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Gerovė auga , žmonių išnaudotojai - taip pat
New Yorke už 15 milijonų pardavė orę, Chicagoje plėšikus rėmė policija

Skaičiuojama, kad iš gyvento

ja iškelia vyskupo M. Giedrai-

SKVIREC-

čių vyskupo Merkelio Giedrai* 
čio 350 m. mirties sukakties

kalbas ir paskelbta 
Vertimus ruošia šv. 
kolegija.

010 W1LXOUGHBY AVĖ., 
OMiOKLVN M, N. V.

to jį pavyzdžiu Lietuvos vys
kupam, kunigam ir tikintiesiem.

Brovė bus išversta j įvairias 
spaudoje.

Kazimiero

JUODA AR RUŽAVA AMERIKOJE? 
Opozicija: Amerika jati antroj vietoj 
Pozicija: Tokios geroves dar nebuvo

10 CENTŲ

Šv. Tėvo laiškas 
Lietuvo^^yskupam_ _

ARKIVYSKUPO J. 
KO MIRTIES MINĖJIMAS ,

Sausio 2 Lietuvių šv. Kazi
miero kolegijoje buvo atlaiky- 

- tos už a. a. arkivyskupo J. Skvi
recko vėlę 30-sios dienos nuo 
jo mirties šv. Mišios. Atlaikė 
prel. L. Tulaba. Jose dalyvavo 
vyskupas V. Padolskis, Vatika
no atstovas msgnr. Corrado Bal- 
ducciir Romos lietuvių koloni
ja. Sausio 13 d. “L’Osservatore 
Romano” įdėjo platų prel. L. 
Tulabos parašytą arkivyskupo 
J. Skvirecko gyvenimo ir veik
los aprašymą ir velionies pa
veikslą.

Amerika jau pripratinta prie 
skandalų, bet ir pripratusius jau 
dina paskutiniai skandalai New 
Yorke ir Chicagoje.

New Yorke pereitą savaitę 
iškilo afera su alyva. Afera ėjo 
septyneris metus. Tik dabar du 
tos aferos dalyviai nebeiškentė 
jos neatidengę. Tai du miesto 
matų ir svarstyklių Įstaigos in
spektoriai Silver ir Caplan, su 
kurių pagalba afera buvo daro
ma ir šu kuriais buvo dalina
masi pelnu.

New Yorko ir jo apylinkių 
gyventojam pristatoma kurui 
alyva buvo leidžiama iš sunk
vežimių į tankus namuose pro 
matavimo aparatus. Bet tie apa
ratai jau buvo falsifikuoti ir 
rodė alyvos ištekėjus daugiau, 
nei buvo iš 'tikro. Taip pat ki
tuose sunkvežimiuose buvo į- 
taisyti vamzdžiai, pro kuriuos 
buvo pumpuojamas pro skait
liukus oras su alyva. Klientai 
mokėjo už alyvą, o gavo orą.

Per metus New Yorkas su
vartoja alyvos už 80 mil. dol.

doleriu už alyvą, kurios jie ne
gavo. Nepristatytą, sutaupytą 
alyvą išvežiotojai pristatydavo 
kitiem ir parduodavo už juodo
sios rinkos kainą. Buvo ir to
kių firmų, kurios priėmė atgal 
ir mokėjo išvežiotajam už “su
taupytą” alyvą bonus.

Tardymas eina. Jau įsipynė 
byloje 24 firmos.

Miesto inspektoriai buvo pa
garsėję svarstyklių aferom mė
sinėse prieš Kalėdas.

Chicagoje sugedimas prasi
veržė taip pat viršūnėse — pa
čioje policijoje. Išaiškinta, kad 
17 policininkų dalyvavo gaujo
je, kuri plėšikavo, vagiliavo, ky- 
šininkavo. Skandalas iškilo, kai 
vienas suimtas plėšikas prisipa
žino, kaip jam padėję 8 poli
cininkai prisiplėšti per dvejus 
metus 1C3,OCO dol. vertės tur
to.

Policijos komisijonierius, ži
noma, atsistadydino. Bet kas 
atstatys dabar piliečių pasitikė
jimą policija?

PEACE AND PROSPERITY — to
ki medalį respublikonai įteikia pre
zidentui, minėdami jo 7 metų valdy
mo laiką: tuo šūkiu eina ir į nau
jus rinkimus.

Sovietų reketės privertė A- Aiškiai matyti, kad raketom 
merikos vyriausybę, Kongresą, demokratai nori nugalėti res- 
poziciją ir opoziciją daug kal
bėti. Tačiau nelengva atskirti, 
kur kalbos apie raketas yra tik 
susirūpinimas rinkimus laimėti, 
o kur j*j susirūpinimas Ame
rikos saugumu.

Sovietų raketos ir Chruščio
vo pareiškimas: mes pralenkė
me — susilaukė prezidento ir 
apsaugos sekretoriaus atsakymo 
ir užtikrinimo Amerikos tautai: 
karinės pajėgos išlaiko pusiau
svyrą, ir Amerikos pajėgumas 
yra užtenkamas agresijai atrem
ti.

Kitaip atsiliepė opozicija, de
mokratų lyderiai. Senato dau
gumos lyderis Johnsonas sau
sio 21 Brooklyne katalikų vyrų 
susirinkime kalbėjo labai juo
dai:

Amerika ir Vakarų pasaulis 
niekada nebuvo tokiame pavo- direktorius George V. Allen.
j ujo kaip šiandien, šio auksi- įsitikinimą, kad Amerika vyk-
nio meto tyla, kuri rodosi to- do klaidingą karinio stiprinimo-

dabartinių riaušių su užper- kia taikinga ir klestinčios gero- si politiką, senate sausio 22
nykštėm, kurios atvedė de vės, yra tyla, kur atsiranda di- klostė ir admirolas Arleigh A.
Gaulle į valdžią. Dabar kariuo- dėlės audros viduryje. Chruš- Burke. Pasakojo, vietiniai karai

publikonišką vyriausybę. Demo
kratai apeliuoja į amerikiečių 
tautinę ambiciją, kuriai nėra 
malonu atsidurti antroje vieto
je. Gal būt, raketos tėra tik rin
kiminis -ginklas, kaip neseniai 
tokis ginklas buvo kandidato į 
prezidentušr tikybiniai įsitikini-, 
mai ir ... gimimų kontrolė. 
Tačiau raketos atrodo yra dau
giau nei rinkiminė kova, kai dėl 
jų prašneko ne partijos atsto
vai, o karinės srities ir infor
macijos specialistai.

Susirūpinimą dėl Sovietų pra
našumo karinėje srityje kėlė 
senato komisijoje C. I. A di
rektorius Dulles. Susirūpinimą, 
kad Amerika visame pasaulyje 
prarado prestižą dėl sovietinių 
raketų pranašumo, reiškė Ame
rikos informacijos agentūros

KAS NAUJO

tuos davinius, ku-

DON WALSH

Laivynas sausio 23 Pacifike

mylių. Ar ištraukė 
smaigalį — nepa-

Sovietai sausio 21 oficialiai 
paskelbė, kad sausio 20 jų ra
keta nukrito Pacifike per 1.25 
mylias nuo taikinio. Raketa pa
darė 7,800 
iš vandens 
skelbė.

Paskelbė
riais atsako netiesiogiai į pre
zidento Eisenhowerio praneši
mą sausio 7 apie Amerikos ra
ketą Atlas. Prezidentas sakė: 
Atlas taikinys už 5,000 mylių; 
nukrito nuo taikinio mažiau

1900 METŲ NUO ŠV. POVILO 
ATVYKIMO

Romoje šiais metais mini- kaip per dvi mylias Taigi So
mas- 1900 m. jubilėjus nuo šv. vietai paskelbė tokias žinias, 
Povilo atvykimo Romon. Jubi- kurios rodo, jog Ameriką pra- 
lėjų atidarė popiežius Jonas lenkė.
XXm sausio 15 ištehdamas bre- Po to Amerikoje buvo pa- nuleid6 specialiai pritaisytą lai
vę, adresuotą generaliniam be- skelbta, kad Altas, kuris buvo 
nediktinų abatui, reziduojan- paleistas sausio 7, nuskrido iš 
čiam prie šv. 'Povilo bazilikos tikrųjų 6,300 mylių. Bet jis tu- 
už miesto mūrų. Brevėje “A- rėjo kuro dar 10 sekundžių ir 
portalus Paulus” popiežius galėjo nuskristi papildomai 
trumpai atpasakoja šv. Povilo 2,000 mylių, 
kelionę Romon ir jos reikšmę Amerikos 
šio miesto krikščionims, paskui 
ragina visus prisidėti prie jubi- 
lėjaus minėjimo ir suteikia pa
laiminimą tiem, kurie rūpinsis 
jo pravedimu. Po jubilėjaus pa
skelbimo Vatikano laikraštis 
“L’Osservatore Romano” beveik 
kasdieną deda straipsnius apie 
šv. Povilo veiklą, keliones, laiš
kus tikintiesiem ir apaštalavi
mo darbus Romoje. Pavasarį 
bus rengiamos įvairios iškilmės, 
pamaldos, procesijos, minėjimai 
ir akademijos.

laivynas pade
monstravo, kad Amerika yra 
pralenkusi visus kitus, tirdama

1vandenyno gelmes. Sovietai 
erdves, Amerika j vandenis.

MIN. ST. LOZORAIČIO 
RAŠTAS NORVEGIJAI

Norvegijos vyriausybė pasi
rašė sutartį su Sovietais. Norve
gija atsisakė nuo pretenzijų ‘ 
turtą, kuris priklausė Norvegi
jos piliečiam ir buvo naciona
lizuotas Estijoje, Latvijoje, Lie
tuvoje, Karelijoje. Sovietai pa
sižadėjo sumokėti Norvegijai

JACGUES PICČARD

PRANCŪZŲ KRAUJAS ALŽIRE
RIAUŠĖSE ŽUVO 18, SUŽEIS
TA 141. OPOZICIJA DE GAUL
LE SUDRAUDĖ

DE GAULLE: Aš atliksiu savo pa
reigą dėl Alžiro....

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle sausio 23 atleido iš pa
reigų Alžiro gen. Massu, kuris 
buvo priimtas de Gaulle pasi
kalbėti, bet išėjęs į jokius klau
simus korespondentam neatsa
kinėjo. Generolas būsiąs draus
mingas. Kariuomenėje taip pat 
esąs nusistatymas, kad dabar 
turį tvirtą šefą, kuris žino, ko 
nori. Kitaip elgaisi civiliai pran
cūzai Alžire. Organizavo de
monstracijas už gen. Massu.

Sausio 24 Alžiro sostinėje 
Alžire tūkstantinė prancūzų 

, , w minia surengė- riaušos su- bari-
v, su dviem žmonėm i jūrų kadwn su Mkiais; 3. ....... .. . . „..................................... ......
gilumą. Tai buvo šveicarų moks- Gaulle pakarti Tai buvo tie na- mene ram1’ lr vlsas brastas jau- ciovas paneigė aiškinimą, kad ateityje labiau galimi nei vi- 
liniukas prof dZCTues Piccard ir metus
Amerikos leitėnentas Don -
Walsh. Jie nusiĮęįdo iki 37,300 
pėdų — tai »T. mylios. Giliau 
nei aukščiausia ' pasaulio kalno 
Everesto viršūnė — iki jos 
28,028 pėdos. •>;

Laivas pasiekė dugną per 4 
vai. 48 minutes. Ten pabuvo 
pusę valandos it iškilo per 3 
vai. 13 min.

Piccard ir Walsh pasakojo, 
kad 800 pėdų gilumoje dar bu
vo galima pajusti dienos švie
są. Kai buvo 6,000 pėdų gilu
moje, taip atšalo, kad 
apsivilkti megztukus ir 
žininkų kojines. Paskui
juto alki — sutašė po šokola
do plytą. Iš praktikos jie žino, 
kad geriausias tokioje kelionė
je maistas yra šokoladas.. Dug
ną pasiekė anksčiau, tačiau jų 
laivas šliaužė žemyn į kažkokį

Bonnos vyriausybė susirūpi-

reikėjo 
pašliū- 
jie pa-

už de Gaulle. Susirėmime su po
licija žuvo 19, sužeista 141. Pir
mieji pradėję šaudyti iš už ba
rikadų civiliai. Tarp žuvusių yra 
8 policininkai, tarp sužeistų 80 
policijos pareigūnų.

Vyriausybė į riaušes atsakė 
įvesdama apsiausties padėtį Al
žire ir visoje Prancūzijoje su- 
stabdydama bet kokius viešus 
mitingus, nors pačioje Prancū
zijoje ramu. De Gaulle pasakė 
per radiją įspėjimą Alžiro su
kilėliam ir paragino juos grįžti 
prie tvarkos. Jis, prezidentas, 
attiksiąs savo pareigą tvarką 
grąžindamas.

Patys prancūzai ir nelygina

čia, kad vyriausybė yra tvirta jis žadėjo Amerika palaidoti, suotinis karas. Amerika turi 
ir tvirtai savo politiką vykdo, bet jis vis tiek yra tas vyras, perdaug raketų tam visuotiniam 

kuris yra tikrai pasiryžęs Ame- karui, bet ji nepasiruošusi vie- 
rikos gyvenimo stilių sunaikinti, tinio pobūdžio karam. Jis dar 

Gub. Meyneris sausio 22 de- pridėjo, kad Sovietai ir vande
ni okratų klube New Yorke kal
tino jau tiesiai prezidentą Ei- 
senhowerį: jo šypsojimosi po
litika užsienių klausimais pri- 
vedusi Ameriką prie to, kad 
Amerika turi šokti pagal Sovie
tų dūdelę ir matyti, kaip ji turi 
virsti antraeile galybe karinėje 
ir mokslinėje srityje.

Šen, Humphrey atsakomybę 
už tai, kas įvyko, priskyrė ir 
viceprezidentui

De Gaulle sutvarkė ir savo 
rezistencijos laikų artimiausią 
bendradarbį buv. min. pirmi
ninką George Bidault. Bidault 
yra griežčiausias de Gaulle po
litikos Alžiro klausimu prieši
ninkas. Bidault turėjo Alžire 
kalbėti, bet de Gaulle patvarkė, 
kad Bidault nebūtų į Alžirą Į- 
leistas.

-— Prancūzai turi susprogdin
ti savo atominę bombą Saha- 
roję šiom dienom, ne vėliau 
kaip vasario 10.

• plyšį-
Rekordas po, vandeniu

Berlynas it vėl 
rūpesčiy centre

500,000 norvegų kronų. . . . . . . ...
Dėl to susitarimo min. St. Amer,k* m*^no "•"SI"*’' 

Lozoraitis pasiuntė Norvegijos 
užsienių reikalų ministeriui raš
tą. Jame paaiškino, kad Lietu
vos valstybė de jure egzistuo
ja, kad Sovietai yra okupantai

Floridoje Mrs. Jane Baldasa- 
re, 24 metų moteris iš New 
Yorko, išbuvo kabinoje po van
deniu 100 valandų ir 3 minu
tes. Tai lig šiol rekordas. Išė
jus iš po vandens tuojau papra
šė kosmetikos, kad galėtų leis-

Erdvės tyrimo srityje, sausio 
21 paleisdama su mažo tipo ra- 
keta 6 svarų bezdaoniukę. Ra- fotografuojaraa. 
keta iškilo iki 48,000 pėdų ir 
nukrito į vandenyną už 9 my- 

ir neturi teisės disponuoti Lie- !ių ._Helikopteris ,sm3iga!į. ” 
tavos ar jos pilieėių tarta. Su- ^°™ke lignebe Kele,ve 
sitarimas Lietuvai neturi ga-. Jautesl 8eraI 
lios.

Nixonui.

MBS. JANE BALOA8ARE

nusi vėl, kad sąjungininkai ne
darytų nuolaidų Berlyno klau
simu.

Valst. sekr. Herteris taip pat 
susirūpinęs: nieko negalima lai
mėti derybom dėl Berlyno; nie
ko daugiau negalima paaukoti 
nepažeidžiant pačios širdies.

