė organizacijos globėjo 
šv. Kazimiero šventę. Pamaldo-

se (per sumą) Apreiškimo parp. 
bažnyčioj dalyvavo kuopos 
aktyvieji nariai ir daugelis bu
vusių kuopos narių bei steigė
jų. Visi ėjo bendrai komuni
jos. Mišias aukojo kun. B. Kru
zas, šventei pritaikintą pamok-

Lietuvos reikalais rūpintis ko-

nėjimas .užbaigtas sugiedant 
Lietuvos himną.

KEARNY, NJ.
Svarbus susirinkimas

. .į
— Prel. J. Ambotas savo lė- . 

šom išleidžia gegužės mėn>. . 
“Eglutės” numerį. Tą lietuviš- * 
ką vaikų laikraštėlį nuo šių me
tų Kalėdų redaguoja ir admi
nistruoja Nekalto Prasidėjimo, 
seserys Putnam, Conn. PreL J. 
Ambotui reiškiama nuoširdi pa
dėka už paramą.

— Lietuviu Studanty Sąjun- %
ga renka naują valdybą, revi- *1
zijos komisiją ir garbės teismą; 
Rinkimuose gali dalyvauti vi
si lietuviai studentai, sumokė
ję nario mokestį iki kovo 20. 
Kandidatų sąrašai įteikiami ar 
prisiunčiami iki kovo 22 dienos * 
imtinai. Rinkimų komisiją su
daro: prm. T. Remeikis, sekr.
A. Avižienytė, nariai — V. Cer- i 

' kūtė, V. Jucevičiūtė, D. Blins- 
trubaitė, V. Ardickas ir E. Už
giris. Adresas: Aldona Avižie
nytė, 506 E. Daniel St. Cham- 
paign, m.

— Z. Jaunius, tautinių šokių 
grupės vadovas Argentinoje, 
Buenos Aires, su žmona Felici
ja ir dukra Laima, kovo pra
džioje išvyko į JAV.

— Petras Vaičiūnas,

Stacijos šv. Alfonso bažny
čioje penktadieniais einamos 
tris kartūs, o sekmadieniais 4 
V. p.p. — lietuviškai giedama 
ir kalbamos maldos, žmonių 
lankosi gana gausiai į šias pa
maldąs. i

Šv. Alfonso bažnyčiai -pra
eitais metais buvo įdėtos gra
žios stiklinės durys. Pradžioje 
kai kam jos nepatiko, o dabar 
jau visi džiaugiasi. Dabar re
montuojamas bažnyčios stogas, 
dedamos naujos skalūno plok
štelės.

lando ir aktorių Vitalį Žukaus
ką iš New Yorko. Visiems la
bai patiko abiejų menininkų at 
likta programa.

šv. Vardo draugijos, pusry
čiuose kalbėjo Baltimorės apy
linkės F.B.I. viršininkas James 
Kelly. Pusryčius paruošė soda- 
lietės. Be to, visi turėjo progos 
susipažinti su futbolistu Alek
sandru Sandausku, kuris šiais 
metais žaidžia su Baltimore 
Colts komanda.

Ateitininkai kovo 8 šv. Al
fonso mokyklos kambariuose 
po 8:30 mišių paminėjo šv. Ka
zimierą. Kalbėjo dr. C. Masai- 
tis.

Laivy taisymo kampanija Bal 
timorėje ieško prityrusių darbi
ninkų ir inžinierių.

Sutvirtinimo sakramentas šv. 
Alfonso bažnyčioje bus teikia
mas balandžio 19, 4 v. p.p. Ku
nigai ragina visus tuos, kurie 
dar nepriėmė sutvirtinimo sak- 

I ramento, užsirašyti pas seselės 
I ir lankyti specialias pamokas, 
I kad tinkamai pasiruoštų.

I Mirė. Juozapina Magdušaus- 
I kienė, senosios kartos lietuvė, 
I ilgai gyvenusi Baltimorėje, mi- 
I rė savo namuose vasarių 28. 
I Paskutiniuoju metu ji sunkiai 
I sirgo. Penki kunigai atnašavo 
I mišias šv. Alfonso bažnyčioje. 
I Palaidota kovo 3 katedros ka
lį pinėse. Liko nuliūdęs vyras 
I Augustinas, dukros: Ieva, Ame- 
[ Uja ir Eleanora, sūnūs: Stasys

mininku, E. Nutautaitė ir A-B. 
Mažeika, jr. — nariais.

Kovo 15 ruošiamos kėglių 
rungtynės, o balandžio 
1 St. George viešbutyje plauki
mo vakaras —‘swimming par- 
ty”. J jaunųjų vyčių kuopą įsto- 

buvo suruošti bendri pusryčiai j° D. Lovininkaitė ir A. Matu- 
Pusryčiuose dalyvavo apie šim
tas kuopos narių, kūrėjų ir sve
čių iš Long Island, New Jersey 
ir kitų vietų. Pusryčių metu kai 
bų ir dainų programai vadova
vo inž. A.J. Mažeika. Sveikini
mo kalbas pasakė kun. J. Pa
kalniškis, centro valdybos pir
mininkas J. Sakevičius, kuopos | 
pirmininkė D. Mickeliūnaitė, 
vyčių garbės narys Juozas Bo- 
levičius, muz. A.Z. Visminas, 
Ant. Grigalis, jaunesniųjų vy
čių kuopos pirm. AB. Mažei
ka, jr., senosios kartos vyčiai 

—A. Sniečkus, J. Adomaitis,
P. Montvila ir k.

Visi kalbėtojai džiaugėsi kuo
pos vadovybės iniciatyva su
ruošti šį gražų pobūvį, kuris su
darė progą ir malonumą susitik 
ti seniems vyčių veikėjams su 
jaunaja karta, kuriai dadg pa- _
kilios dvasios davė senųjų vy- saulinio kafo •‘■'patrankoms ne- 
čių • veikėjų patriotinės kalbos, nutilus, buvo pakviestas Alvito 

Dainų programą išpildė jau- parapijos vargonininko parei- 
nieji vyčiai, paruošti Juozo Bo- goms, kuriose išbuvo su ma- | 
levičiaus. Akompanavo Joana pertraukom lig antrojo pa 
Mažeikaitė. saulinio karo galo. Praeitą ru-

das kun. J. Pakalniškis.
Po pamaldų parapijos salėje

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukojo: po 10 dol.: klebLkun. 

"F.E! Norbutas, Kun. J. Svirskas;
R. Šimėnas, P. Jaras. Po 8 dol.: 
J. Zaranka, Juozas Versiacskas. 
A. Tumas, B. Kovas, A. Navic
kas. J. Pėža, A. Venckus ir J. 
Račinauskas; 4 dol.: P ir Z. Ty
lai; po 3 dol.: V. ir B. Kaman
tauskai, O. Piešinaitė; po 2 dol. 
O. Razulevičius, J. ir A. Pečiu
liai, J. Martišius, A. Valentinas, 
J. Svidaras, V. ir A. Kurdir- 
kai, V. ir A. Samekliai, H. ir 
M. Balučiai, J. Ridikas. Po 1 
dol.: J. Putinas, E. Perekšlie- 
nė, U. Repšienė, E. Pakarklie 
nė, A. Dulkienė, E. Andriuliū- 
nienė, K. Paliliūnienė, J. Smil
gius, A. Kneižys, Ir. Vasiliaus
kienė, P. Vėlienė, Mrs. Siron- 
kienė, K. Kasauskienė, U. Na
vickienė, A. Samsonas, A. Pre- 
velis, J. Strasunskas, A. Kavo- 
lynas, V. Gainkevičius, G. Ka- 
kanauskas, P. Repšys, P. Ku
dirka, J. Versiackas, S. Aluko- Pusryčius paruošė vySų ma
rus, M. Aidukonienė, A. Viške- mytės — E. Sandanavičienė ir 

Mockeliunienė. Joms talkinin
kavo Ir. Sandanavičiutė ir E. 
Donovdtz.