Gen. Barksdale Hamlett, bu- . .. _ .. . __ ____ _ ____ _____ _________
vęs Amerikos karinių jėgų ko- SENATE apsaugos komisijos pirmininkas Russell, apsaugos sekretorius

Gatės, jungtinio Stabo viršininkas gen. Twining. , '

— Vokiotijojo sustiprinta ry
tų Vokietijos agentų veikla. Jų 

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS esą 17,000. Prie jų reikia pri- 
Popiežius Jonas XXIII, kuris dėti buvusios kom. partijos na- 

yra sykiu ir Romos vyskupas, rius, o jų buvo 70,000. Jiem 
sausio 24 atidarė Romos vysku- dabar diriguoja buvęs partijos 
pijos visuotinį sinodą. Jame da- pirmininkas ir parlamento at- 
lyvauja apie 900 kardinolų ir. Stovas, pabėgęs Į rytų Berly- 
kunigų. Svarsto suglaudinimą ną Reimanas. Nuo 1951 iki da- 
santykių tarp kunigų ir pašau- bar buvo suimti Vokietijoje 
liečiu, drausmės sustiprinimą 1566 šnipai. Policija turi žinių, 
tarp kunigų. Spėjama, kad Ši- kad slaptos kuopelės veikia apie 
tas vienos vyskupijos sinodas 100 pramonės vietų. Rytų Vo- 
yra' pasirengimas visuotiniam kietija agentų reikalam skiria ___ ______ ____________
sinodui. metam 30 mil. dol. šimtu vaūmciv po vandeniu. santykius su Vatikanu.

nyje stiprinasi: skubiai stato 
atominius povandeninius laivus, 
ir netrukus trys toki laivai bus 
atiduoti į apyvartą.

Prieš Dulles juodas žinias 
apie sovietinį pajėgumą apsau
gos sekr. Gatės kalbėjo ružavai, 
paaiškindamas, kad Dulles in
formacijos remiasi ne visais 
šaltiniais. Šen. Humphrey tik 
pasišaipė iš tokio aiškinimo. O. 
Symingtonas pridūrė: nėra pa
grindo tikėti, kad jėgų pusiau
svyra išlaikyta, kaip sakė Gatės 
ir prezidentas.
NUO RAKETŲ 
PRIE PROSPERITY

Ginčas .dėl apsiginklavimo 
ir karinės politikos eina vyriau
sybės, Kongreso, kariuomenės 
sluoksniuose — viršūnėse. Ne
maloniai tikrovei užtušuoti vy
riausybė nusuka akis j apačias 
ir pažada jai naują gerovę 
1960 metais — dar -didesni 
prosperity su biudžeto pertek
lium — "peace and prosperi
ty". Masei, kuri politika domi
si mažiau, tai gali būti didelė 
paguoda.

Demokratai paskubėjo ir šį ar
gumentą griauti. Šen. Kennedy 
Washingtone sausio 23 kalbėjo:

Mes neturime taikos laiko
tarpio — tai yra tik inercijos

mendantas Berlyne, sausio 22: 
Berlyno klausimu Chruščiovas 
nori suskaldyti vakariečius; jei 
Sovietam pasisektų su Berlynu, .......
naujas žingsnis būtų išstumti Kubos diktatorius Castro pe- trečdalį savo vartojamo cuk- ir atžangos laikotarpis, kurio 
iš Europos Ameriką ir uždą- reitą savaitę kelis kartus puo- raus. Valstybės departamente motu Amerika daros antroji ge- 
ryti ją jos pačios tvirtovėję;
Amerikos kariuomenės galėji
mu išsilaikyti Berlyne genero
las pasitiki.

Kas daryti su Kubos diktatorium

. _ 
lė Amerikos prezidentą, vice- yra priešinga nuomonė: nerei- lybė raketų srityje, antroji erd-
prezidentą, valstybę. Tyčiojosi kia bausti Kubos žmonių, ku- 
iš Amerikos demokratijos, ka- rie nekalti dėl Castro kvailio- 
da Eisenhoweris lankėsi pas Is- j imu. Herteris kalbėjo senate, 
partijos Franco. Kaltino, kad kad “labai sunku apsispręsti

- Amerika organizuojanti są- kaip reikia veikti”, 
mokslus prieš Castro. Ryšram 
su Castro isteriką iškviestas'! 
Washingtoną * Amerikos atsto
vas. Kongreso stiprėja nuotai
ka į Castro žodžius atsakyti

■■■— Turkiją sausio 24 paskel- darbais: sumažinti iš Kubos
bė, kad užmėzga diplomatinius imamo cukraus kvotą — lig kad Jam leistų atsakyti. Tai ir

— Sovietų inžinieriai pasi
skelbė taip pat dirbą laivą, ku
riuo galėtų nusileisti į jūrų gi
lumą iki 11,000 metrų (36.080 
pėdų).

— Kubos Castro įsakė Ispa
nijos atstovui išvykti per 24 
valandas. Atstovas atvyko sku- 
viai į radijo studiją, kai Castro 
koliojo Ispaniją, ir" pareikalavo.

mes neveiksime skubiai ir efok- 
tingai — ir antroji gamyboje.

Spaudoje W. Lippmann (N 
YHT) rimčiau ir giliau įspėjo 
dėl to siūlomo prosperity: pro
sperity duoda gerovę individui; 
bet to neužtenka, reikia duoti 
ir tautai siekimų. į kuriuos verž
damasi ji ryžtųsi ir aukotis. 
Prosperity, neduodama /autai 
idealų, jau daug tautų praeity
je nuvedė į žlugimą.šiol Amerika ima iš ten visą buvo išvarymo priežastis.



|> sudarė apie ketvirtadalį visos 
- sąjungininkų armijos vakaruo

ji. • se. Jos entuziazmas buvo dide- 
. lis, nes ji ėjo, vaduodama Pran-

H cūzijos žemes. Strasbourgo
UI miestas buvo jau prancūzų ran-

"koše.
ĮĮv.. _Gruodyje Vokietija suorgani- 

zavo paskutinę didelę Ardėnų 
g|- ofenzyvą. Sąjungininkų armijai 

vadovavo gen. Eisenhoweris. 
Jis nusprendė pagerinti pozici- 
jas ir kariuomenę iš Alzaso ati-

|'v traukti. Turėjo būti evakuotas kad prie strategijos priklauso 
ne tik technikinės karinės ap
linkybės, bet ir moraliniai ele
mentai. O prancūzę tautai ir 
prancūzui kariui Strasbourgo li
kimas yra didžiausios moralinės 
svarbos".

Generolas Eisenhoweris įspė
jo de Gaulle, kokis bus Pran
cūzijos pirmosios armijos liki: 
mas, jei ji veiks separatiškai, 
nepriklausomai nuo sąjunginių-

įsakyti gen. Devers tvirtai lai- kų kariuomenės. Jis priminė, 
kytis Alzase”. kad tokiu atvęju____________

Vyriausias karo vadas buvo amerikiečiai gali nutraukti 
nustebintas, tačiau jis kalbėjo: jai kurą ir municiją.

"Tamsta man sakai politinius 
motyvus, kad aš pakeisčiau ka
rinius įsakymus".

"Armijos, —ginčijos de Gaul
le — yra sukurtos tam, kad
tarnautų valstybių politikai. Ir liekant ją be kovai reikalingų 
niekas geriau už jus nežino,

De Gaulle priminė Eisenho- 
weriui, kad atsargiai apsvars
tytų, koki bus padariniai, jei
gu bus leista priešui sunaikin
ti prancūzų pirmąją armiją, pa

ir Strasbourgas. Jį numatyta 
, atiduoti vėl vokiečiam.

To negalėjo prileisti de Gaul
le.

Mano pirmas uždavinys — 
sako de Gaulle — buvo pasi
rūpinti, kad Strasbourgas būtų 
ginamas.

Garantuoti, kad tai bus da
roma, neturėjau kitos priemo- 
nės kaip tik pačiam duoti įsa-

• kymą gen. de Lattfė, kuris va-
- dovavo Prancūzijos pirmajai ar- .
* mijai. Sausio 1 de Gaulle pa

siuntė de Lattre įspėjimą, kad 
Strasbourgas jokiu būdu negali 
būti atiduotas priešui; jeigu są
jungininkų kariuomenė' esanti 
į šiaurę nuo prancūzų pirmo
sios armijos, pasitrauktų, de 
Lattre tūri imtis pats visos ini
ciatyvos organizuoti Strasbour- 
go apsaugą.
t Tuo pačiu metu de Gaulle 
parašė gen. Eisenhovveriui laiš
ką, kad Strasbourgo negalima 
atiduoti priešui. Pasiuntė taip 
pat telegramas Rooseveltui ir 
Churchilliui. Sausio 3 de Gaulle 
atvyko pats į Versalį, kur buvo 
Eisenhowerio štabas.

priemonių. Tuo jis rizikuotų 
priversti prancūzų tautą, kad 

ji uždraustų sąjungininkam 
naudotis Prancūzijos geležinke
liais ir kitom susisiekimo prie
monėm, kurios reikalingos 
rinėm operacijom.

Pagaliau vyriausias karo 
das, — sako de Gaulle —
tiko su mano pažiūra. Su lais
vumu, kuris' yra viena iš lai
mingiausių jo patrauklaus cha
rakterio savybių, jis paskambi-

va-
su-

r y i
no gen. Devers, kad įsakymas 
trauktis atšaukiamas ir kad jis 
atsiųs naujus įsakymus. i 

Paskui prie arbatos Eisenho- 
weris pasiguodė de Gaulle, ko
kis yra sunkus jo uždavinys de
rinti įvairių vyriausybių nusi
statymus bei interesus. Tuo lai
ku jis turėjęs nesusipratimų su 
anglų Montgomery, kuris yra 
didelis karys, _bėt taip pat ašt
rus kritikas ir įtaringas valdi
nys.

“Mes persiskyrėm gerais 
draugais”, baigia pasakojimą 
apie aną konfliktą, kuris pri
vertė gen. Eisenhowerį nusileis
ti griežtam de Gaulle planui.

Tai buvo tolima praeitis. Jo- 
seph Alsop pasakoja vieną vaiz
dą iš de Gaulle ir Eisenhowe- 
rio susitikimų dabartinėje po
litikoje.

Buvo tai prieš paskutines Ka
lėdas Paryžiuje. Susitikime -

prezidentas Eisenhoweris kal
bėjo, prezidentas de Gaulle ty
lėjo. *

Eisenhoweris su jam būdin
gu įtaigumu kalbėjo apie Ame
rikos gerą valią ir jos palanku
mą Prancūzijos politikai šiau
rės Afrikoje. Aiškino, kad A- 
nr&rikos susilaikymas balsuo
jant Alžiro klausimą Jungt. 
Tautose nereiškia Amerikos nu
sistatymą pakitus. Prezidentas 
reiškė tikėjimą, kad Prancūzi
jos ir Amerikos galimi nesusi- 

gali. būti pašalinti ar 
De Gaulle vis klausė

spaudos šefe Htgorty, kurti 
lauki) kitam* kambaryje, peak> 
ryžęs redaguoti komunikatą li
ko be darbo. Jokio komunika
to nebuvo. ’./<

De Gaullenebuvo įtikintas, 
id Eisenhowerio ankstesni pa-kad 

reiškimai Paryžiuje 
mėnesio atsilankyme) buvo 
derinami su Amerikos 
Jungtinėse Tautose. De 
buvo priėmęs rugsėjyje Eisen- 
howerio pareiškimus kaip pa
žadą remti de Gaulle politiką . 
Alžiro klausimu. Amerikos su
silaikymą Jungtinėse Tautose 
jis priėmė kaip atsisakymą nuo 
tų pažadų.

Tęs Amerikos atsisakymas de 
Gaulle labiau žeidė nei pats 
Jungtinių Tautę balsavimas.

Šaltis paliko tarp dviejų pre
zidentų Paryžiuje. Ar jis bus 
pašalintas trečiame susitikime 
— Washingtone balandyje?

(Užbaiga) MUSSOLINI su savo šeima 1922 metais.

PASKUTINIAI MUSSOLINIO • lODŽiAl APIE LIETUVA
siu: tos trys valstybės turi bū
ti laikomos "dingusios ba ži
nios" ar "žuvusios"? Ar gal jos 
yra "išlaisvintos ar prarytos"? 
Ar jų likimas yra smurto tei
sės išspręstas, ar toms trims 
tautoms, kurios kadaise buvo

Tėviškės Pastogė, Australijos 
lietuvių laikraštis, pakartojo iš 
Romos laikraščio “H Tempo” 
italų publicisto M. Caudana pa
sakojimus apie Mussolinio pas
kutinį straipsnį, kuris buvo 
skirtas “Respublikoniškai Ko
respondencijai”. Tas straipsnis 
buvo rašytas 1945 balandžio 
25. Jame Mussolini turėjo atsi
liepti į San Francisco sušauktą 
46 valstybių konferenciją po
kario pasauliui sutvarkyti. Cau
dana pasakoja, kad tas Musso
linio straipsnis buvo pavadin-

SPAUDĄ

Tačiau, ponai, be tų nedaly
vaujančių aš turiu galvoje mi
rusius, mirusias valstybes. Ar 
jūsų tarpe, ponai, yra kas nors, 
kas galėtų duoti man žinių apie
Estijos, Latvijos ir Lietuvos Ii- laisvos, dar šviečia kokia blan- 
kimą?"

Čia Hondūro delegatas pri
mena tų trijų valstybių tauti
nius bei' istorinius bruožus ir 
tęsia — "Leiskite man, ponai, 
šiame susirinkime, tolimame

ki vilties šviesa... Nes jeigu ga
lingesniųjų teisė vis dar būtų 
lemiama tautų likimui, tai leis
kite man pasakyti, kad tokiu 
atveju nevertėjo mums suva
žiuoti į šį San Francisco mies-

nuo ginklų žvangėjimo ir pa- tą, kuris be reikalo pavadintas 
tas “Iš anksto surašyta nelauk- skirto ~
tos kalbos kronika”. Jame įsi- nustatyti, leiskite man paklaus- šelio vardu”.

Marijampolė dabar pavadin
ta Kapsuku. Per karą joje bu
vo labiausiai nukentėjęs miesto 
centras. Dabar jau atstatytas. 
Miestas yra padidėjęs. Išsitie
sė į Prienų, Vilkaviškio, Kauno 
ir cukraus fabriko pusę. Tar
pučiai tai jau kaip reikiant prie
miestis. Mieste esą apie 20000 
gyventojų. Susisiekimas mieste 
palaikomas autobusais. Priva
čių automobilių dar nedaug. Nu
matoma steigti naujas pramo
nės įmones, o tada gyventojų 
skaičius padidėsiąs iki 40,000.

Yra 6 aukštesniosios mokyk
los. Tarp jų vietoj buvusios žy
dę gimnazijos dabar veikia ru
sę gimnazija. Septintai mokyk-

“Jeigu mes žaistume karinius 
žaidimus, — atsakė de Gaulle 
karo vadui Eisenhoweriui, — 
sakyčiau, kad jūs esate teisus. 
Bet aš turiu padėtį vertinti iš 
kitos kertės. Pasitraukimas iš 
Alzaso išduos Prancūzijos teri
toriją priešui, ir tai bus nauja 
tautai katastrofa. Elzasas yra 
šventa žemė. Prancūzijos vy
riausybė nenori leisti, kad prie
šas ten sugrįžtų, šiuo metu 
esam labiausiai susirūpinę 
Strasbourgu. Aš įsakiau Pran
cūzijos pirmajai armijai mies
tą ginti. Tai bus daroma, nors rūmus stato pačiame miesto 
ir kažin kas būtų. Bet nelaimė centre Prie Basanavičiaus aikš- 
būtų, jei sąjungininkų karino- tės. Rygiškių Jono gimnazija 
menės būtų išblaškytos. Dėl to dabar turi tris aukštus.
aš prašau planą persvarstyti ir Marijampolės parapijos baž-

dis ir įvykdyti tokią laimę kaip “Atlikus įžengiamuosius posė- iš Rytų į Vakarus ir po to mir- šis klausimas liestų bet ką ki- 
Lietuvoje. Vieną sykį — paša- džio formalumus ir po keturių ties tyla apsupo tą žaizdą, tas ta, tik ne Sovietų Sąjungą 

nyčia tebestovi. Visi trobesiai, koja rašytiį^ apie tą laimę — didžiųjų kalbų, pakilo Hondu- tris tautas. Ar bus įžūlu iš ma- Taip rašė Mussolinis balan- 
kurie priklausė vienuolynui, yra ateina rusai rį kambarį, tuojau 
valdžios žinioje. Klebonas yra atkelk spintą; ką pamatė spin- 
kun. V. Dvaranauskas, dabar toje, tai jau nebetavo. Pamatė 
jau senutėlis, baltaplaukis, bet kartą skustuvą. Tuoj į kišenių, 
dar tiesus ir veiklus. Kapinės Tau, sako, dabar nereikia, da- 
gražiai aptvarkytos, o parapijos t)ar skuta barzdą su peiliukais, 
statytuose teatro rūmuose, kur Tamstų laikraščiuose skaičiau 
būdavo vaidinimai ir susirin- kad Lietuva dabar tai laimės 
kimai, dabar yra dramos teat- kraštas. Gal tam autoriui ir ge
ras. rai gyventi. Už tokį parašymą

žmonės su mažom išimtim gaus laipsnį, gaus premiją. Ir 
prisirišę prie parapijos.