Po programos jaunieji vyčiai 
turėjo tautinių šokių pratybas. 
Jiems vadovauja J. Matulaitie
nė. *

sevičiutė.
Ki(as mėnesinis susirinkimas 

ir tautinių šokių pamoka įvyks 
balandžio 4 Jhunblių namuose, 
Howard Beac&, L.I., N.Y.

Šiam susirinkimui pirminin
kavo A.B. Mažeika, jr.
r jja

Dainos ir juoko vakarą kovo 
7 Lietuvių Svetainėje suruošė 
Baltimorės LB apylinkė. Pub
lika nuoširdžiai priėmė solistę 
Aldoną Stempužienė iš Cleve-

MIRĖ MUZ. j. RAMANAUSKAS
Lietuvoje, Alvite, vasario 17 ] 

mirė muzik. Juozas Ramanaus
kas 59 metų. Paliko žmoną du į 
sūnus ir dukterį bei brolius.

Juozas Ramanauskas yra ne
mažai pasidarbavęs organizuo
damas chorus, ruošdamas kon
certus, teatrus. Dar pimojo pa- J 4

Kearny — Harrison Apylinkės .
Valdyba š.m. kovo mėn. 22 d.
5 vai. vak. šaukia visuotiną na- T „. . . ' ,. " . hs, J. Avižinis, S. Jasioms, B.nų susirinkimą Lietuvių Kata-
likų Bendruomenės Centro pa- . ’ _ * , p r .’
talpose (H aukštas). S ,Mal"on“’

. . ... galas, E. Stadalnikiene, P. Bla-Bus renkama nauja valdyba, Į T
kontroles komisija ir aptarti ki - .

eJdCIdlO.ti svarbūs reikalai.
Nustatytu laiku susirinkimui 

neįvykus, po valandos šaukia
mas kitas, kuris bus skaitomas 
teisėtu, bet kuriam skaičiui e-

Apylinkės Valdybasant.
Naujas "Darbininko4

Tenka džiaugtis, kad atsiran
da skaitytojų, kurie myli lietu
viškąją spaudą. Tokiu, pasiro
do, esąs ir Pranas Karanauskas, 
gyv. Kearny.

Pranas Karanauskas yra Lie
tuvių Šventojo Vardo ir Lietu
vių. Katalikų Bendruomenės 
Centro narys.

Laukiama kitų, pasekant Pra
— „U EYNON,ną Karanauska.

JM

(Žvalgas)

saulinio karo galo. Praeitą ru
deny rimčiau susirgo. Ligoni
nėje išbuvo pustrečio mėnesio, 
kur per tą laiką nebuvo nusta
tyta ligos priežastis. Pagaliau Ii 
gonis buvo atvežtas į Kauną, 
kur nustatyta diagnozė — ke
penų kasos vėžys. Gydytojui at
sisakius operuoti, ligonis parga
bentas į namus, kur neužilgo 
ir mirė. Palaidotas Alvito ir 
Virbalio klebonam palydėjus, 
Alvito kapinėse.

Mielas Juozai, neaprašomų 
kančių naštą kėlęs per dvejus

ir Augustinas.
Jonas Obelinis

J. RAMANAUSKAS — Anykščiu parapijai Lietu
voje reikalinga bažnytinė ve- 

karus ir patyręs sunkių išgyve- naVa, kurios viena pusė vaiz- 
nimų, ilsėkis ramybėje. Amži- duotų švč. Jėzaus širdį, o'ant- 
ną atilsį duok jam, Viešpatie, rojį — Marijos Dangun Emi- 
o amžinoji šviesa jam tešviečia! mą. Anykštėnai prašomi prisi- 

Kovo 17 Svč. Trejybės lietu- dėti aukomis tokią vėliavą įsi- 
vių bažnyčioje, Wilkes-Barre, 
Pa., bus aukojamos už velionį 
gedulingos šv. Mišios — ketur- 
savaitis. (R.)

CAMBRIDGE, MASS.
vius dalyvaut šiame šauniame 
bankiete. Pamarginimui, dainos 
muzika ir šokiai Klubas taipgi 
rengiasi pirmam išvažiavimui

F. Daukantas, atitarnavęs 4 
metus USAF, grįžo į namus ir 
apsigyveno pas savo žmonos 
tėvelius Tocionius. Taipgi po 
dvejų metų tarnybos * kariuo- birželio mėnesį, 
menėje grįžo į namus R. Kan- 
drotas.

iv. Marijos parapijos ivento Vardo draugijos valdy- Stfganteji, A. ZaveckaS, pat 
J’ Solorno ” pirmininka* *ėdi kairtje’ kun- J- Savuhs - blokštas gripo, jau antra savai

tė kaip serga. Taipgi jau ilgas 
laikas serga M. Počienė ir P. 
Urbonas. V. Janeliūnas ALRK 
Susivienijimo Cambridge pirmi

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJA 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ# ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

VELYKOMS DOVANŲ PAKETUS SIŲSKITE JAU DABAR 
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos paternavimii.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC 
135 W. 14th St. New York 11, N. Y. TeL CHelsea 3-2583 

141 Second Ave^ New Yo’rk C3ty, N. Y^ TeL GRamercy 5-7430
Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vaL MŪSŲ SKYRIAI:

11339 Jos. (Maumu 632 W. Girard Avė.

332 Filiinore Avė. 308 W. Fourth St. 132 Franklin Avė.
. Buffalo 6. N. Y. Boston 27, Maes. Hartford, Conn.
Tel. MOhavvk 2674 Tel. ANdrew 8-5040 TeL CHapel 6-4724

39 Raymoad Plaza W. 900 Literarv Rd. 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-2877
Clevelarid 13. Ohto 
Tel. TOwer 1-1481

Oetroit 12, Midi.
TeL TOwnsend 9-3880

Philadetphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-0878

Norėdama* siųsti siuntini giminėms ar draugams, kreipkis j patyrusis, mandagių ir efektingų mOaj 
htaigų virSminėtuose miestuose, kuri Jums maloniai duos reikalingų informacijų Mtaų didelė ir 
patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kHjentų. 100% garantuoja, kad kiekvienas siuntinys I 
bus {teiktas. Bus i&siunčiamas 48 vaL laikotarpyje.

Pasieks savo paskyrimų 6-7 savaičių laikotarpyje: oro paltu 7-12 dienų.
Mūsų įstaigoje rasite dideŲ pasirinkimų pirmos rūšies maisto dalykų, taip pat įvairių vilnonių 

medžiagų pigiausiomis kainomis.Pradliuginkite savo gimines Ir patjstamus Velykų siuntiniais.
Pr. pyklte mūsų pilno katalogo, kuriamo rasite vi.ms patarnavimo ir muitų kainas. 

Katalogų gausite veltui.
Atminkite, kad mes esame specialistai vferaoee siuntinių rvikatooes.

H. Plekavičius, ilgametis 
Cambridge gyventojas, pavy
zdingas ir nenuilstantis veikė
jas parapijoje, buvo labai rim
tai susirgęs. H. Plekavičius iš- 
sirgo apie 4 savaites.

Ieškomi Marė Gudavičiūtė 
(Statkevičienė) iš Lietuvos, Jur 

ninkas, irgi buvo sunkiai apsir- barko rajono, ieško savo bro- 
gęs; dabar jau pasveiko ir eina ]io Antano Gudavičiaus; Stasys 
savo kasdienes pareigas. Palubinskas. Užvenčio rajono

Bankietas, kurį rengia Cam- Vėžežerio kaimo, ieško savo 
bridge ALklubas, bus balandžio sesers, kuri Amerikoje ištekėju- 
12 klubo patalpose. Bankietas si už Julio Žuko. Ieškomi as- 
vra rengiamas klubo 15 metų menys gyvena ar yra gyvenę 
nuo čarterio pasirašymo sukak- Cambridge, Mass. Atsiliepkite 
tį paminėti. Klubo pirmininkas A. Daukantui 187 Webster Avė. 
V. Tamošiūnas ir bankieto ren- Cambridge, Mass., kur gausite 
gimo komisija kviečia visus platesnių informacijų. 
Cambridge ir apylinkės lietu- HD.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja N stiprios radijo stoties WL0A. 1550 kllocydes 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI..
Jei norite Moję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KN1GHT8 OF UTHUANIA WL0A

9099HM00900000000B0900000MMOBOMMOOOMOMM009B

stas-^ 
ir dramaturgas, gyvenąs Vilnių- - 
je, sunkiai serga -džiova, bet 
dar pavaikšto ir, kiek gali, ku- c- 
ria.

— Br. Jukna, kilęs iš Kau
no, dabar gyvenąs Vokietijoje, į 
Langenau b.Ulm, prašo paskelb 
ti: -

išpildau visus norus ir pa
geidavimus vakarų Vokietijoje 
ir laisvoje Europoje

Gerai moku vokiečių kalbą 
raštu ir žodžiu, nusimanau raš
tinės darbuose ir prekyboje, ra 
štinėje dirbu. Gal vienas ar ki
tas lietuvis turėtų kokį prašy
mą Europoje; pav., aptaisyti ar 
pastatyti kryžių kapuose. Tu
riu mašiną ir galiu bet kur nu
važiuoti ir sutvarkyti. Turiu 
taip pat prekybinių ryšių ir ga
lėčiau patarpininkauti, jei kas 
norėtų ką įsigyti arba parduoti. 
Mano adresas: Br. Jukna, Lan- 
gestr. 70, Langenau b. Ulm, W. 
Germany.

Maldos iš Sibiro
MARU A, GOBĖKI MUS

Gaunama pas platintojus ir

4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?

P

5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Į
r1-

2-
S 3.

Kaina 1.00 dol.

S
ii

ANdrew 8-8764

1113 Addlson Rd.

UTah 10007

mnm»i»wre

5446 Mlūhigan Avė. 
OETROIT 10, MICH.
TAMtmoo 5-7980

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

716 Walnut 8L 
PHIUAOELPHIA t, PA.
WAInut 5-3455

SIŲSKTTE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

4192 Archer Avė. 
CHICAOO tt. ILL. 
FRontler 8-6399

683 HudMn Avė. 
ROCHESTKR 21. N. Y. 
BAkor 5-5923

taisyti. Tam 'reikalui Teklė Bra- 
žionienė paaukojo 5 doL P. 
Jfickūnaitis iš Brcfcklyn, N.Y., 
5 dolerius ir A. Pinelis iš Ware- 
ham, Mass. 10 dol. Aukas pra
šome siųsti Tėvui Petrui Baniū- 
nui, O.F.M. 910 Willoughby 
Avė., Brookltn 21, N. Y.

SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 
RAŠYTA MALDAKNYGE
Maldos originalios, jų pačių 

kurtos, žavios minties gilumu 
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynės 
ir žmogaus meile.

Išleido ATEITIS spaudė Im- 
maculata Press, Putnam, Cotm.

916 Willoughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GLenmore 2-2923

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS Į US.S.R.
Ar yra tai įrodžiusi?
Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?

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

263 Market SL 
NCWARK 2. N. J. 
MArket 2.1968

SupoHor Avė. & 71 SL 
CLEVELANO 3. OHIO

346 TMrd Avė. 
PtTTSeuRd 22. PA. 
G Ra n t 1-3712
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Sav. AL. J MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST RICHMOND HILL 19, N. Y.

Telefonas: VIrginia 6-6895

JAUNIMO LITERATŪROS
KONKURSAS

ROCHESTER, N.Y. tos studentų, skautų ir choro 118-125-130 ORCHARDST

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

K and KFAJBRICS

(Nukelta į 7 psl.)
PKiE CITY SAVINOS BANK

Virš 21.000.000 automobilių savininkų
moka daugiau, negu reikalinga.metams

PAMĖGINKITE NEMOKAMAI

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

SUPERIOR PIECEGOODS CORP.
NAMŲ ADRESAS

AL 48319

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

gydy- 
gydy-

Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

Ne retas atsitikimas prie ve
nų išsiplėtimo yra įvairių rū
šių egzema, kuri atsiranda dėl

rašas: “Jeigu esate nusistatę po 
valgio rūkyti ir nuorūkas mai
gyti į lėkštes, tai prašome iš 
anksto pasakyti padavėjai: val
gis bus pateiktas peleninėse“.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

tyviu būdu gydant, reikia lais 
valaikiu galūnes su išplėstom 
venom laikyti pakeltas, ryte 
bintuoti elastiniu triko arba pla 
neles bintu. Labai praktiška e- 
lastinės kojinės, kurios netruk
do kojų kvėpavimo, sulaiko toli 
mesnį venų plėtimąsi. Elastinės 
kojinės privalo būti pritaiky
tos kojai.

Injekcijomis gydoma tada, 
kai yra vidutinio laipsnio išsi
plėtimas. Vartojama gluėosė, 
soliciolo natras, chininas, ure- 
tanas. Pastaruoju metu dažniau 
vartojamas sodium marrhuote.

Vaidintojus pakvietė vietos 
dramos būrelis, kurio pirminin
ku yra Juozas Jurkus.

Taupyk Cm- -Daugiau Uždirbsi—Nrbrnk

Ilgam pakaktų
Grenladijos ledų masės, kaip 

matematikai apskaito, pakaktų 
šimtui metų Amerikos whisky 
gėrėjam, kurie “karštą” gėri
mėlį atvėsina ledu.

Durys be užraktų — 
nereikalingos

Švedijoje policija ilgesni lai
ką sekė įtariamą asmenį, žmo
nės įskundė, kad jis duris va
giąs. Patikrinus jo sandėliuose 
surasta 111 durų, žmogus pasi
teisino: 'Tai pamoka ir baus
mė tiem, kurie durų nerakina. 
Kam jos tada reikalingos?”

ISS BmuchrRy prie Bedford Avenue 
ParVvvay prie Noetrsnrt Avė

Gudyno’ postas kovo 15 šven
čia 40 metų sukaktuves. Tai 
Amerikos lietusių veteranų se
niausi New Yorko valstybėje or 
ganizadja, įsteigta Jono Gudy
no vardu, kuris 1918 metais A- 
rigono miškuose žuvo kaip JAV 
karys, kovodamas su vokiečių 
armija. Minėjimas prasidės 8 
vaL mišiomis, į kurias maloniai

ŽIEMA kalnuose. Noutr. V. Ma
želio. . .... ..... -

Skiriamos dvi premijos: $150 
už geriausią prozos kūrinį ir 
$150 už geriausią poezijos kū- 

Pagrindiniu reikalavimu

Kas ton žino?
Prancūzijos istorikas Jerome 

Carcopino įrodinėja, kad Egip
to karalienė Kleopatra nebuvo 
graži: turėjo ilgą nosį, storą a- 
patinę lūpą ir nusklembtą kak
tą. Sako, ji Julijų Cezarį pa
traukusi ne savo grožiu. Bet kas 
ten žino, ką Cezaris mėgo ir 
kas jam buvo gražu. Pavyz- 
džiui, jis gėrėjosi plikiais ir sto 
rapilviais.

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

Kovo 6 šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje sėkmingai bu
vo suvaidinta J.B. Priestley 3 
veiksmų pjesė “Inspektorius 
atvyksta”. Vaidino Hamiltono 
lietuvių mėgėjų dramos trupė 
“Aukuras”, Režisavo buv. Kau-

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mū*V kalno* vyry drabužiam* praMeda n«O 9-50 už pilna ettutf

r&mat* rasi didety pasirinklm* vitounių medžiagų vyrų kostiumam* 
t. švarkams, moterų eUuUms, suknelėms bei Švarkams, 

ir rayonioės medžiagos parduodamo* griežtai urmo

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIENIS SEKMADIENI AIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI «:30 VAKARO

Gydant egzemą, be vaistų 
dar didelės reikšmės turi kojų 
laikymas iškėlus aukštyn, kad 
kraujas kojose geriau cirkuo- 
liuotų. Panašiai daroma, kai at
siranda ant kojų žaizdos su 
išplėstomis venomis. Po gulė
jimo kelias savaites lovoje su 
iškeltomis kojomis, egzemos 
žaizdos veik be ypatingo gydy
mo pranysksta.