Kai gavo laikraščię iš Amerikos
Vienas skaitytojas atsiuntė 

laišką savo seno draugo iš Lie
tuvos. Jam buvo nusiuntęs laik
raščių — tų, kurie į Lietuvą

mūsų kolūky gauna tik tie, kur 
turi laipsnį ir yra pirmūnai. 
Gal daug laiko išeis, iki pama
tys patys amerikiečiai.

Aš atsimenu tarp tamstos
anksčiau siųstų laikraščių buvo Nų. Aš nekalbu apie tas vals-
toks Keleivio Maikis. Jo’ auto- tybes, kurios yra nugalėtos ir
rius rašydavo: kam tos bažny- kurios — kaip Italija — netu-

Iš tų laikraščių — rašo tas įjos, kam tikėti Dievą, nei jo rėi° P^no demokratijų pripa-
senas ligotas lietuvis — matyt, nei sielos niekas nemato, tai žinimo, nekalbu taip pat apie
kad pas jus (vadinas, Ameri- kam varžyti savo laisvę Mal
koje) nori valdžią paimti liau-

Štai beveik stenografinis jo rišką terminologiją, jus paklau- buvo nužudytas, 
kalbos tekstas: “Nenustebkit, 
ponai delegatai, kad po puikių 
kalbų, kurias čia pasakė ketu
rių didžiųjų valstybių atstovai, 
drįstu į jus kreiptis, mažos 
Centro Amerikos valstybės de
legatas. Bet jisai daro tai, klau
sydamas teisingumo balso, ku
ris turi vadovauti mūsų min
tims ir veiksmams, šiame kil
niame ir dideliame susirinki
me, kokio nėra buvę net ge
riausiais Tautų Sąjungos lai
kais, trūksta kai kurių valsty-

PASIKALBĖJIMAS
su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo - pardavimo 
tarpininku

1. Kada geriausia namus pirkti?
— Namus geriausia pirkti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

2. Kodėl?
— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 
nes 
tus 
pat
nes darbo vieta pakeikiama, pasitai
ko. r J ------------,----------------------- *-

namus parduoda į Floridą ar ki- 
šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pasitaiko, kad namus parduoda.

kad nuosavybė likviduojama ir

FESTIVAL RESTORANAS R BARAS
VACYS STEPONI8, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. T.

JOS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ

kio norai išsipildė — dabar 
Lietuvoje yra tokia laisvė.

Tokioje “laisvėje” gyvenda
mas, sakos nebturįs dantų. No-

neutralias valstybes, kurios, bi
jodamos būti paskutinių mo
mentu nudobtos, velijo būti 
iš šios organizacijos išskirtos.

ž3. Kur namus pirkti?
Wm. J. Drake (Dragūnas) — Namus geriausia pirkti: Cypress 

Kilis. East New York, Woodhaven, 
' Richmond Hili, Flushing. Kew Gardens. Jamaica ir Jamaica Es- 

tates. nes tose vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

’ MES IŠRŪPINAME VIZAS

PIRMUTINIS PO KARINIO 
LAIKO KELIONIŲ BIURAS 

ORGANIZUOJĄS KELIONES
I SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 
TURIS DAUG PATYRIMO.

TeL MU 3-2928
GERI PIETŪS IR VAKARIENE - JAUKUS BARAS

Kelionės suorganizuojamos 
GREITAI ir NEBRANGIAI

ri naujų kailinių, bet jie kaš- šventinama ruįpiūčio mėn. Nie- 
tūoja 200 rublių. Patenkintas, kas netikėjo, kad taip greitai 

pasiseks pastatyti. Stiebiasi baž
nyčia savo aukštu bokštu. Ma
toma beveik iš kiekvienos Klai
pėdos miesto kertės. Atrodo 
imponuojamai: aukšta, liekna, 
languose vitražai. Bus radijofi-

kari dar turi akinius, nors tie 
jau seni ir vienu numeriu per 
silpni.
Klaipėdoje baigiama statyti 
bažnyčia

Nauja katalikų bažnyčia Klai
pėdoje jau baigiama. Ji bus kuota.

4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikią kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninką, o tokiu yra Wm. J. Drake.

5. Kodėl kreiptis į Wm. J. Drake?
-* Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje apylinkėje 
užaugęs, ją gerai pažįsta, sėkmingai verčiasi namų pirkimo - 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sūnus, gerai pažįsta kiekvieno lietuvio rei
kalus. galėsit su juo kalbėtis gimtąja kalba. Daugeliui lietuvių jis 
įvairiuose reikaluose patarnavo.

6. Kaip jis gali Jums padėti įsigyti namus?
— Nuėję į jo įstaigą Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jieškote, kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

7. Kokio laiku patogiausia j Mr. Wm. Drake kreiptis?
— Kreipkitės į jį vakarais kasdien, o pcStadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro: sekmadieniais nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

Wm. J. DRAKE JUMS GERAI PATARS IR PATARNAUS

AMERICAN HOME REALTY
Wm. J. DRAKE REAL ESTATE BROKERIS 

84-14 JAMAICA AVĖ., WOOOHAVEN 21. N. Y.
(Forest Parkway Stotis)

Tel.: Hl 1-5220
• Dėmesiui visų tų. kurie nori namus parduoti! 
Kreipkitės į šią įstaigą ir ji greitai suma pirkėją



Ir mano diena turi tiktai 24 valandas

Pasaulio Lietuvių Archyvo 
vedėjas Vincentas Liulevičius 
šaukiasi gimtos pagalbos. Savo 
atsišaukime į lietuvių visuome
nę jisai rašo:

“1946 metais Vokietijoje pra
dėjau rinkti istorinę medžiagą. 
Pradžioje dirbau savo iniciaty
va, paskiau istorinės medžia
gos rinkimo komisijos vardu. 
Surinktąją medžiagą siunčiau į 
šv. Kazimiero seserų vienuolyną 
saugoti.

Persikėlęs iš Vokietijos į 
Chicagą, pradėjau tvarkyti su
rinktąją medžiagą ir rinkti iš 
viso pasaulio lietuvių. Patalpas 
parūpino minėtas vienuolynas, 
veltui duodamas didelį- kamba
rį, dalį inventoriaus ir aprūpin
damas šviesa ir šilima. Nuo 

j - 1948 metų šią veiklą rėmė Vil
kas iš jo reikalam Alto skiria
mų pinigų.

Taip susidarė trys laikytojai 
— ramsčiai, reikalingi archyvo 
veiklai. Įstaiga įsigijo pasitikė
jimą ir smarkiu tempu augo. 
Susidarė archyvinės, bibliogra
finės ir muzėjinės medžiagos 
lobynas, kuris nebetelpa 33 
spintose. Turimos medžiagos 
panaudojimas nuolat kyla.

Neilgai archyvo laikytojai 
taip darniai dirbo. Vliko VT 
su 1955 metais piniginę para
mą nutraukė. 195$ ir 1957 me
tais parėmė JAV LB Centro 
Valdyba, o 1958 — JAV LB 
Kultūros Fondas, o 1959 jau 
niekas nebešelpė. Nors vienas 
ramstis išvirto, tačiau archyvas 
vistiek veikė.

ši įstaiga yra visų lietuvių 
nuosavybė. Tad kiekvieną pra
šau padėti kas kuo gali. Laukiu 
greitos pagalbos. Adresas: Pa
saulio Lietuvių Archyvas, 2601 
West Marųuette Rd., Chicago 
9, m., USA.”

Toks tasai graudus, skubus 
ir skaudus reikalas. Savo ruož
tu visus kviečiame nepalikti 
Vincento Liulevičiaus vieno su 
tuo archyvu, į kurį jisai yra 
įdėjęs daug širdies bei darbo 
ne savo asmeniškam pamėgi
mui ar reikalui, bet lietuvių tau
tos gerui. Norime manyti, kad 
rasis ne tiktai atskirų asmenų, 
bet ir įstaigų, kurios padės jam 
iš keblios padėties išsipainioti. 
Bet šia: proga norėtume ir po
ra minčių pridėti. Gal jos pra
vers ateityje.

Popiežius jonas xxiii vaMo popiežius Jonas XXIII po vieneriu metu 
jau antruosius metus. Jam da- * • r vr-
bar 78 metai. Kaį jį išrinko 
popiežium, tokį pagyvenusį, pa- x 
sklido kalbos, kad jisai bus 
“tarpinis popiežius” tarp miru
sio Pijaus XII ir būsimojo ... 
Tas kalbas Skleidė ir “geri Va
tikano reikalų žinovai”, — pa
stebi šveicarų savaitraštis “Die 
Weltwoche”. Dabar, anot. to 
laikraščio, tokios kalbos dingo.

_ Popiežius Jonas XXIII valdo, 
sveikai jaučiasi, savarankiškai 
tvarkosi visai nesudarydamas 
įspūdžio, kad rūpinasi tik laiki
nai. Katalikų Bažnyčios reika
lai, kurie sugulė ant jo ečių, 
niekada nebuvo ir nėra laiki
ni. Jeigu kas tuo nusivylė, tai 
jo reikalas.

Antrasis nusivylimas ištiko 
tuos, kurie popiežiaus Jono 
XXIII asmenyje įžiūrėjo libera
lą. Buvo nušnekėta ir net vaiz
dais parodyta, kaip jisai, bū
damas Vatikano diplomatas,

linksmoje draugijoje šypsosi, “naują liniją”. Kai kurios nau- 
stikliuką rankoje turi. Kad kam jenybės tėra tik kitoks tų pačių 
tai patiko. Patiko galvoti, kad reikalų tvarkymas.
tasai nuncijus ir kardinolas bū- |ęp NAUJAM PQP|C»iŲ»

NEREIKĖJO MOKYTIS?
Popiežius Jonas XXIII, ..vos

siąs “pasaulietiškas popiežius”. 
Nušnekta ir apie tai, kad nau
jas popiežius laikysis liberališ- perėmęs pareigas, tuojau prade- j 
kesnės linijos su komunistais. jo mokytis anglų kalbos. Kai 
Anas šveicarų laikraštis pabrė- praėjusį rudenį lankėsi JAV 
žia, kad “joks popiežius nėra prezidentas D. Eisenhoweris, jį 
liberalas”. Nereikia dabartinio 'sveikino jau angliškai. Bet vie- 
popiežiaus Jono XXIII širdies no dalyko naujam popiežiui ne
paprastumo ir atvirumo jungti reikėjo mokytis: kaip patraukti 
su jo nusistatymu principiniais 
tikėjimo klausimais. Buvo il
gametis draugas prancūzų po
litiko, socialisto Ed. Herriot 
(mirė susitaikęs su K. Bažny
čia), bet priešininkas jo pažiū
rų. Popiežiaus Jono XXIII žmo
niškumas plaukia iš jo širdies, 
o nusistatymas atitinka Katali
kų Bažnyčios reikalus. Nėra nie
ko, kad rodytų Kat. Bažnyčios

prezidentas D. Eisenhoweris, jį

Lankydamas bažnyčias, para
pijas, ligonines, kalėjimus, po
piežius Jonas XXIII jau daugelį 
kartų buvo palikęs Vatikano 
rūmus, atsiradęs .netikėtai ten, 
kur jo nelaukta. Taip aplan
kė vieną sergantį kunigą. Dėl 
to yra kiek rūpesčio popiežiaus 
sargybai, bet šv. Tėvui tai ne- 
kliūtis. Kaip tėvas, jis nori kal
bėti ne oficialiai, bet privačiai. 
Tiktai privatines audiencijas 
yra susiaurinęs, h* tai dėl 40, 
kad liktų daugiau laiko priimti 
grupėmis. Antra vertus, priva
čių audiencijų ieško tie, kurie 
turi kokį asmeninį interesą ar 
nori pasigirti. Popiežiui tai ne
patinka.

Vienas amerikietis senatorius

žmonių širdis. To meno mokė
jo jau seniai. Tai menas supras
ti kitą žmogų, jo reikalus, jį 
atjausti, paguosti ir prablaivy
ti. Toji trauka į žmones, į tie- su žmona prieškambaryje pra

laukė audiencijos apie dvi va
landas. Priėmimas truko tik 
pusantros minutės. Senatoriaus 
žmona piktinosi, kad jos vyrui 
dar niekada nebuvo taip nuti
kę. Bet pas popiežių jis lankė
si dėlto, kad Amerikoje išren
kamas katalikų balsais, nors 
pats yra protestantas. Nepasi
tenkinimas pasiekė ir popie
žiaus ausis. Jis prasitarė: “Ir 
mano diena turi tik 24 valan
das”.

sioginį su jais ryšį ir pasikal
bėjimą, nuveda pas Vatikano 
darbininkus, mūrininkus, sodi
ninkus, sargybas. Visiem palie
ka įspūdį malonaus popiežiaus 
— “D Papa Simpatico”.

KVIEČIAMIEJI VIENYBĖM 
TRAUKIASI ATATUPSTI

Popiežiaus noras plačiai su 
visais bendrauti ir visiem pa- 
dėti, gal būt, buvo vienas iš 
akstinų kviesti visuotinį Baž- 
nyčios susirinkimą. Bažnyčios < 
susirinkimas šaukiamas 1963 
metais. Dėl jo buvo jau įvairių 
atsiliepimų nekatalikų sluoks
niuose — palankių ir nepalan- 
kių. Paskutiniu metu nepalan- 
kiaušiai atsiliepė “World Coun- 
cil of Churches” savo posėdyje, 
Ženevoje; Šveicarijoje. Dalyva
vo protestantai ir stačiatikiai. ‘ 
Išsireikšta, kad popTjono XXIII 
siekiamoji Bažnyčių vienybė 'M 
esanti “apgaulė”: norima visus 
krikščionis palenkti Romos vys
kupo priklausomybei.

Nepaisant tų nepalankių at
siliepimų, pop. Jono XXIII as
muo, jo nuoširdumas ir tiesūs 
žodžiai teberanda atgarsį ne 
tiktai nekatalikų, bet ir nekrikš
čionių tarpe. Tikima gera . va
lia ir siekimais; iš antros pu
sės, ilgimasi vienybės.

Palankūs popiežiui jausmai 
įnervino vieną evangelikų vys
kupą Vokietijoje. Jis pasijuokė 
sakydamas: “Daug kas pamirš
ta, kad popiežius visų pirma 
yra griežtas katalikas”. Negi 
kitoks jis galėtų būti? Nė per 
2000 metų kitoks nebuvo. (S.)

su- 
be- 
ne- 
nė-

Vienuolynas, kiek iš atsišau
kimo atrodo, savo ilgamete glo
ba daug prisidėjo archyvui 
telkti ir saugoti. Bet koks 
būtų vienuolynas, kad ir 
skurdus patalpomis, jei tai
ra jo vieno reikalas, pagalba 
negali trukti amžinai. Arba jis 
visai archyvą perima ir juo rū
pinasi, arba su juo daromi su
sitarimai. Staigus archyvo iškė
limas rodytų, kad tokių susita
rimų nebuvo. Ateityje neturėtų 
taip būti;

Apskritai, teisinė ir finansi
nė archyvo padėtis, kaip rodo 
kreipimasis, tepriklausė nuo ke
lių ramsčių malonės. Yra dar 
kitas archyvas, Alkos, priglaus
tas Brocktono vienuolyne, bet 

» . . JX. . . , jo globėjas ir saugotojas prel.Bet š. m prašioje vienuoly- į^uras turi tvirtesnę atama 
no genelė viršininke pranešė 
man, kad archyvo užimamų *
plotų prireikė, vienuolyno rei
kalam ir kad archyvas turės Vincentas Liulevičius daug 
išsikraustyti. Tuo pranešimu iš- pasiaukojimo ir idealizmo pa
virto ir kitas ramstis. Likęs vie- rodė, ėmęsis tremtyje telkti is

torinę medžiagą. Kada nors la
bai jos prireiks. Ir dabar jau 
daug kam prireikia. Čia dvie
jų nuomonių nėra. Bet yra gy
vas reikalas sutvarkyti archy
vo teisinius ir finansinius rei- 

_ kalus. Norime turėti vilties, kad 
kraustymą ir nupirkti penketą jo desperatiškas šauksmas ne

liks balsu dykumoje.

naš, be piniginės paramos ir be 
patalpų, nesiryžau be visų pa
galbos padėti surasti kitas pa-

paruošti pervežti, apmokėti per-

spintų.