Kartais chroninių didelių ko
jų žaizdų pakraščiuose įvyksta 
audinių blogybinė degeneraci
ja. Diagnozei imamas mažas ga
balėlis iš audinio ir siunčiamas 
laboratorijom Jei pasirodo, jog 
tai vėžio pagrindo, tuomet tai
komas specialus gydymas.

Sprogus išsiplėtusiai venai ir 
maisto apykaitos sutrikimo odo- pradėjus kraujuoti, kraujavi- 

Vaistai leidžiami 2-3 kartus per je venų išsiplėtimo srityje, dėl mas šustabddmas tampriu bin- 
savaitę, stebint ar nėra vaistų nervų suirimo, kasymo, suerzi- tavimu, uždėjus ant kraujavimo 

nūs vaistais. vietos sterilės medžiagos.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tas) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

Italijoje, Romoje, solistas 
Tullio Mezzanotte, bevažiuoda
mas autobusu, pasigedo pinigi
nės. Ji buvo dingusi. Tačiau ki
šenėje rado svetimą žiedą. Po
licija išaiškino, kad tas žiedas 
vagies, nusmukęs nuo piršto pi
niginę bekrapštant. Ar verta 
vagį “ieškoti? Piniginėje buvo1

Be to, prie kojų venų išsi
plėtimo prisideda širdies, krau
jo indų ligos, vidurių Davikai, 
inkstų ligos, kojų egzema, venų 
užsikimšimas kojose.

Dažnai šia liga suserga vidu
tinio arba senyvo amžiaus žmo
nės, kurię dėl darbo sąlygų tu
ri ilgai stovėti: skalbėjos, 'kir
pėjai, chirurgai, policininkai 
ir t.t.

Kartais venų išsiplėtimas at
siranda nėštumo metu. Venom 
išsiplėtus, pablogėja kojų mi
tyba, susilpnėja kojų raumenys, 
juose atsiranda skausmai, tam
pymas, gali atsirasti ir plokš
čia pėda, patinsta per čiurnas. 
Kartais įvyksta kraujavimas, 
sprogsta guzai, venų įdegimas, 
atsiranda opos, egzema. Blo
giausiai. kai venos užsikemša.

kano paskelbtame geriausiais 
pažymiais baigusių pirmąjį sek- 
mestrą studentų sąraše, randa
me ir vietos lietuvių studentų 
Joną Gustinį, kuris studijuoja 
fiziką pirmus'metus ir yra lai
mėjęs dviejų kompanijų 900 
dol. stipendiją ir Albiną Kurk- 

Sheila Biriling jų duktė — G. |jz armijos stipendijatą, veiklų 
Bakaitytė.ir Goole policijos in- vietos studentų kuopos pirmi- 
spektorius — A. Juozapavičius, ninką ir kitų lietuviškų organi- 
Režisoriaus padėjėjas — A. 
Kaušpėdą. Grimavo St. Ilgūnas.

Darbininko skaitytojas prašo 
manęs paaiškinti, kaip gydyti 
kojų venų išsiplėtimą. Daug kas 
turi kojų venų išsiplėtimą, tai, 
manau, bus įdomu . ir kitiems 
pasiskaityti apie šią ligą. Todėl 
ir atsakau per Darbininką.

Dažniausiai venų išsiplėtimas 
būna kojose, o pas moteris ir 
apatinėje kūno dalyje.

Kojose venų išsiplėtimas daž
nai išsivysto dėl iš prigimties 
silpnų venų sienelių ir jų kla- 
panų. Esant venų sienelėms 
silpnoms, venos plečiasi; jose 
padidėja kraujo spaudimas ar
ba sumažėja audinių spaudimas 
apie- venas. Kraujo spaudimas 
venose gali padidėti, pavyzdžiui 
dėl naviko duobeny, venų įde
gimo. nėštumo jnetu, ilgai ’sto- neigiamos reakcijos. Po injek- 
vinti, ypač kai tai surišta su 
fiziniu darbu, senatvėje, prie 
nutukimo. Šiuose atvejuose ve
nų kraujas plūsta žemyn, visas 
kojų venas . išplečia, pripildo Ateinantį sekmadienį a.a. vy- 
krauju. Tada sienelės suplonė- skupo K Paltaroko minėjimas

siu ir aktoriai savo rolėse pasi
rodė visiškai gerai Vaidino: A. 
Stasevičhis — Arthur Biriling 
įmonės sav., Sybil Biriling jo 
žmona — E. Dauguvietytė, 
Erick Birling jų sūnus — A. 
Kvedaras, Gerald Craft Sheilos 
sužadėtinis — E. Petrušaitis,

yra aukštas meninis lygis ir pri
siųsti rašiniai privalo sudaryti 
įnašą į lietuvių literatūrą. Te
mų pasirinkimas yra laisvas.

Konkurso terminas yra 1959 
m. balandžio mėn. 30'd. Jury 
komisiją sudaro: M. Katiliškis. 
A. Landsbergis, H. Radauskas 
ir R. Šilbajoris. Rašinius siųsti 
ar konkurso taisyklių rekalais 
rašyti: R. Šilbajoris. 108 East 
College Street, apartment .3 
Oberlin, Ohio.

‘ -V*'--
Joseph And rusi s Insurance 

87-09 JAMAICA AVR. TCOODHAVEN ?L N^ Y 
■■; '■••‘-r’' >'''-"L'fELVI7%4W7'“ -

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vale, 
•akmedienlais — 1 vaL P-n. ligi 5 vai. vak

1500 lyrų, o žiedo kaina 
100,000.

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

cijų perrišama. Reikalinga 10- 
20-30 injekcijų. Gydymas atlie
kamas gydytojo kabinete.

Jei injekcijos neduoda teigia 
mų rezultatų, arba venų išsi
plėtimas yra didelis, daroma o- 
peracija—venos išplaunamos. 
Operacija atliekama ligoninėje, 
ir gydymas užtrunka 7-10 die
nų. Kartais chirurginis 
mas kombinuojamas su 
mu injekcijomis.

įvyks 3 vaL p.p. šv. Jurgio Ue- vo tinkamu dėme- Rochesterio universiteto de-
*• aktoriai “vo r01ėse P“1' kano paskelbtame geriausiais s krautuvėse katanti, lenkiška e „kmuuska

1947 metais jo buvęs mokinys. 
Po paskaitos trumpa meninė da 
lis. Įėjimas laisvas. Maloniai 
kviečiami visi Rochesterio lie
tuviai kuo gausiausiai dalyvau
ti. Rengia vietos ateitininkai. 

. •- / .
Pasisekęs Hamiltono lietuviu 

vaidinimas

Akademinis Skautų Sąjūdis, 
mėgindamas prisidėti prie lie
tuvių literatūros puoselėjimo, 
1958 m. rugsėjo mėnesyje pa
skelbė. jaunimo literatūros kon
kursą, Konkursas stengiasi pa
skatinti jaunuosius mūsų tautos 
literatus, ribodamas amžių iki 
30 metų. Be to, dalyviais gali 
būti visi lietuviai, nežiūrint ideo
loginių pažiūrų (išskyrus komu- 
nistines).

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

vilnonės skaros ir šalikai

Jeigu niekuomet nenaudojote 'Roem 
TatM* sumažinimui arthriti*. neural
gijos, reumatizmo skausmų, mes 
norime jums pasiūlyti mūsų atsa
komybe. Mes atsiųsime jums nemo
kamai, kad jūs gautumėte * tuojau 
iimegintt ir būti patenkinu skaus
mų sumaMjtimi.
Nesiųskite pinigų, tik prlsftjsfctte 
savo adresų ir mes tuojau jums pri
siusime Roese Tabs.

Sav. V. ZE3LENIS
M23 FTJLTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8. N. Y A Pplegate 7-0319

PARDUODAMA su
• TELEVIZIJOS APARATA
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ (GROJIMO APARATAI (TaĮie Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI, 

ORO VĖSINTUVAI (sir cond.) ir 
LANGAM VENTILIATORIAI

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, spslaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, neųn už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieina miausiom 
kainom visam mieste jumssūlo 3 stambios krautuvas 
Atsinetkite ij skelbimų, kuris bus ypatingai j vertinta*

no dramos teatro aktorė Elė- Gražina Musteikytė Bilėnie- 
na Dauguvietytė — Kudbienė, nė, buv. Nazareth kolegijos stu 
kun ir atliko nelengvą motinos dentė, praeitą vasarą ištekėju- 
rolę (Sybil BriHng). Veikalas gi- si už Pr. Bilėno, šią žiemą įsto- 
liai psichologinis, vaizduojąs jo į New Yorko universitetą 
angių aristokratu moraliai paš- baigti ekonominių mokslų. Gra 

Gydymas gali būti konservą- lijušos šeimos g'*ve ūmą, todėl žiną Musteikytė buvo veikli vie 
Akademinis Skauty Sajūdh tyvus ir chirurginis. Konservą- lietuviui mė;ėjii aktoriui yra 

gerokai sunkus ir svetimas;
bet matomai refisorės E. Dau
guvietytės ir mėgėjų aktorių bu 
vo gerokai padi-bėta. kad gau
siai susirinkusios publikos bu-



8AVBUNKAS

— keturios šadnnMų koman
dos. Kfitnanda -i— 5 toMėin Iki 
šiol pareiškė noro dalyvauti tik 
Detroito ir Chicagos šachmati
ninkai. Kiti klubai, kurie ren
giasi dalyvauti šiose varžybose, 
prašomi skubiai informuoti a- 
pie tai šachmatų vadovą K. Mer
kį, 431 E. 7th St, So. Boston 
27, Mass. TėL AN 8-1282.

20 d. duoda simultaną Westem 
Electic, Cicero, HL Bus apie 40 
žaidėjų. 1

Bostono tarpklubinėse pr. sa 
vaitgalį tokios pasekmės: Cam
bridge sudorojo Sylvania 4-1, 
Ouincy — Boylston 3-2, Lietu
viai — Brandeis univ. 5-0. Lie
tuvių B sulošė su Cambridge B 
2^- 2U>.

Bostono pirmenybių lentelė 
A. kl. dabar tokia: 7^-3&, 
Boylston and Cambridge po 
7-3, Harvardo univ. 6VŽ-2V&, 
Quincy 5-5, toliau Brandeis ir 
Sylvania.

Lietuvių komandai beliko 
vienerios rungtynės su Har
vardu; Boylston ir Cambridge 
turi po 2, o Harvarda univ. net 
3 rungtynės. rodei lentelė ge- Pritrenktas ir paliktas gulėti, 
rokai pasikeis žinoma, tik iš kitų sužinojau,^

Harvardo universitetas kovo manim rūpinosi gailestin- 
14 d. susitika su lietuvių A ko- S4 -Įin^J^?nės J?>S^ia" ?a* 
manda So. Bostono LP.D. klu
be 7:30 v.v. Mūsiškiams tai bus 
paskutinės ir labai svarbios 
rungtynės. Kova dėl vietos.

.IV pasaulio koresp. šachma
tu pirmenybės jau prasidėjo va 
sario mėn. JAV komanda, ku
rios sudėty dalyvauja Kazys 
Merkis iš Bostono, pateko į la
bai stiprią 7 valstybių grupę: 
Argentina, Australija, Jugosla
vija, JAV, Vak. Vokietija, Ka
nada ir Ispanija. Ėjimai siunčia 
mi oro paštu. Komanda 6 vy
rų, Merkis lošia trečioj lentoj.

srity pdiyręs lietuvią pra-’ lumbijes 
dįė ir tėal estate biznį. Jis 
taip pat rūpinsis surasti ir 
iMnti HMjjpfah bizniuose. Žtnb- 
gus ilgai dirbi iki užsidirbt, iki 
pajėgipūttnamus, tai dažniau 
šiai irimą kartą gyvenime, tad 
svaztoR^itoft-turėtam - kempė* ______ ... ................. .___ K_
lentingą pibtrėją pirkdamas ša , rių. Sūnus Vincas, kuris studi- 
vo gyvenimui namus ar biznį.

Wbl J. Dragūnas yra gerai 
žrnbmaš advokatas, jam ptafiai

raštb
jds ir laimėjo premiją. 6 taip 
pat tame universitete suorgani
zavo lituanistikos institutą. Jo 
žmona Genovaitė Venckūnaitė 
-Dragūnienė toto pat tojo į nau-

1883 MADISON STREET 
MBOOKLTN tt, N. T.

. miKHffnniD
t TeL EVergreea 2-4440

JUOZAPAS EIINKUOS
neturiu, priima tik artimiau
sius (pas tėvus, pas vaikus, bro
lius, šiaip neturi teisės kviesti 
kiti giminės).

Prisipažinsiu, kol Stalinas gy 
veno, ifiekas nenorėjo į ten va
žiuoti, vadinas į “Altajų”, visi 
įvairiai rūpinosi, kad tik palik
tų čia, laisvėje ir arčiau savų
jų, taip ir aš likau.

Dovanokit, kad čia daug ir 
gal netinkamo prirašiau. Turiu 
viltį, kad šis mano prašymas 
nors dalinai bus išklausytas, o 
aš nors maldoje prie Dievo 
Motinėlės atsiminsiu už geras 
Širdis.

j Su pagarbo 

sveikęs pradėjau dirbti. Paga- Juozapas
liau, vėl persekiojimai., Gyve- P.S. Kas galėtų šitam tautiečiui 
nau barake, darbas sunkus, iš 
upės medžius traukti, uždar
bis menkas, apsirėdyti nebuvo 
kuo, maistas — tai kiek iš A 
merikos šelpdavo. Prisidėjo vi
suotinis nusilpimas ir taip į- 
vairios ligos kankino. Kiek pa
gerėjęs, dirbau prie bažnyčios 
zakristijonu, tik iš-ten po kiek 
kunigas duoda dėl duonos. O 
dabar nuo 1957 metų sąnarių, 
kryžiaus ir nugarkaulio reuma
tas. Trūkumas vaistų: Vitaminų 
B Complex foret, vitaminų C, 
įdedu du receptu — ampulių ir 

Rocll ir N. Y. tablečių. Daktaras liepė pasirū- 
9 * pinti kur nors gauti; čia nėra,

tik užrubežy galima gauti, bet 
kviečiami visi Rochesterio lie- kaip? Per radiją girėjau šitą or- 
tuviai. Mišios aukojamos už le- ganizaciją, pasiryžau kaip nors 
tuvių karių vėles. parašyt. Mano raštas labai blo-

Lietuvos laisvinimo reika- gas, bet ir akimis blogai bema
tant įvykusiame Lietuvos ne- tou. Kiek pradėjau pasėdėti, 
priklausomybės paskelbimo mi Šioj apylinkėj nėra kas parašo, 
nėjime surinkta 809 dol. Su- esu vienui vienas, be sveikatos, 
rinkta šiais metais kiek mažiau, nuplyšęs. Rusai mane į Lietu- 
bet mes esame netekę labai v4 nepriima, kad ten giminių 
duosnių aukotojų — a.a. F. 
šlapelio, J. Dirsės, Pr. Mocė- Valerijonas Urbonas, buv. 
jūnienės ir kt veiklių ir dos- vietos susipratęs lietuvis, John 
nių senųjų lietuvių. Morkūno uošvis, pastaruoju me

Rochesterio lietuvių diena tu jau kiek geriau jaučiasi ir

šalpos organizacijos vadovybei,

bos savo ligoje ir senatvėje. 
Esu gimęs 1895 metais. Per ka
rą buvau evakuotas, išvežtas 
Vokietijon. Dirbau pas ūkinin
ką. Užėmus rusams tą vietovę, 
buvome įtarti kaipo priešai tik 
dėl to, kad dirbame vokiečiam. 
Mat, frontas. Be jokios kaltės 
buvome nuteisti mirti, ne tik 
aš, bet ir daug lenkų, rusų, bet 
per stebuklą likau gyventi, ge
riau pasakius—atgailoti. Buvau

(Atkelta iš 6 psl.)

juoja Cornell universitete, pri
klauso Amerikos lietuvių vy

liams ■ - • ■ ‘4.__

Wm. J. Dragūnas prieš kuri
laiką Oueens apskrity kandi
datavo į kongresą ir tik per ke
lius šimtus balsų rinkimų ne
laimėjo. Jis vedė smarkią kom
paniją, jis beldėsi į kiekvienas 
duris, tad jis gerai tą apskritį 
pažįsta. Ir todėl galės gerai pa
tarti ir jo įstaiga suras tinka
mą namą ar biznį toje apylin
kėje.