Popiežiaus žodis katalikų akcijai
Sausio 19, sekmadienį, italų goję, drausmėje ir susiklausy- 

katalikų akcijos mergaitės bai
gė švęsti 40 m. veiklos jubilė- 
jų. Ta proga šv. Petro baziliko
je buvo suorganizuota audien
cija, kurios metu popiežius pa
sakė reikšmingą viso pasaulio 
katalikų akcijai kalbą.

Šioje kalboje popiežius pri
minė katalikiškosios akcijos po
būdį, pabrėžė tikslą ir išryški
no uždavinius, kuriuos jau bu
vo iškėlę ankstyvesnieji popie
žiai Pijus XI ir Pijus XII. Ypa
tingą dėmesį jis atkreipė į tris 
dalykus: katalikų akcija turi 
būti stipri pagalba kunigam 
apaštalavimo darbuose; ji turi 
būti šviesus vienybės ryšys ir sus raoderniųjlĮ laikų 
ji tun sviesti kitiems kaip iš- (signadulum) Ji ursi apo-

me. Vieninga savo veikime, vie
ninga ir paklusni vadovaujan
čių organų įsakymų vykdyme, 
vieninga susiklausyme, kuris 
padeda įgyvendinti geras idė
jas ir panaudoti bendruosius 
organizacinius lobius. Vienybės 
reikalui turi būti paaukotos vi
sos asmeninės ambicijos, nes 
tik klausant savo vadovybės bus 
galima sėkmingai veikti. "Tai
gi tik sutarimas ir vieningu
mas mintyse, pasiryžimuose ir 
programose leis visuomet sėk
mingai atlikti savo pareigas ir 
pajusti atsakomybę".

Katalikiškoji akcija yra švie-

ganymo ženklas.
Pagalba kunigam (adiutorium) 

nebus sėkminga, jei jos nariai 
patys neturės tvirtų krikščioniš
kojo mokslo ir gyvenimo pa
grindų; dėl to, visų pirma iš jų 
reikalaujama gilaus religinio 
pasiruošimo, religinės prakti
kos, pamaldumo ir liturginių 
apeigų pažinimo. Tik taip pasi
ruošę ir kasmet uždarose reko
lekcijose atsinaujinę, Bažnyčios 
hierarchijos vadovybėje jie ga
lės sėkmingai apaštalauti.

Katalikiškoji akcija turi bū-

kalipsės angelas, nešąs amžiną
ją Evangeliją, kad padėtų sa
vo parama gyvenantiems žemė
je. “Mūsų, kaip Aukščiausiojo 
Kunigo, ir visuotinės Bažnyčios 
rūpesčiai yra taip pat ir jūsų 
rūpesčiai, t. y. ieškojimas aukš
čiausių sielų dalykų, ir sutam
pa su mūsų troškimais. Jūs 
stipriai ginate prieš betką pa
grindinius socialinės krikščio
niškos tvarkos principus, gina
te Jėzaus Kristaus atpirktą žmo
gų, nes įvertinate tai, kas su
daro jo vertės, laisvės ir nepa-

ti vienybės veidrodis (specu- keičiamosios teisės pagrindą”, 
lum), savo organizacijos sąran- (nukelta į 5 p.)

J. GIRMANTAS j ’

KANDYS I
•••••••••• Keturių veiksmų pjesė-

(7)
Bakūnienė (pavydu ir kerštu degdama): Puikus 

sumanymas! Aš jai ir užtaisysiu! O, bestija! ... Ji 
pasipuoš, žinau, kad pasipuoš! Norės puikiausiai pasi
rodyti! Vargonininkė!. Pianistė! Ji vargonuos, o ma
no vyras ten šalia stovės, tai kur gi nesipuoš! O, 
bestija! ... Aš jai parodysiu! Žinau! Sukalbėsiu su 
Gabriene, ir eis kaip iš vamzdžio! ... Puikiausiai man 
pavyks! (Jaunimas dainuoja “Eisim, brolėnai, na
mo, namo”).

Bakūnienė (lyg atsibudus): Bet jau gana. Jauni
mas paskutinę dainą traukia. Bėgu. Vyrai gali manęs 
pasigesti. O tamsta neprapulk. Dar turime pasimatyti. 
Aptarsim viską smulkiai.

Trūkis: Aš vakarais čia pasėdžiu, dažniausiai gi 
būnu prie savo barakėlio, o vaikščioju visais takais ... 
Bet jŪgu ieškoti prireiktų, tai padės Gabrienė.

Bekūnienė: Gerai. Pamatysim. (Nueidama). Mes 
savo padarysim, Truki! (Nueina).

Trūkto (nueinančiai Bakūnienei): Aš visada pa- 
riruošęs, ponia. '

7 scena (Trūkto, vėliau du vyrai)
Trūkis (sėdas ant suolo ir degas cigaretę. Pa

leidžia aukštyn dūmą): Viskas eina pagal planą ...

(Iš kairės ateina du vyrai, pasižiūri į Trūkį ir 
paskubom nueina į kantinę. Pro šalį eina šliurskis).

8 scena (Trūkis, šliurskis)
Trūkis (pamaži švilptelėjęs): Šliurski!
Šliurskis (stabtelėjęs): A, Trūkis (Eidamas ar

tyn). Kokius velnius tu čia lupi?
Trūkis: Perdaug nenorėk žinoti.
šliurskis: Tavęs prie laužo nemačiau! (Sėdasi). 

Ar nebuvai čia atsiviliojęs kokią paukštytę? Mačiau, 
nuėjo viena ...

Trūkis: Tai mano reikalas.
Šliurskis: Žinoma. Bet tu vistiek pasiutęs!
Trūkis: Ne be reikalo. Klausyk, Šliurski, noriu 

kviestis tave į liudininkus. Tu čia man visai gerai 
pasipainiojai.

šliurskis: Ar tu rimtai? '
Trūkis: Labai rimtai*.

.šliurskis: Hm. Tai tu veiklus, žiūrėk!
Trūkto: Nesnaudžiu.
šliurskis: Bravo.
Trūkis: Ar ateisi? ;
šliurskis: Kada, Kur?
Trūkis: Po kelių dienų. Birželio dvidešimt de

vintą, dešimtą valandą, mieste, prie katalikų bažny
čios.

šliurskis: Ką tu sugalvojai?
Trūkis: Neklausk. Pamatysi. Iš pradžios man 

truputį padėsi, o paskui būsi didelio darbo liudinin
kas. Sutinki?

šliurskis: Gerai.
Trūkto: Prireikus ir aš tau kada padėsiu.
šliurskis: Gerai ... Dešimtą valandą.

aš gal 'ateisiu ir su visam, o tau nėra reikalo. Dar 
geriau, jei ateisi kiek vėliau.

šliurskis: Tai ir viskas?
Trūkis: Tuo tarpu viskas. Ten daugiau sužinosi*. 

Tik neapgauk manęs.
šliurskis: Ar kada apgavau?
Trūkis: šį kartą ypatingai svarbu, dėl to sakau 

—nepamiršk..
šliurskis (nusižiovavęs): Aaa ... Ar kada pamir

šau? (Dar žiovauja). Laikas į kinį. (Keliasi). Matai, 
jau ir paskutiniai laužininkų balsai nutilo.

Trūkis: Ei, šliurski! šis vakaras man buvo geras.
šliurskis (numojęs ranka): A... Tikriausiai tik

tai merginėji, ir viskas.
Trūkis: Palauk, šliurski. Dvidešimt devintą pa

matysi. Ir tau dar geras lopas mano garbės užkris.
šliurskis (žiovaudamas): Aaa ... (Numoja ranka).
Trūkis: Pąmirkysiva ir liežuvius.
šliurskis: Na, čia tai kitas reikalas, žinai, kad 

aš nemėgstu tuščios šnekos ... Labanakt, Trukt
Trūkis: Labanakt, linkiu gerai išmiegoti.
šliurskis: O tau — gerai pamedžioti.
Trūkte: Jau mano sumedžiota. Dabar tiktai — 

vykdyti, atlikti savo pareigą idėjai.
(Už scenos kairėje pusėje pasigirsta kalbant. 

Trūkis ir šliurskis pasislepia iž krūmų).

.9 scmm (Lyda ir Valiūnas)
(Pasirodo, lėtais žingsniukais eidami, Lyda ir Va

liūnas).
Valiūnas (pradeda kalbėti dar nematomas): O 

vis dėlto man labai įdomu, ko tu buvai tos moters 
iškviesta? Ir grįžai, man atrodė, kažinko susijaudi-

Trukto: Truputį po dešimtos. Dešimtą prasideda nūs. (Mostelėjęs ranka). Ak, čia ta gfrtinė ... (Abu
pamaldos, o mudu ateikiva kiek po dešimtos. Na, susisuka atgal). Taip, Lydute ...

Lyda: Atsiprašau, Rimai. Aš nesu dar tau pa
sižadėjusi. Neskaityk, meldžiamasis, mano žingsnių...

Valiūnas: Bet, Lyda . . (Juodu abu pranyksta 
už scenos).

10 scena (Trūkis, šliurskis)
(Abu išlenda iš krūmų).
Trūkis: Tai, šliurski, radinys. Ir šitas bus mū

sų naudai! (šliurkis žiūri į Trūkį akis pastatęs).
Uždanga

TREČIASIS VEIKSMAS
Prie bažnyčios šventoriuje. Dešinėje pusėje po 

medžiu suolelis, kiek toliau jazminų krūmas. Kairė
je pusėje prieky irgi kažinkoks nedidelis krūmas.

Bažnyčioje girdėti vargonuoja.
1 scena (Trūkis)

Trūkis (ateina iš kairės, stabtelėjęs pasiklauso, 
paskui atsisėda ant suolelio ir užsirūko. Papūtęs dū
mą nusišypso ir kalba pats su savim):

‘Pažiūrėsim, kaip tau dabar patiks, paukštyte. 
(Aukštyn papučia dūmus ir vėl paklauso į bažnyčios 
pusę). Pasidžiauk tą valandėlę, pamuzikuok savo Die
vuliui ... (Vėl papučia aukštyn dūmus).

(Iš gairės ateina šliurskis).
2 scena (Trūkto, šliurskis)

šliurskis (į Trūkį): A, sveikas. Truki. Tu pir
mesnis.

Trūkto: Dar neseniai ... (Siūlo šliurskiui ciga
retę).

šliurskis (imdamas cigaretę linktelia galva į 
bažnyčios pusę): Tai tu, begėdi, nė pasimelst neužeini.

Trūkto (pridegdamas cigaretę): Dar nesijuok. Tur
būt, neužmiršau. Kai buvau mažas ir kvailutis, mo
tina gana tampė po bažnyčias.

(Bus daugiau)



PRARASTI SUŽADĖTINIAI
METMENYS NOVELEI

— Ne, nepažįstu. Jus kažkur

Gailutė susijuokė. Paskui vėl 
surimtėjo. Mažai betrūko, kad

(Nukelta j 5 pusi.)

DARBININKAS
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būti ištikima Ii-

— Nerimą Naruti — Kazi
miera Balsienė, gyvenanti Ro- 
chestery, N.Y., rengiasi išleisti 
savo eilėraščių rinkinį. Ji uo
liai bendradarbiauja Atities 
žurnale.

Dr. Ona LabanauskuM, bal
to vajaus užbaigimo susit.nki- 
mė padarys specialų pranešimą 
apie siuntinius ir jų problemas 
i Uetuvą ir kitus sovietų oku
puotus kraštus. Kun. L. Jankus 
paaiškins apie vaistų siuntimą.

— Alina Staknianė, gyvenan
ti Jamaica, Queens, pakviesta 
vyriausia Lituanus redaktore, 
nes iš tų pareigų dr. V. Vy
gantas pasitraukė.

— Solistė Monika Kripkaus- 
kienė, dalyvavusi Darbininko 

' koncerte, nori šį rudenį suruoš
ti savo dainų rečitalį New Yor- 
ko mieste.

Audra Antanaitytė, rudenį at
vykusi iš Brazilijos ir dabar 
dirbanti Ateities žurnalo admi
nistracijoje, nuo vasario pra
džios išvyksta studijuoti į An- 
hursto kolegiją, Putnam, Conn.

se yra dar blogiau, fad yra sarto 16 gimnazijai ir sanato- 
E8KIMC MI vaiku Nuotrauka h pagrindas džiaugtis, jog ten ge- rijos ligoniams Vokietijoje, pa- 
"Motera" tumaio. ' ra. kur mes esame ... (f), remti.

G. OUMČIUTĖ-BRECHMANIENE

TEN GERA, KUR MŪSŲ NĖRA
Apie Anglijos moteris

Moteris, palikusi anapus Nauję mėty

C. Stendeli, šveicarietė, 
krašto moterim rašo, kad 
pikta pavydėti amerikie- 
pavarčius žurnalus. Visiš-

vyriškis su slidė
je kažkada buvo 
neprisimena. Gal

— Weshinptono Lietuvių Mo
tery Klubu r/.ošia sausio JO 
d., 8 vai. vakare koncertą puoš
imoje Catholic Doughters of 
America patalpose, 2 Scott Gir
ele, N. W., Washington, D.C. 
Programoje dalyvaus solistė 
Barbara Darlis ir aktorius H. 
Kačinskas. Pelnas skiriamas Va-

E.
savo 
nėra 
tėm, 
kai pateisintinas atsidūsėjimas: 
“Ir aš norėčiau būti tokia šei
mininkė.’ Turėti gerą elektrinę 
krosnį, modemiškai įrengtą vir
tuvę, šaldytuvą su konservuo
tu maistu, automatinį namų 
šildymą, automatinį skalbtuvą 
ir lygintuvą ir tt.”. Pavydėti ir 
siekti gero dar rfesąs piktas 
pavydas. Blogiau -yra dėl to 
graužtis. Tada reikia savo padė
tį lyginti su kitų padėtimi, sa
kysime, kad ir su anglių. Ką 
reiškia, kai anglė prie altoriaus 
prisiekia vyrui

ANGLIJOS karališkoji šeima vasario mėn. laukia trečio kūdikio. Nuo
trauka imta seniau. Abu pirmieji vaikai dabar gerokai paugę.

O. F. M., (Viltis ir pražūtis) ir 
kun. P. Gaidamavičius (Dabar
tis šaukiasi prakartėlės). Tai 
religinio pobūdžio straipsniai; 
ir čia kunigam priklauso žodis.

Dr. V. Sruogienė rašo apie 
Oną Vytautienę, D. Paškevičiū
tė — tėviškės ilgesį, G. Breich- 
manienė — lietuvių tautinius 
šokius. E. Kardelienė duoda at
siminimų apie Lietuvos operą. 
Labai simpatiškai ir su nuotai
ka perteikti Irenos Gotceitaitės 
-Ehlers įspūdžiai iš eskimų že
mės. Iš dr. M. Biliardo knygos 
“Meilė ir gyvenimas” išversta 
apie moterų nuovargį (vertė E. 
Senkuvienė). Poezijos duoda A. 
Karvelytė ir R. Dapšienė, be
letristikos — D. Brazytė.

Visas įvairenybes ir įdomybes 
šeimininkėm sunku išvardinti 
ir nėra reikalo. Būtų reikalas 
tą žurnalą užsisakyti ir paskai
tyti. Leidžia Kanados Lietuvių 
Moterų Draugija: 46 Delaware. 
Toronto 3, Ont. Kaina metam 
3 dol. Išeina metų ketvirtimis.

(Moteris, Nr. 4 (17). Spalis - 
Gruodis, 1959). S.

gi gyvos galvos? Tai dar ne
reiškia tiktai velėti jo marški
nius, virti avižinių kruopų ty
rę (porridge),nesimaišyti į vy
rų kalbas. Tai reiškia "truputy’ 
daugau.

Nors nemaža anglių dirba, 
kaip ir vyrai, bet visas namų 
darbas gula ant moterų pečių, 
nes gauti tarnaitę sunku ir 
brangu. Anglė beveik viską 
verda, nes gaminto ir užšaldy
to ar konservuoto maisto maža. 
Namų gi šildymas yra toks, kad 
apie jį tektų skyrium rašyti. 
Centralinis ir automatiškas šil
dymai yra dar reti. Namų ži
diniui (poetiškam, bet neprak
tiškam) anglį reikia atsinešti 
iš rūsies. Kur yra kitoks šildy
mas, ten vamzdžiai eina iš lau
ko. Tenka juos žiemą karštu 
vandeniu atšildyti, jei iš rudens 
nėra gerai kuo nors aptuloti. 
Yra elektrinių skalbtuvų, bet 
nėra sausros. Dėl drėgmės skal
biniai ilgai ir prastai džiūsta. 
Ypač sunkiai džiūsta vilnoniai 
rūbai. Bet juos dar reikia nu
megzti. Drėgnas ir vėsus kli
matas jų nemažai reikalauja. 
Iš moterų dar reikalaujama na
mų vidų dažyti arba popierium 
išmušti. Darbininką sunku ras
ti ir brangu. Vyrai padeda re
tais atvejais. Baldus dažnai rei
kia naujai aptraukti, nes drėg
mė ir juos greitai ėda. Ir po 
viso to triūso, kai vyras grįžta, 
reikia dar jam būti trauklei, 
mielai, šnekiai draugei ...