Jau pirmomis dienomis Wm. 
J. Drake-Dragūno įstaigoje pra
dėjo dirbti 3 namų pardavėjai 
— salesmanai. Jų bus ir dau
giau. Dabar Wm. J. Drakė-Dra- 
gūnas turi tik centrinę įstaigą, 
bet biznį suplanavęs plėsti ir 
numato steigti skyrius.

.? Visi lietuviai kalba ir rašo,

viceprezidentas didžiulės ko
mercinių finansinių bendrovių 
sąjungos. Taigi labai gerai, kad 
tokių patyrimų lietuvis ateina 
mums patarėju tokioje svar
bioje srityje,..kaip namų ir biz
nio įsigijimo sritis.

Wm. J. Dragūno įsteigtas A- 
merican Home Realty yra 84- 
14 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N.Y. ši apylinkė dabar tankiau
siai apgyvendinta lietuvių. Taip 
pat daugelis nori Quenes aps
krityje įsikurti, tad ir Dragū
nas savo biznio centrą čia į- 
steigė.

t

Wm.J. Dragūnas lietuviams 
gerai pažįstamas. Jis gimė ir 
augo New Yorke, su lietuviais kad mūsiškiai per mažai domi- 
turėjo reikalų ne vien kaip ad-

padėti, atsiliepkite į Balfo Cen
trą —105 Grand Street, Bro- 
oklyn 11, N.Y.

Oppėrtunity for Registered Nurses

Nurses, Reg.—IrmneG. openings in 
mod, 300-bed gen. hosp. Stafting 
salary $280 mo with regular increase 
40 hr. week. Diff. for aft. & night 
duty. Liberal personai policies. Priv. 
ims. avail. in nurses res. Wire, call 
or write Director of nurses Miss 
Ruth Curry, Wilmington General 
Hospital, Wilnūngton. Delaware, — 
OLympia fW55L 3-21

APART. FOR RENT

E. 61st St. & Avė. U
NEW 2 Families Brick House 
Apartments 4 —4 Rm. Full 
basement. Garage $23,750. Spė
riai gift for buyer — Kelvinator 
regrigerator.

ANNETTA HOMES, Ine. 
Molino Bros.

TeksES 7-9229

si bizniais, o čia mums malo
nu žinoti, kad dar vienas lietu
vis išėjo į bizni su plačiais užsi
mojimais. Svarbu, kad jis ati
darė ir biznio pirkimo pardavi
mo skyrių ir padės kitiems 
lietuviams įeiti į įvairius biz
nius.

Jau pirmomis biznio dieno
mis draugai ir pažįstami svei
kino Wm. J. Drake-Dragūną ir 
jo žmoną Genovaitę naujose 
pastangose, taip ir mes linki
me jiedviem sėkmės, (v.b.).

hodaai MaMotvviniai 
pietas. Pinam Ašies lie
tuviškas maistas prieina-

PAULAS RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

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

R epublie 
Wine & Liqnor Store

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

SAV. SL IR J. JOKŪBAIČIAI

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

kitoms progoms

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UęUOR STORE

Galima gauti įvairiausios 
*portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im-

RICHMOND HHJL, N. Y
Telefonas: VTrginia 3-3544

mams ir institucijoms.
Tarantino Fioor*

KONTRAKTORIAUS DARBAI
Bažnyčioms, privatiems, na-

CONTRACTORS

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS į

AMERICAN HOME REALTY
84-14 Jamaica Ave^ Woodhavėn 21,

Vieta yra parinkta pačioje gra- —Vyt. Staškevičius, Gr. Ma- 
fiausioje Rochesterio apylinkė- tauskaitė ir Mečys Pučtos, at- 
je netoli Ontano ežero. Pel- siliepdaini i Lietuvių Enciklo-
nas sknamas Sibire ir Europo- pedijos paskelbtąją talką, užsi- 
je vargstantiems lietuviams pa- ąąkė L.E. ir dovanų įsigijo Kre- 
remti. vės leidžiamus raštus. Reikia pa

šv. Jurgio lietuvių parapijos stebėti, jos L. Enciklopedija 
kleb. kun. Pr. Valiukevičius duodama geriausiomis išsimo- 
1958 metų viešoje piniginėje kėjimo sąlygomis. Ją galima už- 
apyskaitoje skelbia, kad 1958 sisakyti ir pas A. Sabalį, 32 
metais šv. Jurgio lietuvių para- Simpson Rd., Rochester 17,

ment Wlndows — Conversions — 
Eztension bnflt — Roofing — 
Painting — Ceramic Tile — Ce- 
ment Work — Celotex Ceilings — 
Wallpapering — Storm Doors and
Windows

Alterations o! Ali Kinds
VIOLATIONS REMOVED ,

N.Y. Tel.: Hlckory 1-5220
(Forest Parkway Stotis) 

VVILLIAM J. DRAKE 
Licensed Real Estate Brokeris 

Pagalvok apie savo ateitį, ieškok tin
kamą namą savo šeimai ir sau. Ne
atidėliok, bet ieškok, tad kreipkis į 
AMERICAN HOME REALTY 
Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs 

VVILLIAM J. DRAKE
Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia 

------------------------- — buvo kandidatu į Congresą.

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS
šioje firmoje apdrausk savo namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk 
nelaimingus atsitikimus prie savo nuosavybės.

Nė per vieną kitą greičiau nuosavybę neparduos! 
Niekas kitas greičiau nesuras Tau tinkamesnių namų

AMERICAN HOME REALTY 
įstaigoje rasi didžiausią pasiūlą, namų Woodhaven, Richmond HiU, 
Ozone Park, Jamaica ir kitur.

1113 Mt Vernon Street PhOadelphia 23, Pa
POplar 5-4110

KARIŪNAS



fššį'.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai

no jaunimo.

NOTARY PUBLIC

231 Bedford Avė.

D.KLINGA

LAISVES VARPAS

NUTARY PUBLIC

menų. Pakviesta Ieva Rockefel- 
lerienė pasakė lietuvišką saki
nį, kad lietuviškai jau seniai 
bekalbėjusi, bet jai malonu bū
ti su lietuviais.,Abiejų našlėm

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Rytų Apygarda kovo 
8 d. 3 v. p-p. Statler viešbučio 
Sky Top salėje surengė minė
jimą pernai mirusio'Antano O- 
lio ir Antano Vanagaičio mi-

Salėje buvo išstatyta A. Olio 
ir A. Vanagaičio fotografijos ir 
papuoštos gėlėmis.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje tą pačią dieną 11 vaL bu
vo iškilmingos pamaldos už mi
rusius. (p.) ,

BROCKTON 18. MAS8. 
TeL JUniper 6*7209

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

patarnaus sąžiningai.

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

pmp^os Uebomš Rrook* 
lyne, gegužė* 31. švenčia kug- 
gystte 25 metų sukiktį/lškfi- 
rainga vakarienė ruošiama St 
George viešbuty.

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

tuvių kompozitorių kūryba. Į 
paskaita narių atsilankė dau
giau negu visuomet. Aišku, te
ma grynai muzikos žinovams. 
Bet paskaitininkas taip gyvai ir 
vaizdžiai kalbėjo, kad net eili
niam klausytojui buvo įdomu. 
Jis nurodė, kad lietuvių tauta 
tikrai muzikali, kad mes turime 
daug muzikų kaip bažnytinėje, 
taip pasaulinėje srityje. Bet čia 
pat pridūrė, kad reikia lietuvių 
dvasios muziką — kompozici
ją įnešti į aukštesnes šio kra
što sferas ir džiaugdamasis pa
ragino lietuvių visuomenę gau
siai dalyvauti kovo mėn. sim-

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street

ratą paskaitą j$r, J, Paplėnas, 
nušviesdamas Vanagaičio veiklą 
Lietuvoj ir kaip Amerikoj nuo 
1924 skleidė lietuviškąją dainą 
ir palaikė lietuvybę.

Gauta visa eBė sveikinimų 
rūsio prieš 10 metų. raštu. Iš jų paskaityti tik du,

Minėjimą atidarė St. Gudas, rašyti amerikiečių įtakingų as- 
vadovauti pakvietė A. Abraitį. 
Operetės chorui sugiedojus A* 
menkos ir Lietuvos himnus, E. 
Bartkus pakvietė tylos minute 
pagerbti mirusius.

Į garbės prezidiumą pakvies* įteikta jjokštės gėlių, 
ta: Lilija Vanagaitienė, Veroni
ka Olienė, dr. St. Biežis, dr. J. 
Paplėnas, Lietuvos gen. konsu
las J. Budrys, Ieva Rockefelle- 
rienė, V. Sidzikauskas, dr. A. 
Trimakas, V. Rastenis, kan J. 
Končius, dr. MJ. Vinikas.

Apie Antaną Olį kalbėjo dr. 
St Biežis, nušviesdamas jo mu
zikinę, visuomeninę ir politinę 
veiklą.

Apie Antaną Vanagaiti turė
jo kalbėti J. Bačiūnas, bet ne
galėjo atvykti. Tvarkingą rfefe-

Off. Telph. AN 8-4618 
Res. AN 8-5961

4. Balfo reikalais. Siek tiek 
atsileidus geležinės uždangos 
varžtams ir susidarius mažutei

N.Y. katalikų seimelio rezoliucijos
A.LJL Katalikų Federacijos tuvių katalikų ‘draugijose bei fonijos koncerte Brocktone, 

New Yorko

kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventffladja 

Trf. Virgiui* 7-4499

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kryp
tis visais DARBININKO

ONA IVASKIENfc 
UTHUANIAN

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban- $ 
gos, veikia aekmaffieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. | 
Pėrdnodamos vėfiamdos piumnlinty žinių santraukos, dai- | 
bos, muzika, ir "MagdutSs pasaka**.

Kodo re&abis kreiptis J Baltie Floriste gėlių bei do- | 
vašų krautuvę, 5*2 E> Broadway, South Bostone.
TeL AN 8-6489. Ten gaunamas ir “Darbininkas**.

' Prasidėjo atlaidai
Kovo 13 <L 8 vaL ryto šv. 

Petro parapijoje mišiomis, pa
mokslu ir procesija buvo pra
dėta. 40 valandų Svč. Sakra
mento adoracijos atlaidai. At
laidų pamaldos būna rytais 8 
vaL ir vakarais 7:30 vaL Prie 
išstatyto Svč. Sakramento per 
visą dieną adoruoja mišių pa
tarnautojai. Pamaldų metu pa
mokslus sako marijonas kun. 
Petras Remeika. Iškilminga at
laidų užbaiga ir procesija įvyks 
kovo 15 d. 3 vai. po pietų.

Ruošiasi Sutvirtinimo 
Sakramentui z

Kovo 21 d. 2 vai. popiet šv. 
Petro parapijos bažnyčioje vy
skupas MacKenzie teiks Sutvir
tinimo Sakramentą. Kovo 15 
d. po 40 valandų adoracijos pa
rapijos salėje įvyks Sutvirtini
mo Sakramentą priimančių 
vaikų bendra praktika.

Kovo 15 d. po 40 valandų 
adoracijos šv. Petro parapijos 
bažnyčioje Bostono ateitininkai 
parapijos mokyklos patalpose 
turės susirinkimą, kurio metu 
paskaitą skaitys kun. prof. St. 
Yla.

Atleido nuo pasninko
Kovo 17, šv. Patriko šventė

je, Bostono kardinolas Richard 
Cushing visus Bostono arkivy
skupijos katalikas atleidžia nuo 
gavėnios pasninko.

Ruošiasi banketui
Balandžio 26 d. 6 vai. vak. 

Blinstrub’s Village patalpose į- 
vyks šv. Pfetro parapijos meti
nis banketas, kurio metu bus 
pagerbtas klebonas prel. Pr. 
Virmauskis. Trečiadienių vaka
rais parapijos pobažnytinėje sa
lėje vyksta parapiečių susirin
kimai. Rengimo komitetan įtrau 
kiami nauji žmonės, šio ban
keto surengimu rūpinasi kun. 
J. žuromskis.

Prieinamiausiomia kaino
mis su labai gerom išsimo 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

ža katalikų yra tarsi apmirę galimybei pagelbėti savo arti- 
Bažnyčios kūno nariai, nes jie miesiems okupuotoje Lietuvo- 
nei parapijose, nei katalikiško- je ar Sibiro tremtyje, seimelis 
se organizacijose nejaučiami ir sveikina Balfo suaktyvintą ini- 
niekuo nesireiškia. Seimelis pa- datyvą savo paramą galimai iš- 
kartotinai kviečia visus lietuvius plėsti ir pavergtiesiems bro- 
katalikus aktyviai dalyvauti lie- liams, skatina lietuvius katali 
tuvių katalikų parapijose ir lie- kus šioms ir visoms kitoms 
, ,, ■ —-------- — Balfo pastangoms eiti į talką

Parduodamas buto įrengi* ir prisidėti savo aukomis.
ma*. Išvykstant nuolatiniam ' ______________

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

Paskaita apin lietuvių muziką

Vasario 28, šeštadienį, 7 v. 
vak. Tarptautinio Instituto pa
talpose Bostono Lietuvių Kul
tūros Klubas surengė muziko 
Vytauto MarijOšiaus paskaitą 

Meninėje dalyje Liucija Ka- tema: muzika 20 amžiuje ir lie- 
šubaitė deklamavo Putino ‘Už
geso žiburiai’*, “Sakalai”, ir Ku
dirkos “Jei audra verstų stul
pą vieną”. Antanas Smetona, 
adv. Juliaus Smetonos sūnus, 
paskambino Chopaino.
ir Bacho kūrinių, Operetės cho
ras, vadovaujamas M. Cibo, iš
pildė A. Vanagaičio “Varpas”, 
“Mes be Vilniaus nenurimsi- 
me”, štarkos “Rambyną”, liau
dies dainą ir bi^ui J. Gaidelio

Paminėjo šv. Kazimierą
Kovo 8 d. šv. Petro parapijos 

jaunimas suruošė iškilmingą šv. 
Kazimiero jubilėjinių metų už- 

New Jersey ap- organizacijose. Seimelis ypač Junior High School, kur kom baigimą. Mišiose 10 vaL iš ry-
skrities seimelis, įvykęs 1959 pabrėžia reikalą palaikyti ir pozitoriaus Jeronimo Kačinsko to jaunimas dalyvavo parapijos
kovo 8 Apreiškimo par. salėję, remti lietuvių -katalikų jauni- bus išpildomas muzikinis kuri- bažnyčoje su savo organizaci-

nys, kad mes bent savo aplo- jų vėliavomis. Po pamaldų sa-
3. Alto reikalu. Seimelis dismentais galėtume prisidėti leje po bažnyčia įvyko bendrai

,* . "* pietus, kūnų metu įdomią kal-džiaugiasi Amerikos lietuvių pne lietuvių muzikų vardo iš- g 
katalikų pastangomis ir įnašu populiarinimo (J.G.l 
Lietuvos nepriklausomybei bei 
laisvei atgauti ir reiškia savo 
padėką visiems, kurie savo dar 
bu, pinigine auka ar kuriuo ki
tu būdu Lietuvos išsivadavimo 
kovoje dalyvauja. Seimelis reiš
kia savo solidarumą bei prita
rimą Katalikų Federacijos ats
tovų veiklai Amerkos Lietuvių 
Taryboje ir skatina lietuvių ka 
talikų draugijas bei atskirus 
asmenis moraliai ir materialiai 
Alto veiklą stiprinti ir remti

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLES, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

linkų paveikslais.
Nauja šokię muzikos plokš- ' ■•■■■■

talė, įgrota Romo Butrimo or- Išnuomojamas kambarys su 
kestro, gaunama Spaudos Kios- pilnu apstatymų vienam ar 
ke, 280 Union Avė., Brooklyn dviem asmenim, 414 So. 5th 
II, N.Y. Plokštelė Hi-FL 45 ap- St, Brooklyne, m aukštas, po 
sisukimų per minutę, susideda dešine, Mrs. Dome. kalu. Kiekvienas katalikas yra
iš 4 dalių: Dzūkų polka. Auk- - - didžiulio Bažnyčios organizmo
siniai lapai Lietuviškas valsas Parduodamo Scaftold 23 pė- mažutis narelis. Tačiau nema-

Spaudos kioskas prie Piliečių 
Klubo, 280 Union Avė., Brook- 
lyne, iš rūbinės nukeltas Į apa
tinę salę.