Ta šveicarietė sako, kad nė
ra ko anglėm pavydėti. Dėl to 
turįs mažėti pavydas ir ameri
kietėm.

Gal ir nevisur taip yra, kaip 
pasakyta, bet kituose kraštuo-

— Jadvyga Matulaitienė, ku
ri su didele meile ir uolumu 
Brooklyne vadovauja bent ke
liom tautinių šokių grupėm, šį 
pavasarį nori surengti didelį 
tautinių šokių vakarą, kuriame 
dalyvautų per 100 šokėjų.

— Solistė Janina Liustikaitė 
dainuos Ateities žurnalo kon
certe, kuris rengiamas Brook
lyne per Atvelykį, balandžio 24. 
šiuo metu solistė yra Anglijo
je ir rengiasi emigruoti į Ka
nadą.

-sjųs. Nuo 1950 su savo grupe 
daug kartų pasirodo Hamiltono 
vakaruose ir minėjimuose. Jos 
vedama grupė, vienintelė iš Ka
nados, 1957 dalyvavo tautinių 
šokių šventėje* Chicagoje.

G. Dumčiūtė - Brechmanienė, 
kilusi nuo Vilkaviškio, paskuti
niame “Moteris” numeryje 
(1959, nr. 4) įdomiai rašo apie 
lietuvių tautinių šokių atkūri
mą Lietuvoje ir jų kultūrinę 
raidą tremtyje.

MOTERIS — lietuvių mote
rų žurnalas, leidžiamas Kana
doje, praėjusių metų paskutinį 
ketvirtį išėjo su melsvu apval
kalu, tartum Šatrijos Raganos 
“Mėlynoji Mergelė”. Primena 
tą apysakaitę ir savo dailumu, 
ryškia spauda, menišku sulau
žymu. Matyti redaktorės Iz. Ma
tusevičiūtės ranka ir triūsas. 
Daug iliustracijų iš moterų pa
saulio. Straipsniai, poezija, ap
žvalgos ir įvairenybės taip pat 
moteriškos plunksnos.

IŠ vyrų talkino kun. T. žiū
raitis, O.P., (Moteris prakartė
lės Šviesoje), kun. R. šakalys,

| Tautiškas auklėjimas šeimoje
Serbų patarlė sako, kad kur 

įėjo valake, ten visas namas 
bus valalnškas Galimas daiktas, 
Jcad nevisados patriotinė mo
ters įtaka yra tokia didelė. Mo- _ 
teris nevisados pajėgia šeimą 
nutautinti arba atitautinti. Bet 
ji visados yra pirmutinė savo 

, kūdikių auklėtoja tautos ir tė
vynės meilei ...

Tautiškumo išvystymas šei
moje prasideda dar prieš vai
ko gimimą. Jau motinos įsčiuje 
įgyja etninį Savo tautos tipą su 
visomis jo ypatybėmis. Etninis 
tipas yra kuriamas ilgus am
žius ir paveldėjimo keliu eina 
iš kartos į kartą, šiuo atžvilgių 
šeima yra svarbiausia fizinio 
tautiškumo auklėtoja. Kiti veiks
niui gali etninį tipą tobulinti,

Lietuvių tautiniam šokiam pra
leido dvidešimts metę

Genovaitė Dumčiūtė - Brech
manienė, kuri nuo 1950 metų 
gyvena Hamiltone, Kanadoje, 

■ tautiniais lietuvių šokiais rūpi- 
< <nasi nuo pat praėjusio karo 
„. pradžios — 1940 metų. Pirmą

ją savo grupę tais metais suor
ganizavo Vilniaus universitete 
iš studenčių skaučių. Bolševi
kam užėjus ir visas studentų 
korporacijas uždarius, toji mer
gaičių šokėjų grupė palikta. 

. '" Skaudžiu sutapimu, mergaitės 
’ šoko Vytauto Didžiojo gimna- 
~ zijoje, išlikusioje dar iš lenkų 

laikų, kai bolševikai mieste 
r 1941 birželio 15 suiminėjo žmo

nes pirmiem vežimam į Sibirą. 
Bolševikai suėmė ir tos šokėjų 
grupės akordeonistą V. čėšnaus- 

)i / ką. Tačiau toji grupė išsilaikė 
'> ir vokiečių okupacijos laikais.

Pasitraukusi iš Lietuvos, G. 
Dumčiūtė - Brechmanienė tau
tiniais šokiais rūpinosi Vokieti
joje ir paskui Kanadoje, čia 
1948 - 1950 Quebecko provin
cijoje ji savo grupės šokiais 
guodė lietuvius — aukso kasė-

Meilė yra gražiausias da
lykas pasaulyje. Ar netiesa, Gai- mačiau. Gal pažįstate Milę. Ji 
lute? ... Tai. būsi rytoj aštun- taip pat vėluoja. Sakė, jeigu 
tą, kaip sutarėm? ... Gerai, ir bus gražus oras ... 
aš būsiu lygiai aštuntą. Nebent 
snigtų ... Sakai, nesninga. Gal 
būt. Bet gražiam dalykui ne iš 
kelio ir gražus oras ... Tu juo
kiesi. Man patinka. Taip, lygiai 
aštuntą. Bet jeigu bus graži die
na. Iki ... .

Vytenis padėjo ragelį. Užsu
ko radiją. Oro pranešėjas gero 
nežadėjo: “Vargu bus geresnis 
oras. Gali dar snigti”.

Visą naktį tirštai snigo. Gailu
tė anksti pakilo ir praskleidė 
lango užuolaidas. Palangėmis 
skrajojo snaigės, bet netirštos. 
Ji susiruošė, pasiėmė slides ir 
vėl pažvelgė pro langą. “Ne 
taip jau baisiai sniegti. Gali 
liautis. Oras visai nebjaurus .. . 
Oras? Jei yra meilė, tai kas tas 
oras ... Bet gal paskambinti? 
Ne, jokiu būdu. Vytenis dar 
pamanytų, kad aš to oro pabū
gau. Bus tik slidinėti smagiau.

Gailutė sutartoje vietoje pa
lūkuriavo gerą pusvalandį. Vy
tenis nesirodė. Praplėšęs akis 
ir užsukęs radiją lygiai aštun
tą, išgirdo, kad tarpais dar sni- 
guriuoja. Gali nepraeiti. “Pra
keiktas oras! Aš taip ir sakiau... 
Gal paskambinti? ... Ne, jokiu 
būdu! Taip anksti. Bus gi-radi- 
jo klausiusi. Aš sakiau, jei bus ■ 
gražus oras”. I

Apsivertė ir užmigo.
Gailutė stovinėjo ir nežinojo, I 

ką daryti. Eitų kur skambinti, I 
bet Vytenis gali nerasti ir grįž- I 
ti.

širdis smarkiai suplakė, pa- I 
mačius ateinantį vyriškį. Nusi- I 
suko ir laukė. Turi pasirodyti n 
labai užsigavusi. Atsiprašinės. |

Žingsniai priartėjo.
— Labas rytas. Tokiu oru? S

— pasigirdo svetimas balsas.
Gailutė atsisuko. Prieš ją sto

vėjo jaunas 
mis. Kažkur 
mačiusi, bet 
universitete?

— Man atrodo, kad blaivosi. 
Oras gali būti visai geras sli
dinėti. — atsiliepė Gailutė, tu
rėjusi pakeisti savo rūstų balsą 
į švelnesnį. — Ką sako radi
jas?

— Neklausiau. Bet ir man 
atrodo, kad oras neprastas.

Abu gerą valandėlę tylėjo.
— Ar viena? — vėl paklau

sė nepažįstamas.
— Ne, jis turėjo ateiti. Vy

tenis. Gal pažįstate? Vėluoja.

FARAH DIBA, Persijos naujoji karalienė,, kai ji dar buvb studentė Pa
ryžiuje.

PAŽADAI 1960
JINAI

— Vyro silpnj 
šių ir nepašiepsiu 
sidos taip, kai mudu dar 
nevedę. ,

— Domėsiuos vyro darbu 
jo pasakojimais. Nesakysiu: 
jau šimtą kartų man tai sakei.

— Laikraščius, kurių nebus 
dar baigęs skaityti, gražiai su- 
lankstysiu ir padėsiu ant jo sta
lo. Virimo receptus ir kitas 
smulkmenas išsikirpsiu vėliau. 
—-^.Nemurmėsiu, jeigu mano 
virimą ir papeiktų. Jeigu kjctS 
nepavyksta virti, visada turi pa
vykti mylėti.

— Ryte stengsiuos taip ge
rai atrodyti, kad mielas prisi
minimas liktų jam visai dienai.

— Jeigu jis atsivestų drau
gą man ir nepranešęs, rūpin- 
siuosi taip priimti, tartum būtų 
seniai užprašytas.

JISAI
— Elgsiuosi su žmona taip, 

kad kitas,’ net ir giminė, nega
lėtų sakyti: matyti, jiedu jau 
seniai, seniai vedę.

— Domėsiuos jos čiauškėji-

keisti to, ką žmogus yra įgijęs mus Į tautinės kūrybos supra- 
šeimoje ... t tuną ir pačią kūrybą ...

Psichinis tautos tipas taip 
pat pradedamas auklėti šeimo 
je. šeimoje vaikas pramoksta 
kalbėti ir tuo būdu tautiškai 
mąstyti. Kalbos pasisavinimas 
apsprendžia jo mąstymą ir į- 
glaudžia į visos tautos mąsty
seną. šeima yra pirmoji indivi
dualinio mąstymo apsprendėja 
tautiška lytimi. — Po kalbos 
vaikui ateina pasakę tarpsnis. 
Čia jis susiduria su kūrybiniais 
tautos užsimojimais ir estetine 
tautos nuovoka. Per pasakas ir 
padavimus, per legendas, mitus 
ir dainas, per tautinius šokius 
ir žaidimus vaikas yra įveda
mas į estetinį tautos pasaulį.

Tad tautiško auklėjimo at
žvilgiu šeima turi grindžiamo
sios reikšmės? |T sukuria indi
vide tautiškumo užuomazgą. 
Tolimesnis tautiškas vaiko auk
lėjimas yra tik šių užuomazgų 
išskleidimas. Kaip šeimos nie
kas negali pakeisti apskritai 
ugdyme, taip lygiai jos niekas 
negali pakeisti nė tautiškame 
auklėjime. Tik šeimoje augęs 
žmogus gali būti vėliau tikrai 
tautiškai išauklėtas ...

Šeimoje vaikas įgyja jausmi
nį patriotizmo pagrindą ... Jis 
visados rymo ant to, ką žmo
gui yra sukūrusi šeima. Kam 
ji neparengia prigimto tėvynės 
meilės pagrindo, tas vėliau ga
li tapti patriotu, bet jis * bus 
“šaltas patriotas” ... Tikras mu ir kalba, nors čia pat gulė- 
patriotas yra tik tas, kurio mei- tų parsinešti laikraščiai arba 
lė tėvynei yra ir. sąmoninga ir juos; atneštų paštininkas, 
kartu suaugusi su jo jausmų

,. gyvenimu.
Patriotizmo įsąrhoninimas 

taip pat prasideda šeimoje__
Čia vaikas pažįsta svarbiausius 
tautos įvykius, nes su jais daž
niausiai yra surišti ir jojo tė
vai Su motina jis lanko did
vyrių paminklus, o jų paveiks
lai kabo garbingoje namų vieto
je ... Tėvas auklėja naciona
linius vaiko nusiteikimus, kaip 
kultūros darbininkas ... Visų 
tad tautinio auklėjimo uždavi
nių atžvilgiu šeima yra pirmu
tinis veiksnys. (Ištraukos, iš dr. 
A. Maceinos knygos "Tautinis

- auklėjimas", 1934).

— Rūbus, kuriuos ji grįžusi 
bus išmėčiusi po visas kėdes, 
nejučiomis gražiai sudėsiu spin
tom

— Stengsiuos valgyti, ką pa
duoda, ir nesikelti nuo stalo ne
taręs meilesnio žodžio.

— Kreipsiu dėmesį į jos nau
jus rūbus, šukuoseną, buto pa
gražinimus. Nesakysiu: tai jau 
čia dabar ...

— Jeigu nedirbtų, nelauksiu, 
kad jai nemalonu būtų vis pra
šinėti savo reikalam. Jei dirb
tų, nekraustysiu jos rankinuko 
ligi paskutinio cento.

Mudu



Prieš 35 metiįš teko būti geriau “po šlechecku”. Lietuvis ir rašome, nereikėtų piktintis,

DARBININKAS

je, kurio vardas paliko Nepri- 
' klausomybės kovų istorijoje.

Prie Širvintų ir Giedraičių , kaip 
žinome, Lietuvos kariuomenė 
taip įkirto gen. L. Želigovskio 
divizijai, kad p buvo pakėlusi 
sparnus nešdintis iš Vilniaus. 
Tai įvyko 1920 lapkričio pabai
goje. Tuo metu buvau Vilniuje 
ir regėjau galvos netekusius 
lenktis. Padėtį išgelbėjo Tautų 
Sąjungos misija -

rūšiai kietas ir kai kuriais —- 
ištikusiai lankstus. Jam atrodo, 
kad kitataučiam bus -lengviau 
ištarti lietuviškąją pavardę be 
galūnės arba suslavintą, pav., 
užuot Bernotas ar Bartkus —- 
Bernatovicz, Bortkevicz.
KAM VISA TAI UŽSIMINTA?

Anas pokalbis Širvintų kle-

AR ČIA KALTA
MŪSŲ SPAUDA?

Minėtoji korespondencija tu
rėjo du prierašus. Antrasis yra 
toks:

“Kažin, ar neverta būtų lie
tuviškiem laikraščiam pradėti 
rašyti visas pavardes taip, kaip 
jos yra rašomos jas nešiojan
čių asmenų, nekeičiant nei ra-

Popiežiaus žcdis 
katalik. akcijai

(atkelta iš S psl.)
“Tai yra ženklas, kuris jus pa
stato prieš kitus žmones, ženk
las, kuris jus išskiria iš kitų, 
apaštalaujant šiais moderniais 
laikais”.

Užbaigęs kalbą, popiežius Jo
nas XXIII suteikė savo popie
žišką palaiminimą.

Viktoras Gidžiūnas, O.FJA.

Jis buvo “išspręstas” tokiu bu
di, kad Lietuva neteko Vilniaus 
ir nemažos srities lietuviškųjų 
žemių, o aš -— savo tėviškės. 
Vieną proga atsiradau širvin- 
tuose.

Bet ne apie tą Vilniaus gin
čą norėjau čia kalbėti. Jisai nu
ėjo istorijon. Širvintų kleboni
joje teko klausytis tokio po
kalbio:

— Tai ' kodėl save vadini 
Adomaričium, jeigu esi Ądomai-

— Taip, klebone, esu, bet 
“po šlechecku” tai Adomavi
čius.

— O pas jus daug tų šlėk
tų?

— Ne, klebone, visas kai
mas ne šlėktos. Bet kai išeini 
į svietą, tai geriau būti Ado
mavičium. Taip mus vadino po
nai ir čia buvęs klebonas.

- ■ — O dabar klebonas tebe
vadina Adomaičiu. Ar nori, 
kad taip užrašyčiau.

— Tai gal jau rašykite. Taip 
mano tėvas vadinosi, — nusi-

su viena korespondencija tpkį_ 
prierašą: x

“Jeigu spausdinsite ... pra
šau palikti pavardes tokias, kaip 
aš parašiau. Mes savo koloni
jos amerikonus lietuvius gerai 
pažįstame. Kai kurie iš jų ne
gali pakęsti, kai jų pavardės 
“Atlietuvinamos”, pridedant pil
ną galūnę. Jie yra didieji mū
sų mecenatai ir mes respek
tuojame jų “fylingus”... Dėl 
manęs, tegul jie savo pavardes 
rašo nors ir be abiejų galų”.