EVergreen 8-9770
Joscph Garszva

apsigyvenimui į FtaMą, pigiai 
parduodamas apstatymas val
gomojo, svečių kambario, kili
mai, draperijos ir kiti namų 
apyvokos rakmens. Galima ap
žiūrėti: 83-37 St James St, 
Ehnhurst, N.Y. Teirautis trie- 
foim VI H54L

BALDU 
KRAUTUVE

galima bus pamatyti Angelų 
Karafienės parapijos salėje ko
vo d., 5:30 vai vak. Filmą 
parūpino šv. Vardo vyrai Kvie
čiami visi ją pamatyti.

AtoMninkę sondraugty Ne* 
Yorko skyriaus susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, kovo 15 
d., 4 vaL po pietų, Apreiškimo 
parap. salėje. Misijonierius Tė
vas J. Venckus, kuris šiuo 
metu veda rekolekcijas Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, pa
darys įdomų pranešimą. Visi 
ateitininkai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Balty Studenty Klubas iš City 
Cbllege rengia pobūvį Atletų 
Kiūbe penktadienį kovo 13 <1, 
8 vaL vakaro. Visus lietuvius 
studentus kviečia atsilankyti.

Juozas Daubėnas nuo kovo 12 
City Center teatre, W. 55th St, 
tarp 6 ir 7 Avė., New Yorke, 
vaidina muzikiniame veikale 
“Lute Song” šalia amerikiečių 
aktorių. Vaidina kiniečio vaid
menį. Veikalas eis dvi savaites.

Aldy vakario mėn. numeris 
jau ^išsiuntinėtas skaitytojams. 
Siame numeryje rašo; dr. J. 
Grinius — Literatūra ir menas 
okupuotoje Lietuvoje po Stali
no mirties; St Žilys — eilės; 
A. Šapoka — Vilniaus miestie-

ir Jau šia nakt. Solo įdainavo dų virvėmis pakabinama plat- 
R. Čenkus. Plokštelę pagamino forma. Virvės ir kiti reikalingi 
RCA Victor. Tai pirmutinė šios priedai Pigia kaina. Kreiptis: 
rūšies plokštelė. Kaina 2 dol A. Balčiūnas, VIrginia 6-4101.

William J. Drake- 
Dragūnas

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsainuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

84-02 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Focest Perfreray Statkui) 

Woodhsven, N. Y.

Pabaltijo motery suvažiavi
mas įvyksta kovo 14 d., 5:30 
vaL p.p., Free Baltie House pa
talpose, 131 E. 70th St, N.Y.C., 

>

, šv. Vardo Vyry draugijos 
nariai pereitą sekmadienį, ko
vo 8 per 8 vaL mišias Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čioje ėjo bendrai komunijos, 
o po mišių parapijos salėje tu
rėjo bendras komunijos pusry
čius ir susirinkimą. Po pietų 
2 vaL dalyvavo Katalikų seim-e 
lyje Apreiškimo parap. salėje.

Organizacijy atstovy posėdį 
kviečia Alto Taryba penktadie
nį, kovo 20 d., 7:30 vai. vak., 
Piliečių Klubo salėje, 280 Un
ion Avė., Brooklyn, N.Y. Bus 
tariamasi dėl Lojalumo Parado, 
kuris įvyks balandžio 25 d. Šių savivaldas organizacija ir 

npesto vidaus santykiai; Kęst 
Keblys -— Kaip niekad dar; 
Juozas Girnius —. Pasiprišinki- 
me kultūrinaiam nuosmukiui; 
Vitalija Bogutaitė — eilės. Kū- apsvartęs aktualiuosius Katali- mo organizacijas.

Išėjo į pensiją rybos pasaulyje L. Dambriū- ku Federacijos reikalus, nuta-
Darbininko skaitytojas Jonas nas rec^Aizuoja J. Ostrembskio, rė:

Jakutis, sulaukęs 65 metų, iŠ- Poznanės . univ. profesoriau^ Spaudos rekalu. Gerai su
ėjo į pensiją. Gyvena 57-42 Lietuvių Klabos^ Gramatikos an- prasdamas katalikiškos spau- 
Lawrence St, Flushing, N.Y., tr? tomą, A. Mustrilds—studen- dos reikšmę ir didžiai vertin- 
drauge su žmona Elzbieta Dūk- Sąjungos leidinį ‘Dienos tarp damas katalikiškos spaudos lei 
tė Albina Cirvienė gyvena New dangoraižių.’ J Jakštas ~ S. dejų, redaktorių ir bendradar- 
Jersey valstybėje. Malonu Joną ‘Lietuva budo*, fcių pastangas bei indėlį Ame-
Jakutį pasveikinti sulaukus Apžvelgiama mokslinia, religi- rikos lietuvių katalikų gyveni- 

_s_ s : i skatina lietuvius katalikus
skaityti, remti ir platinti kata
likišką spaudą: katalikai netu
rėtų remti nei skaityti tokios 
spaudos, kuri yra pasišovusi 
griauti katalikų tikėjimo pagrin 
dus.

2. Katalikiškosios akcijos roi-

Laidotuvty Diiektotlua 
ir Bateamuoto Jm 
uununnKCę

advokatas C. Akstenas. Progra
mos meninę dalį išpildė O. I-

1 Išnuomuojamas 5 karrb. bu- Vaškienės vadovaujamos tauti- 
dviejų šeimų privačiam na- “>* šokių grup« jaunieji šoke- 

_ ,__ . . . , .. . jai, parapijos CYO orkestras ir
me, Buahvnck Avė. sekcijoje. skautės. pje
Kreiptis iki 4 vai. po pietų tel.; tuose dalyvavo virš 200 Bosto-

FatanuMmM dieną Ir naM| 
Nauja modemiška koplyčia t»- 
menftns dykai. Aptarnauja Cun 
bridže ir Boetono kolonijaa ie- 
mlauatomia kainomis. Kainoo to* 
paCioe ir i kitus miestus. 
Reiksią teorite; Tel. TR

prasidės Kanuos semadienį, 
kovo 15, ir bUgsis Verbų sek
madienį, kovo 22.

; U«t. Bendruomenė* I-stos 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas šaukiamas balandžio 
•5, sekmadienį, 12 vaL Apreiški
mo par. salėje.

“ Rokotilcdjo* moterims prasi
dėjo perėtą pirmadienį Apreiš
kimo parap. bažnyčioje. Reko
lekcijoms vadovauja Tėvas J. 
Vendais, SJ. Vyrams rekolek
cijos prasidės Kančios sekma- 

;dtenį ir baigsis Verbose kovo

WHIL — 1430 kUocydes — Medford. Maee.
KbHreleuą sekmadienį nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ka 
aon parroiklnti ar pranerti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
ve«|al ANTANUI F. KNI3ŽIUI — LHfcusutos Radis Hoor. te Cte- 
ta«e 8L, Nersveed, Msss. Skyriai: I ifhmnien Faraitere Co. —
O. Ivaškai. 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.O_Box 32, So. 
Boston, Msss.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., cam- 
bridee, Mass. Telefonai: NOrwwd SOoth Boston S-4418 ar