Reikia, be abejo, žmogų pa
gerbti su jo pavarde. Negali
ma versti, kad jis būtinai ki- . _ -
taip rašytų. Tiktai asmeniškas.^. atsidūrę užsienio bibliotekose,, 
reikalas ir lietuviškumas čia su
sikerta. Kas yra tikrai sąmo
ningas lietuvis, pasistengs sa-

randi kokią įdomią žinutę apie 
žymų asmenį, norėtum daugiau 
apie jį sužinoti iš enciklopedi
jos. Jūs neįsivaizduojate, kiek 
bėdos, kol susigaudai, kaip ra
šoma originaliai jo pavardė. 
Jeigu ji yra angliška, prancū
ziška, lenkiška ar rusiška, tai 
ji dažniausiai nieko bendro ne
turi lietuviškame pavidale su 
savo originalu, tik, ištarimas 
panašus. Ar ne juokinga, kad 
Lietuvos gimnazistas galėjo iš
vardinti Šekspyro, Bairono, Ši
lerio veikalus; bet negalėjo' jų 
pavardės parašyti. Dar blogiau,

nepajėgė susiieškoti kartoteko
se jų raštų, nežinodami, kaip au
toriaus pavardė rašoma... Mū- 

vo pavardę tarti ir rašyti taip. spauda lietuvino per amžius 
kaip lietuvių kalbos taisyklės viso pasaulio žmonių pavardes, 
reikalauja. Pavardės beuodegės, 
sudarkytos, iškraipytos, nulie- 
tuvintos rodo, kad tai buvo pa
daryta kitų arba daroma pačių 
su skriauda lietuvių tautai.

Kai pačių lietuvių iškraipy
tos pavardės tebemirga mūsų 
spaudoje, jos yra liudijimu, kiek 

leido vidutinio amžiaus ūsočius lietuviškoji sąmonė jau apdul- 
ūkininkąs, turėjęs klebonijo- kėjusi. Jei lietuviškai dar te-

PAMINKLAS ties Širvintai! žuvusiem už Lietuvos laisvę.

be jokios pagarbos prisegda
ma galūnes ir keisdama rašy
bą, tai tegul dabar nesistebi, 
kad lietuviai nemoka savųjų 
pavardžių gerbti: numeta ga
lūne? ir keičia rašybą, kaip kam 
patinka”.

TIESA AR NETIESA?

Per vidurį. Yra tiesa, kad ki? 
tataučių pavardės reikėtų rašy
ti originaliai, ypačiai mažiau _____

——— z .- i .... . k  S^raų. asmenų. “Lietuvių kai- deja, tai buvo atmesta.Klebonas mari paskui rodė je laikykimės lietuvių kalbos bos Stovas” (prof. dr. Pr. Sulaukusiems 50 metu, rer- Raortiėnė,-Rasos globėjas — A. 
metrikas aišįtindamas, kaip to- taisyauų. Skardžiaus ir k.) dar prieš 10 giant buvo leista sa- Venskevičius ir B. Tručinskas
ji pati giminė iš Adomaičių Gera būtų savo spaudoje mėtų patėikė taisykles, kaip le naudotis nemokamai Pana- (Truck). Tarybos direktoriais iš-
metrikose pavirto į Adomavi- taip pat išlaikyti mergaičių bei tikrinės svetimybės ir pavar- šiai gav0 ^^3 sale naudotis rin^a: P- Valentas, J. Vareš-

moterų lietuviškas pavardes, dės lietuviškai rašytinos. Lietu- ir jįoterų klubas, nes jis rū- ka, Pr- Vitkauskas, B. Jakubai-
Jei Vilniaus ginčas jau nuė- Dal)ar jau darosi neaišku, ar yių kalba ir rašyba nepakelia pinasi labdaros reikalais tis (Jacobs) ir *J. Petrukaitis.

jo istorijon/tai nuo senų lai- ^/til^ KhInas yra Kbinait_e_ar “stagarų” — nelankstomų žo- _ ............................ Maršalka — Al. Elkevičius. A-

je sutvarkyti kaž kuriuos met- berašome, savo laikraščius 
ribinius reikalus . spausdiname, tai bent spaudo-

čius.

kų pradėtas lietuviškųjų pavar
džių kraipymas tebėra gyvas ir

Ar priimti tą, kuris lietuviškai nemoka?
STOUGHTONO ŽINIOS

Sausio 17 Įvyko lietuvių su
vienytų draugijų narių metinis 
susirinkimas, dalyvavo 120. Pa
daryta praeitų metų apyskaita. 
Draugija turėjo pelno. Būva 
pasiūlytas sumanymas lankyti 
ligonis ir nunešti dovanų, bet,

prašomą, kad, pakeitę adresą, 
tuoj praneštų draugijai.

Į naują valdybą išrinkta: J. 
Blažys — pirmininkas, B. Cės
na — vicepirm. (su kasininku 
tarsis, gal senasis paliks), fi- Hartforde, 
nansų sekretorius — R. Jacobs, ______

Hartford, Comi.
Hartfordo lietuvių dramos 

studija, vadovaujama žinomo 
aktoriaus ir režisoriaus Ipolito 
Tvirbuto, retkarčiais išeina į 
viešumą pasirodyti, ką naujo 
išmoko ir padarė scenos mene.

Pereitais metais žiūrėjome jų 
paruoštą Petro Vaičiūno veika
lą “Prisikėlimą”, o šiemet sau
sio 30 turėsime'’ progos pama
tyti humoro, satyros ir kome
dijos šiupinį “Kreivame veidro- 

k dyje”. ,
Visi studijos nariai, vadovau- 

Į. - jami pirmininko Miko Petraus- 
( ko ir sekretorės Nijolės Klei- 
i zaitės, repetuoja ir atlieka pa- 
I ruošiamuosius darbus: sceną ir 
k .salę dekoruoja, apšviečia, taiso 
Į pasiskolintus rūbus, siuva nau-

- Jus- ; -į- ’ .
Tenka nustebti, kad salė yra 

labai gražiai išpuošta ir žiūro
vas maloniai nustebs, ją išvy
dęs. Naujovė bus staliukų nau- 

■ dojimas salėje. Prie jų bus ga
lima sėdėti programos metu.

Po programos susirinkusieji 
turės progos pasišokti, grojant 
estų kapelai, šokių metu Mar
tynas Simonaitis padainuos ke
lis dalykėlius.

“Kreivo veidrodžio” vakaras 
įvyks sausio 30, 7:30 vak. šv. 
Trejybės mokyklos salėje — 
kampas Broad ir Capitol —

Stella

Klimienė? Reikėtų pridėti Miss džiųT Nurodytos taisyklės, kaip Dgus ginais sukėlė ar priim- laus pristatytojai — J. Blažys 
ar Mrs. Vadinasi, pavardės ga- svetimybės gali būti lanksto- ti i draugiją tuos, kurie nekal- ir B Cėsna.

dabar. Sis ginčas vis dar Ue- turėtum numesti, o iš prie- mOs. Tik nevisa lietuviškoji 
kio pridėti nebe lietuviškus žo- spauda to laikosi. Nė Darbinin- 
džius. Toliau jau sektų nelie- kas nėra nuoseklus. Kartais ir 
tuviška kalba ir raštas ...

Kol dar lietuviškai kalbame

ka neišspręstas. Vieni savo pa
vardes atitaiso arba sulietuvi
na, o kiti —- nukarpo, iškrai
po, susvetimtautina. Mat, vis

ba lietuviškai. Konstitucijos tre
čio skyriaus antras paragrafas 
sako: “Visi lietuviai, gimę Lie
tuvoje arba iš lietuvių tėvų, 
mokantys lietuviškai kalbėti, ga
li likti šios organizacijos na-

Algis

> PADĖKA*
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką visiems, kurie prisidėjo 
prie A.A. Juozo Sabaliausko 
laidotovių. Velionis mirė sau
sio 18, palaidotas Lindeno

(Atkelta iš 4 psL) 
pravirktų. Užsidėjo slides ant
pečių ir ruošėsi grįžti.

— Palaukime, —sulaikė ją Li
nas (jis jau buvo pasisakęs sa
vo vardą). — Gal dar ateis?

Gailutės širdyje virptelėjo.
— Iš kur jūs tai žinote? 

kas yra tas gražiausias dalykas?
Linas žiūrėjo į tolį. Milė taip 

buvo jam sakiusi, kviesdama 
iškylon. Neatrodė jam tinkama

Ir

korespondentai pastato savo ul
timatumus ...

Tai viena tiesa. Antroji yra j-jais..Kiek Seniau buvo vie
ta, kad reikia originaliai, pa
gal lietuvių kalbos normas ir 
dvasią, rašyti taip pat lietuviš
kas pavardes. Toks pats reika
lavimas, kaip ir angliškom, 
prancūziškom ir kitokiom pa
vardėm. Jeigu lygybė, tai lygy
bė.

— Prri. Ign- ANtavičkit, šv.
Antano parapijos klebonas 
cero, Illinois, buvęs Lietusių Kzfgl 
K. Federacijos iždininkas, pa- 
aukojo 150 dolėrių Federacijos 
Chicagos skyriaus apskrities 
veiklai stiprinti.

— Inž. Antanas Rudis, buvęs 
trejus metus Lietuvių R. K. Fe- į 
deracijos pirmininkas, Kalėdų jįjį 
ir Naujųjų Metų atostogas su 
šeima praleido Meksikoje.- W

■ ' -JI
— Laiškai Lietuviams, leidžia j|| 

mi tėvų jėzuitų Chicagoje, nau- < :• 
juoju sausio numeriu pradėjo Jį? - 
11 metus. Dešimtmetis bus pa- — 
minėtas vasario numeriu. “Laiš- .
kus Lietuviam” redaguoja T.
J. Vaišnys, S. J.

— Kanados Lietuvių Bend- Z., 
ruomenės Politinis Komitetas

. pasiuntė Vatikano valstybės se- / 
kretoriui kard. Tardini padėkos 
raštą už išleistą šv. Kazimiero ; 
pašto ženklą.

— Rapolas Skipitis, buvęs 
Lietuvoje Užsienio Lietuviam 
Remti Draugijos pirmininkas, 
dabar gyvenąs Chicagoje, rašo 
savo atsiminimus. Jų bus keturi 
tomai.

— Buffalo (4 kanalu) tele
vizijos programoje sausio 31 d. 
10:30 vai. ryte šoks lietuvaitės, 
kurios priklauso meno mėgėjų 
grupei,'Suorganizuotai St. Cath- • 
arines ir globojamai tos parapi
jos klebono T. B. Mikalausko, . 
O. F. M.

— Dr. Vyt. Vardys, politinių 
mokslų profesorius Marųuette 
universitete Milwaukee, dvejais 
atvejais kalbėjo televizijoje apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Te
levizijos stotis dr. Vyt. Vardį 
pakvietė dar 3 paskaitom, nes 
pirmosios susilaukė gražaus į- 
yertinimo. Kalbės apie Berlyną 
ir Vokietijos demokratiją.

— Dr. Antanas Sužiedėlis su

Washington 11, D. C.
katalikų kapinėse.

Dėkojame prei. Ign. Kel
meliui už atlaikytas šv. Mi-

šeima iš Chillicothe, Ohio, per-, 
-sikelia į Washingtoną. Naujas 
adresas: 4860 Fort Totten Driv 
N. Ę.
Nuo vasario 1 pradeda psicho
logijos paskaitas Katalikų Uni
versitete, pakviestas asist. pro
fesoriaus pareigom. Ligi šiol 
dirbo Viešos Sveikatos žinybo
je, atlikdamas karinę prievolę, * 
iš kurios išėjo majoro laipsny.

— Romos lietuviai sausio 2 
šv. Kazimiero kolegijoje suren
gė iškilmingas pamaldas už a.
a. arkivysk. J. Skvirecką. Mi
šias aukojo prel. L. Tulaba, gie
dojo kolegijos choras. Taip pat 
dalyvavo vysk. V. Padolskis, 
Vatikano sekretoriato atstovas 
mons. C. Ballducci, Lozoraičiai 
ir velionies giminaitis A. Ra- * 
mašauskas, Brazilijos lietuvis, 
studijuojąs Romoje.

Buvo suminėta, kiek kuris 
pareigūnas gauna atlyginimo: 
pirmininkas — 75 dol., finan
sų sekretorius — 90, protokolo 
raštininkė — 55, kasos globė
jai — 40, tarybos nariai po 15, 
maršalka 50, kasininkas — 200.

Palinkėkime naujai valdybai 
gerai draugijai vadovauti ir pa
tenkinti lankytojų reikalavimus, 
žiūrėti, kad ir turtas ir pelnas 
augtų, kiek leidžia įstatymai.

Elz. Januškienė gavo iš Lie
tuvos gintarinę sagutę, kurioje 

ir gin- 
M.

nas atyejis, kad lietuvis, gimęs 
Lietuvoje ir kalbąš lietuviškai, 
nebuvo priimtas.

Aš pritarčiau nuomonei tų, 
kurie sakė, kad priimti visus, 
kurių nors tėvas ar motina yra 
lietuviai, nors ir nębemokėtų 
lietuviškai kalbėti. Svarbu, kad 

Nėra tačiau teisinga prikiš- prijaučia ir nori būti lietuviais. įdėtas “Taikos karvelis’ 
ti lietuvių spaudai, kad ji iš- Žinoma, turi būti veiklūs drau- įaro karolius

Man rodos, jei kas myli, tai vi- tai sakyti mažai dar pažįstamai
soks oras geras. * mergaitei. “Lyg ji nesupranta”

Gailutė linktelėjo galva ir nu- -r- pagalvojo. “Ar nebus ir mokiusi “savųjų pavardžių ne- gijos nariai, turi dirbti, statyti, 
sisuko, kad paslėptų savo susi- su ja tas pats atsitikę, kaip su gerbti”. Priežastys visiškai ki- o ne griauti.
jaudinimą: manim”. ■ tos. Tai pavaizduosime pavyz- Dar manyčiau, kad nereikia

— Ir aš taip galvoju. — Visi tai žino, išskyrus vie- džiais iš tokios tolimos praei- laukti, kol paduos pareiškimą
Kalnų atšlaitės buvo padeng- ną dalyką. ties, nuo kurios esame atskir- įstoti į draugiją. Reikia kiekvie-

tos puriu sniegu. Iš dangaus — Kokį? — paklausė Gailutė, ti jau daugiau kaip 500 metų. ną atvykusį į Stoughtoną ap-
— Kad daugiau reikia klau- Jau tada prasidėjo Lietuvoje lankyti ir pasiūlyti, pakviesti, 

sytis širdies, o ne radijo, jeigu “pavardžių Babelis”. Tokiu būdu papildysime retė-
myli ... Iš tikrųjų, kokia gra-

buvo liovęsis kristi. Būrelis jau
nimo slidinėjo ir krykštavo. 
Ties viena eglute Gailutė nu-
sirito. Kol Linas prišliuožė, jau 
purtėsi sniegą.

— Graži diena, — juokėsi.
— Graži, bet tiktai tiem, ku

rie radijo neklauso.
— O kas klauso?
— Tie saldžiai miega. Sap

nuoja apie gražiausi dalyką pa
saulyje.

ži diena!
Bet diena nebuvo jau tokia 

graži. Vėl pradėjo niauktis ir 
snignoti.

Linas ir Gailytė tebeslidinėjo. 
Jų slidžių takai vis artėjo, kol 
Gailutė nušliuožė Lino pramin
tom provėžom.

H. R.

T

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTSON

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155
*' . .r,

. Brooklyn 11, N. Y. Resid. ILIinoh 8-7118

šias, laidotuvių direktoriui
D. Budreckiui už gražų pa
tarnavimą, visiems lankiu
siems mirusįjį ir užprašiu
siems šv. Mišias bei gėlių 
vainikus prie karsto. Ypatin
ga padėka B. Sebeėkienei ir 
Onai Vadeikienei bei kitiems 
užjautusiems mus skausmo 
vaalndoje laidojant vyrą ir 
šeimos tėvą.

Nuliūdę
ŽMONA ir
SŪNUS VYTAUTAS

PASIPIKTINIMAS PITTSBURGHE
Raudoniesiems. nepasisekė

Pittsburghė sukvailinti lietuvių, Dargis drįs būti SLA pirminin- 
patraukiant juos žiūrėti komu- ku, ar ir toliau jis nesisarma- 
nistinį filmą iš Lietuvos gyve- tydamas pirmininkaus Vasario 

S. Suž. ' jaučias narių eiles. Taip pat ninio, koks ten puikus ir lais- 16 minėjimuose, droš patrioti-

Klausimas: ar ir toliau P.

— Vasario 16 gimnazijoje 
mokosi 127 mokiniai: 77 ka
talikai ir 50 evangelikų.

— Vasario 16 gimnazija 
šiemet švenčia dešimties metų 
sukaktį.

kus gyvenimas yra Lietuvoje.
Niršdami ant tikrų lietuvių 

piketilotojų. Pittsburgho raudo
nieji lietuviai tesudarė kokių 
trisdešimties žmonių būrelį.

Nieko naujo, kad komunistai 
būdais veržiasi apgauti 

neišmanančius lietuvius. Bet la
bai gaila, net tragiška, kad Po
vilas Dargis jiems padėjo.per 
savo radijo valandėlę, kviesda-



DETROIT, AUCH.

DARBININKAS

ruoštis šiam konkursui. Regis
truotis pas šeštadieninės mo-! REAL ĖSTATE

1960 m., sausio 26 d., nr. 7.

srovrs
Naujienos taip garsinasi: 

“Naujienas skaito visų srovių 
žmonės: darbininkai, mokslinin-
kai, valstybininkai, dvasininkai, 

C profesoriai ir biznieriai’* (Nr. 
2, 4, sausio 6). Tiek yra tų sro- 
*. vių.

Kuriai iš tiį “srovių” priklau- 
3- so socialistai, kurie Naujienų 
C bendrovės vardu leidžia dien- 
* raštį? Taip pat kuriai srovei 
£ priklauso Naujienos — biznie- 

rių ar profesionalų?

kurse kviečiami dalyvauti visi 
Detroito lietuviai berniukui ir 

Ford Auditorium salėje Daina- mergaitės iki 18 metų. Dalyviai 
vos ansamblio iš Chicagos sta- suskirstomi į dvi grupes — jau- 
tomo muzikinio veikalo “Ves
tuvės” autorius yra Draugo pre
mijos laureatas Jeronimas Ig- 
natonis. Dainos surinktos Ste
po Sodeikos ir Algio Šimkaus 
(įvairių kompozitorių). Chor
meisteris Faustas Strolia. Tau-

Sausio mėn. 39 (šeštadienį) 
7:30 vaL vak. Henry a. Edsel

kyklos tvedėją Vincą Misiulį 
šeštadieniais nuo 9:30 vai. iki 
4 vai. iki vasario *6., e ■

Birutiečię vakaras
Į JAV LB Detroito apylinkę 

įstojusios birutietės, kurios 
mums talkininkavo ruošiant 
Naujų Metų sutikimą, prašo 
pranešti, kad vasario 28 (sek
madienį) 4 vai. popiet St. Cle- 
ment salėje, 25-ta g-vė prie Mi- 
chigan Avė., ruošia vakarą, ku
rio programą atliks jų pačių 
globojamas mergaičių choras.

In St. Muges Partah Huntington t 
Station L U N. Y„ 7-r«b 3-yr Split r 
'lot 80-200 fence 3bdrm—cathcJral b

HA 7-1977

? Vienybėje (Nr. 2, sausio 8) 
Tysliava įsibėgėjo ir parašė: 

“Jei būčiau tėvų pranciškonų 
7 provincijolas, tai, dievaži, savo
* laikraščio redaktoriam paimčiau
- ilgą botagą”.
■ Įsivaizduojam J. Tysliava su 

pranciškonų uniforma ir su bo-
* tagu rankole. Bet tada botagu
- jis turėtų plakti save. Plakti už 

daug ką. O redaktoriai ir pa- 
tys išsiskirstytų, kaip vienas po

~ kito išsiskirstė iš Vienybės.
Cypdavatkės

— Keleivis (sausio 20) neišken
tė neuždėjęs ir tokios antras- 

. tėlės: “Ką daro tautiškos cyp- 
- davatkės”.

Jei cypdavatkės gali būti 
“tautiškos”, tai gali būti ir 
“tarptautiškos”, “internaciona- 
liškos”,t“socialistiškos”. Tad ga
lima laukti Keleivyje ir šūkio: 
“Visų šalių socialistinės cypdą- 

, vatkės vienykitės”.
Naujagimis

Metmenys, naujagimis, prisi-
* statęs, kaip jaunosios kartos 

kultūros žurnalas, savo viršeli
j papuošė plikos moters vaizdu.

Ar tai ženklas, kad Metme
nys yra naujagimis, kuris dar

- neturi nė marškinėlių?
Tikėjimas

V. Kavolis, minėto žurnalo 
redaktorius, savo Įvadinį žodi 
nubaigia sakiniu: “tikime civi
lizuotos lietuvybės galimybę ir

nesifieji iki 12 metų, ir vyres
nieji, iki 18 metų. Jaunesnieji 
varžosi gražiame skaityme ir 
deklamavime, o vyresnieji — 
gražiame skaityme, deklamavi: 
me ir kalbėjime. Deklamavimui 
eilėraščius, tekstą skaitymui ir 

tiniai šokiai paruošti Izoldos temas kalbėjimui pasirenka pa- 
Ralienės. Režisorius Algis Kiau- tys konkurso dalyviai. Deklama- Birutietės pažada prikepti už- 
lėnas. Dekoracijos dail. Jono vimui laikas neribojamas, gra- 
Tričio.

— Veikale vaizduojami lietuvis- jnin. ir gražiam kaibėjihiui ne 
kų vestuvių papročiai su daino
mis ir tautiniais šokiais.

Po programos kitoje salėje 
(6,000 kvadratinių pėdų dydžio), 
bus šokiai grojant geram 
kestrui.

Visus kviečiame atvykti 
Urnai anksčiau. Salės durys 
daromos 6 vai. vak. Anksčiau 
atvykusieji pasirinks geresnes 
vietas. Saiėje, panaudojant pui
kią “sound system”, bus duo
dama lietuviškų plokštelių mu
zika. šj kartą skelbiame tikslų 
pradžios laiką, pasitikime, kad ___ _______  _ __ ____

"f visi atvyksite anksčiau; nes 7:30. Anksčiau jų -buvo, daugiau. Ta
vai. vak. pradėsime punktua- čiau Anglijos lietuviai gimnaži- 
Uai. Kiekvienas apskaičiuokite ją remia per spaudą ir atsiun- 
laiką taip, kad prie salės durų' 
būtumėte prieš 7 vai., ’ nes kol 
nusipirksite bilietus, padėsite Į 
rūbinę paltus ir užimsite vie
tas, gaii užtrukti daugiau pu
sės valandos. Vėliau gailėsitės 
patys, kad nematėte pradžios 
veikalo.

Dar kartą primename, kad 
vaikai iki 14 metų amžiaus, ku
rie atvyks drauge su tėvais, 
bus įleidžiami nemokamai. Mie
li tėveliai, atsiveskite juos, bet 
prie savęs pasodinkite ir stro
piai prižiūrėkite, nes daug gar
bingų amerikiečių svečių bus 
koncerte, ir prieš juos turime 
kultūringai pasirodyti. Lakstan
tieji po salę vaikai bus iš sa
lės išprašomi drauge su tėve-

žiam skaitymui skiriama 2-3

or-

ga- 
ati-

mažiau 3 min. ir ne daugiau 
5 min. Kiekvieno žanro trims 
pirmiesiems laimėtojams JAV 
LB Detroito apylinkė skiria do
vanas.

Mieli tėveliai, mokytojai ir 
jaunimo organizacijų vadovai, 
nuoširdžiai prašome jau dabar

būtinybę”.
Mes irgi tikime, kad vyžas 

galima pakeisti civilizuotais ba
tais, bet batuoti žmonės nevi- 
sada yra kultūringi.

Žv. BePastogis

Papigintos knygos
Papigintomis kainomis Dar

bininko administracijoje gauna
mos šios knygos: Zenono I 
vinskio — šv. Kazimieras — 
2 dol., J. Gailiaus — 
Susitikimas — 1 dol., dr. P. 
Gaidamavičiaus — Milžinas, 
didvyris, šventasis. — 1 dol., 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughbv Avė., Brooklyh 21, N. 
Y.

Near Catholic Church In Cedarhurst 
U N. Y., 3S1 Westminster Road.

Detached 8 rooms, attic, full 
basement & garage. Price $14,500. 
Excellent terms above $9,600 mtge. 

Or wtll rent on lease. Sundays and 
svengs. Nl 5-6660. Wkdays. RE 2-6672.

► 
►

DOVANOS GIMINĖM ,. J
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR! !

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- ) 
fCA v°3e' Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai ; 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe’o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO- !
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZITD galima pirkti vilnones medžiagas dovanoti, P«- |
lAUIt: šiom žemiausiom kainom mieste? ", — <

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS ]

gavėnių blynų ir pagaminti ska
nių užkandžių. O jos niekad 
neapvilia.

Mes raginame visus detroi- 
tiečius gausiai atsilankyti Į šį 
vakarą ir tuomi įvertinti mer
gaičių, dalyvaujančių chore, ir 
jų dirigento gražias ir dideles 
pastangas palaikant gyvą lietu
višką dainą mūsų kolonijoje.

V. Kutkus

:in Catholc A re a In West Islip, L. I., 
N. Y. 5 rm Cape, full shed dormer, 
bsmt, gar. 20,000 sq ft. new roof, ex--

• tras. $15,250. MO1-2359.

IN ASCENTION PARISH 
IN REGO PARK. L.l. N.Y.

6236 - 81st Street — Brick 6 rooms. 
kho’tty pint recreation rom. 1‘2 
baths. laundry, garage. Near park, 
subway. shops, schools.. Principais 
only. Asking 522,000. HA 6-5443.

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525- . 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDILN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenuė iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS

IN CATHOLIC AREA 
OF SILVER BEACH, Bronx, N.Y.

House with 5 modern roors 
Near Catholic .church. and school 

Sacrificing for $8 800 
Call after 4 weekdavs.all dav Sat., 

1 Sun. TA 9-1779
Vasario 16 gimnazija

Šiuo metu gimnazijoje mo
kosi 4 jaunuoliai iš Anglijos.

patarnavo dalinio karininkai ir 
kareiviai, o amerikietiškas Ka
lėdų senelis kalbino jaunesniuo
sius moksleivius ir su jais fo
tografavosi. šios eglutės pini
ginė dovana gimnazijai buvo 
didžiausia, palyginus ją su pas
kutinių ketverių metų dovano
mis.

IN ST. ELIZABETHS PARISH. IN 
WOODHAVEN, L.l. N Y. — legal 
2-fam., newly shingled, large ce- 
ment block garage, celetex ceiling, 
fully detached, gas heat. 3 up. 3 
down. near shopping. transportat’on, 
church, sėhool; $14,800;' HI 1-2174.

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vi-nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūššes pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanomsv. - -

čia aukų.
Kalėdų atostogoms mokslei

viai buvo išvykę pas savo tė
vus, tai kalėdinė eglutė buvo 
suruošta prieš atostogas, gruo
džio 12. Jos programą išpildė 
gimnazijos organizacijos — atei
tininkai, evangelikų jaunimo 
ratelis ir skautai su jų vado- lūs lietuvis, sąžiningas ir pa- 
vais — kun. dr. J. Navicku, Fr. 
Skėriu ir T. Gailium. Mokslei
viams buvo išdalintos dovanė
lės iš organizacijų pinigų ir iš 
darbo kuopų aukų. Į programą 
atsilankė ir vokiečių kviestinių 
svečių.

Kitą eglutę kasmet suruošia 
artimiausias amerikiečių karių dovanėliuj'uetuvis pra- 

_ dalinys. Šiemet ji buvo gruodžio. monininkas padovanojo
liais, nes tokius reikalavimus \ _su karinipkais atvyko sav0 gamybos tekstilės medžią-

Bamberge lapkričio 20 dar
bovietėje žuvo Antanas Kle- 
vinskas. Jis dirbo geležies lau
žykloje, ir ant jo užkrito di
delis gabalas geležies. Buvo uo-

IN CORPUS CHRISTI PARISH. in 
MINEOLA, L.l. N.Y. — Near Cor- 
pus Chri^ti school; Colonial: 3 bed- 
rooms, 23’ living room with wood- 
burn. fireplace; full dining room; 
w/w carpeting: modem kitchen. 2- 
c-r vara-™ large plot; $21000; 
Pioneer 7-8263.

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

TeL: AL 4-8319

vyzdingiausias darbininkas. Tai 
į jo laidotuves susirinko visi 
vietos lietuviai ir darbovietės 
bendradarbiai. Paliko našlę su 
7 vaikais.

Stuttgarte kalėdinė eglutė į- 
vyko gruodžio 27. Vaikai lietu
viškai deklamayo. Jiems išda-

mums pastatė salės savininkai dide‘is kare‘v‘l‘ ir gų.
Vaikai visa laika turi būti prie v,ų kuopos vyn» 15 Svecmge»o. ■

Per programą JAV pulkininkas Osnabruecke Kalėdų antrą 
Pearson gimnazijos direktoriui dieną buvo vietinių lietuvių su- 

Naujy Mėty sutikimas įteikė čekį 3,050 markių sumai, važiavimas, kuriame dalyvavo 
Pranešame visom organizaci- joje bUVo ir 700 DM auka, su- Oldenburgo, Bremeno, Detmol- 

jom ir visiem Detroito ir jo apy- dėta ir šveicingeno lietuvių kuo- Diepholzo ir .kitų vietovių 
linkių lietuviam, kad JAV Lie
tuvių Bendruomenės Detroite 
apylinkės valdyba po sėkmingo 
1960 metų Naujų Metų sutiki
mo, kuriame dalyvavo apie 420 
žmonių, nutarė ruošti ir 1961 
Naujų Metų sutikimą ir jau iš
nuomavo salę, nes beveik visi 
pereitų Naujų Metų sutikimo 
dalyviai reiškė mums savo di
džiausią padėką ir pritarė to
kiam bendram visų lietuvių 
Naujų Metų sutikimui.

Jaunimo konkursas
Vasario 21 Hispanos Unidos 

didžiojoje salėje JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdyba ruošia jaunimo 
gražaus skaitymo, deklamavimo 
ir kalbėjimo konkursus. Kon-

savo tėvų.

pos, kuriai vadovauja kap. J. lietuviai, viso apie 100 asmenų. 
Valiūnas. Amerikiečių tarpe au- Suvažiavimą organizavo LB apy- 
kas renkant, daug pasidarbavo linkės, Balfo vadovybės ir Sie- 
kap. Lee, ypač maj. Laier, ku- lovadps atstovas kun. dr. Gir- 
ris ir kitomis progomis atveža čius.
gimnazijai paramos. Per pietus

Valiūnas. Amerikiečių tarpe au-

Rizsak Travei Bureau

CATHOLIC 
PILGRIMAGE 

PROGRAM
FOR 1960

Hannoveryįe išrinkta nauja 
apylinkės valdyba: V. Šukys — 
pirmininkas, K. Vilkaitis — se
kretorius' ir P. Levinėkas — iž
dininkas.

Memmingene apylinkės valdy 
bon išrinkta: kun. dr. J. Petrai
tis — pirm., M. Budriūnas — 
sekr., ir A. Desys — narysl 
Kalėdų eglutė buvo suruošta 
sausio 6, suruošė Memmingeno 
Balfo skyrius. (Iš P. L. B. Vo
kietijos krašto valdybos Infor
macijos).

IN CATHOLIC AREA 
of FLUSHING L.l. N.Y.

1-family, detached. 6 rooms and 
porch. Iti baths. modem kitchen, 
plot 40x 100. cvclone fenced. 1-car 

garage. $17,600. Telėphone
FL 8-7287 or LE 9-3892

IN CATHOLIC AREA
of PORT W*ASHINGTON, L.l. N.Y.
ARTIST’S HOME, 5 Bcdrooms. 3 
baths. attached skyli?ht studio. 
Suitah’<» dftctor or other professional 
ūse. $25,000. TelepĄęoe. PO 7-3562.

IN CATHOT TC ARFA. IN FLUSH- 
ING. L.l. N Y. — Brick Bungalovv 
fullv attached. 4J4 room anartment 
unstairs; 3 rms. sepers>te. Nice srar- 
d»n. Fino Lo^ation. Finished bn^e- 

wi*h seoerate ent-ąnCA easily 
’Tltn 3 apt. S°C-

rificing for Siooco Owner —5~26 
- 163. Strcot. !N 3-9073. x

IN CATHOLIC AREA OF 
SOUTH OZONE PARK, L.l. N.Y.

1-FAMTT.y BRICK. Gf»s hcat over-

finishe-1 basement. 30x100. anchor 
fAnce. Ve”' roa^onabb7 or-r-’d mušt 
be seen. Telephone JA 9-0557.

pj riTHO’TC ARRA. OV' 
JAMAICA MILLS, L.l. N.Y.

J AMATU A HTT T.S — °00 — T
do’An Davmonts. tr>

forma] dimn<r ™orr>
ment. rarage. Tel. OL 7-3116.

iv

Tn C*M,nWc HJINTINGTON.
L.l. N.Y„ D’x Mills. Mus* sėli. 3- 
room snlit 2-can g-a-
r4°,e. 2’/į ba*hs: a 11 apnlianccs, w/w 
earn^ts- f;n’shed basėm**?-*: near 
shopping area. schools and Cet^o’m 
cbn—h. — Mušt be ««*nn Asking 
$30.500. Owner. HA 7-5962.

I Norite geros—meniškos fotografijos
| ■ portreto, šeūnob, taikų, įvairių progų,
t vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.
| nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? f 

IJums geromis sąlygomis padarys

gyv 42Z .llenahan SU, Kidgewood, Bruoklyn, N. Y.
Skambinti tel. IIYacint 7-4677

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N. T

(Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-6440

Sali vestuvėms, ir kito-

daodami potaMotartaiai 
pielės. Pirmas rfiiies Ik- 

- tavlftkas maistas prleim-

► -

INTERNATIONAL
EUCHARISTIC

CONGRESS
H0f>Y LAND -EASTEt, 

SUMMER, CFRISiMAS
POLANO AND RUSSIA 

BVNGARY AND 
CZECHCSLOVAKIA 

PILGRRIAt-S

<WHW INSURANCE)

FOR THE S k 
TO LOURDES

> Al» pil9rimeqri ts:

ArcvnJ W«rW

(Cll* AND HAIl.
RZSAK TIAVtl aure«U
141 JEFFmON $1, PASSAIC. N J
P1«<n« Mnd RlirCrolcd bo-Vkt 
dMCribmf y«vr Cofholit fregiom fo< 
1960.
HAMf__________________________

ADMESS_________________ ■ - —

CITY______________ _____

SIUNTINIAMS I LIETUVA!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

WEISS & KATZ, INC.
GR 1-U30187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

. - <

Siuntiniai į Lietuvą per
LONDONO LIETUVIŲ 

PREKYBOS B-Vi
(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

šiam tiks'ui Jums sąžiningai ir 
daug pigiau, negu kur kitur, pa
tarnaus bendrovės atstovas

DAUGIRDAS
BROOKLYN 11, N. Y.

EV 7-4940

JONAS 
337 UNION AVENUE 

EV 4-1232
--------- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

Esant reikalui aplankys ir namuose

BANGA TELEVISION
e/Ret yuu iovestment units in multiples of $2,500 with 
investments as low as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance i$ available to 
eover tbe unpatd balance of che Iovestment Program 
in tbe event tbe Planholder does not live to complete 
bis program. Under a United Periodic lovesunent 
Plan with Insurance, you invest in

UNTTEB ACCUMULATIYE FUND SNARES

obligstion, fili in and Retukn This AovethsemenT

WADDELL & REED, INC.

RRPRE8K«TATIVE
NAME:
ADDRSSS:cm

M WaH StrMt

ADAM STANKŪNAS

3423 FTLTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi

1 bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.

i Geriausia proga įsigyti Fedders
i oro vėsintuvą (Air conditioner).

TELEFONAS:

Televizijos, Hi-Fi bei vokiftlcų 
aparatų taisymaa atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa* 
tinto RCA.

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



ŠVEICARŲ slidininkai Willy Forrer ir Madeleina Chamot-Berthod treniruojasi žiemoa olimpiadai Sqt*aw Vai- T « „ ,
iey. Maoonis, A ir P. Machuliai, J.

* Jackūnas, V. Biknevičius, J. ir 
A Butkai, M. ir P. Paliai, Yos- 
kevich, P. Gobužas, M. Bukaus-Vasario 16 gimnazijos kreipimasis

Mielos sesės ir mieli brcliai-

Kas bus olimpinės žvaigždės?

Tarptautinė žiemos olimpija- 
da Squaw valley, Kalifornijo
je, prasideda vasario 18 ir truks 
dešimtį dienų. Dalyvauja žie
mos sporto komandos ir atskiri 
sportininkai iš 31. krašto. Kam 
teks laimė, būti pirmiesiem? Jų 
bus daug, nes žaidynės įvairios.

* Tačiau dėmesys visų nukryps
ta į slidininkus.

Amerikiečius ištiko nelaimė. 
Geriausias jų slidininkas, kuris 
galėjo turėti vilties laimėti. 
Bud Werner, nesitreniruodamas 

. nusilaužė dešinę koją.
Žaidynėm stipriai ruošiasi 

vokiečiai, austrai ir šveicarai, 
šveicarų geriausi yra Roger 
Staub ir Willi Forrer (ž. atvaiz
dą) ir iš moterų — Madeleine 
Chamot. Vokiečiai turi gerą, sli-

vyrų — Willi Bogner, dar vi
sai jaunas. Austrai tikisi laimė
ti su Kari Schranz, prancūzai 
— su Francois Bonlui. Gera 
dar 19 metų vokietaitė Barbi 
Hehneberger ir Ludwig Leitner.

Dideli konkurentai gali būti 
skandinavai; iš mažens suaugę 
su slidėmis. Palauksime, pama
tysime. .

Pereitais metais, spalio mėn. 
viduryje, išsiunčiau Jūsų adre
su atsišaukimą ir Vasario 16 
gimnazijos išlaikymui aukų rin
kimo lapus, turėdamas viltį ir 
pasitikėjimą, kad mūsų kultū
ros židiniui sutelksite lėšų ar 
iš savo pusės paaukosite tam 
tikrą sumą. Per tris mėn. jo
kios žinios negavau. Visi išsiųs
ti aukų lapai numeruoti ir re
gistruoti knygoje. Norėčiau 
greitu laiku užbaigti pradėtą- 

! jį vajų ir su gimnazijos vado
vybe bei Krašto Valdyba atsi-

1 skaityti.

į Vokietijos Krašto Valdyba, 
susitarusi su L. S. Co. lietuviš-

• kų dalinių vadais ir gimnazijo
vadovybė, nutarė Vasario 16

> minėjimą ruošti vasario 13,
. Huettendorfe, kartu su Vasario

16 gimnazija, kuri šiemet šven
čia savo gyvavimo dešimtmetį. 
Numatoma, kad į minėjimą at
silankys apie 400 svečių. Pro
gramą atliks Vasari 16 gim
nazijos moksleiviai. Jie pasiro
dys su dainomis ir tautiniais 
šokiais. Tai bus didžiausia 
šventė, kaip gimnazija gyvuoja.

Būtų labai malonu, jeigu su 
manim jau galėtumėte iki va-

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WL0A. 1550 kilocycles

’ ! ! Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KN1GHTS OF LECHUANIA TOLOA 
BRADDOCK, PA.

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vaL dienos
Iš W HIL — 1430 kilocycles, Medford 55, Mase, stoties

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siusti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNL12IUT, 50 Cottage St, 
Norwood, 'Mass. Skyriai: UTHUANIAN FURNITURE CO. — 
Ona Ivaškifenė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, SJr, 
P. O. Box 132, So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė.. Cambridge, Mass. — Telefonai! 
NOmood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; Klrkland 7-8533

BADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties TOLYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:80 8d 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir "Magdutts pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis j Baltic Floriste gSfių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0480. Ten gaunamas ir “Darbtatakas”.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Sėtuvių 
Kattūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kflocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 8 ligi 9 vaL ryte

VEDĖJAS —P. VIŠČINIS 
47 Banks St

BROCKTON 18, MA8& 
TeL JUniper 6-7209

AUKOS NEIYORKO BALFO VAJUI

K Mfakūnas, S. Lftšys,

S. Kazakauskie-

Grigas, F. Pazulis, Miklaševičiai, 
JI Rimavičius, V. Kalvelis, J. 
Juodis, K. Lakickas, A. Ūselis, 

R. F. Nark A. Pocius, U. Pet- ; 
rulė, J._ir M. Pliauskai, J. Bort- ; 
kevičius, E. Leleiva, K. Jony- ; 
nas, Rimavičius, E. Noakas, L ; 
ir H. Šimonytės, T. Stučienė, ; 
G. Macys, F. Stumbris, B. Svo
gūnas, K. Motuzas, K. Jakas, 
V. Gamziukas, V. Klibaitė, K.

V* Totakevičtūtė, V. Zabita, A Vaitaitis, T. Gaiūbys, A. Bugai- 
Balčiūfias, A. Kivyti, VL Tun- 
kevičitis, M. Shcultz, A. Giedrys,

tero, Adamoniai, E. čiurlienė,
r. KatHes, Gražiūnas, K. Pupe-
s, B. A. Snedish, G. ir A. Sa-

Tarvydas, L. šįMkienė, Vyt. 
ifinas, A. Markevičiūte, J. 
^ponaitis, i. ir S. čekavičiai,

ii

Tuska, M. BuIvHM, J. ir E.

sario 13 atsiskaityti. Tik mes 
visi bendromis jėgomis atpalai- 4 
dosime gimnaziją nuo slegian
čių skolų.-

Kviečiu dar kartą į talką ir 
nuolankiai prašau parinkti au
kų mūsų gimnazijos išlaikymui. 
Noriu painformuoti, kad šis 
vajus yra. vykdomas šalia rė
mėjų būrelių. Todėl, renkant 
šiam vajui aukas, reikėtų pir
moje eilėje kreiptis į tuos tau
tiečius, kurie nedalyvauja rė
mėjų būreliuose. Nors vieną 
kartą kiekvienas tautietis tu
rėtų susimąstyti dėl Vokietijo- . 
je likusio į mokslus besiver
žiančio jaunimo ateities ir ati- ( 
duoti savo duoklę gimnazijai. ’ 
ši rinkliava yra tik mūsų tau- ( 
tiečių tarpe ir nėra vieša. To
dėl jei gyvenamo krašto įsta
tymai draudžia be leidimo da
ryti rinkliavas, nuolankiai pra
šau šį aukų lapą naudoti tik 
draugų* tarpe ir neviešai.

Gimnazijos tikslas: išugdyti 
krikščioniškos dorovės, stipraus 
būdo, gražaus elgesio, fiziškai 
sveikus, sąmoningus lietuvius 
ir lietuvaites ir parengti juos 
studijoms aukštesniosiose ir 
specialiose mokyklose bei veik
lai lietuviškoje visuomenėje. 
Tiems tikslams įvykdyti reika
linga visų lietuvių pagalba, nes 
lietuvių bendruomenė Vokieti
joje negali viena gimnazijos iš
laikyti.

Mes prašome, brangios sesės 
ir broliai, jūsų paramos mūsų 
tautos šventės ir gimnazijos de
šimtmečio sukakties minėjimo 
proga. Prašome neužmiršti lie
tuviškojo jaunimo vakarų Vo
kietijoje. Mūsų brangioji tėvy
nė, atgavusi laisvę, ir mes visi, 
esantieji gimnazijoje, gal galė
sime kuriuo nors Įritu būdu pa
dėkoti už jūsų kilnius darbus 
tremtyje.

Aukas (pinigais ir čekiais) 
siųskite kaip patogiau: per ma
ne ar tiesiog gimnazijos direk
toriui dr. J. Griniui, per Bal- 
fą ar gimnazijos banko sąskai- 
ton — Deutsche Bank — Wein- 
heim a. d. Bergstrasse, Konto 
Nr. 12060.

būtinai prašau 
man, nes už atsiųstą 

auką gausite iš manęs nuošir
džią padėką ir iš gimnazijos 
vadovybės pakvitavimą. Baig
damas, dar kartą nuolankiai 

su manim iki vasario
13 atsiskaityti. Kas neran-

INCOME TAX

INCOME T A X 
Refums Prepared 

By Appointment Only 

AX 7-8429 
WILLIAM KEEGAN 

'Jamaiea and Garden City

CHILDRENBOARDED

Catholic Mother will board — 
Children — ąny age — Day or 
Week — In Good Shepherd Parish 
— Reasonable iRate — Call any- 
time.

SH 3-5467

liškis, J. Petkevičius, J. šaltis, 
A. Andriušaitis, V. Kaliasas, P. 
Ulėnas, V. Veršelis, K. Krulikas, 
J. Novickas, K. Sviokla, A. Jan
kauskas, V. Pleirys, J. ir M. 
Klimai, A Liogys, K. Krivic- 

V. Kundrotas, J. B. ŠMins, M. kas, J. Ketaminas, E. Garla, S.
ir S. Jankauskai, M. Brigaitis, 
J. ir O. Aleknai, kun. J. Pa- 
rancevičius, V. Jankauskas, A. 
Treška, Strijauskas, A. Budė- 
nas, A. Verbyla, E. įlenda, D. 
Kunskas, M. Surdukevičius, J. 
Pužauskas, J. Zakarauskas, D. 
ir L. Gudeliai, J, Grigienė, V. 
Povilauskas, V. Mylimas, F. Ja
nonis, J. Mariukas, K. Kuprė- 
nas, V. Slikas, B. Kulys, J. So- 
daitis.

9 doL — K. Būdvytis.
Kiti aukojo mažesnėmis 

momis.
■? Aukų lapais surinko: S. 
sienė 
kus -
— 52 doL, M. Didžiunaitienė
— 45 dol., Pr. Narvydas — 
40.50 dol., A. Kaunas — 38 
dol., Liet. Atletų Klubas — 16 
dol., J. Klant — 14 dol., K. Vai
taitis — 9 dol. ir O. Kubilius
— 5 doL

Balfo šalpos tikslams iki 
1960 sausio 15 d. gauta 7,169.9 
Aukotojų buvo 675.

Neaukavusieji dar gali savo 
auką pasiųsti šiuo adresu: Bal
tas, 105 Grand St., Brooklyn 
11, N.Y.

su-

Ku-
- 232 dol., Janina Staš-
75 dol., Ig. PovilavičiusČATHOLIC MOTHER WILL 

DAT CARE BOR CHIT.D 
of voridng mother in the 

New Hyde Park area in L.L N.Y.
Reesonable Rates 

PR 5-4914

REAL ESTATS

to CHRIST THE KING PARISH 
In LAURELTON, UI. N. Y.'

SACRTFICE - $18,500’ 
3-bedroom ranch, finished basement, 

enclosed patio. Principais only. 
LA 8-1631

to ST ROSE OF ŪMA PARISH 
in MASSAPEOUA, L.l. N.Y.

2 YEAR SPLlt 8 rooms 2% baths, 
10 bjocks skaticri, 2 blocks shopping, 
immediate occupancy, owner leav- 
ing statė.' $24,990. Ll 1-5502.

tos stokos laikraščiuose nega
lime paskelbti visų aukotojų 
pavardžių, bet visiems tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Jonas Budrys
Vajaus Komiteto Pirmininkas

Kun. Norbertas Pakalnis
Vajaus Komiteto Iždininkas

SPECIAL N0TICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOIAC GEOUPS TOHO TOHX BE 8PENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK, NETO JERSEY, PENN. &

THE FOLLOffTNG HOTELS HAVE SPLENDID 

. SERVICES AND FRIENDLY HOMEUKE ATMOS-

VERY BEST IN HOTEL ACCOMODATIONS. .

ESSEX HOTEL — 13tn A FILBERT STREETS, PHIIJU, PA.
225 Rooms - $4 50 up. — Best Located in Phila.
Spėriai Rates to Reiigious Groupes. 
LOcust 7-6300

LEWISBURGER HOTEL ____
136 MARKET STREET, LEWISBURG, PA.
41 Rooms — $2.75 Up— Spėriai Rates to Reiigious Groupes 
JA 3-1216

THE RAMBLER INN %
U.S. HIGHWAY #30, THOMASVILLE, PA.
15 Ro<ms — $3.00 Up — Near Spring Grove School
Spėriai Rates to Reiigious Groupes — Spring Grove 5281

ROOSEVELT HOTEL — VALNUT * 23rt STREET, PHILA., PA.
100 Rooms * $6.00 up - CoCtee Shop. 
Spėriai Rates to Reiigious Groupes 
LOcust 7-1571

PARK HOTEL - 123 WEST 7th STREET, PLAZNTTELD, N. J.
Radio and Television in every Room - Elegant Dining Room - Function . 
Rooms and Lounges ;— Ample Free Parking. Spėriai Rates to reiigious 
groupes. PLainfleld 6-3400

men. 13 atsiskaityti. Kas neran
da aukų, prašau tuojau grąžinti 
paprastu paštu tuščią aukų lapą.

Nuoširdžiai dėkoju iš anksto 
už pasidarbavimą lietuviškam 
reikalui, pasiaukojimą ir pasi
šventimą mūsų gimnazijai lais
vajame pasaulyje.

Jus sveikina Vasario 16 gim
nazijos mokiniai, ' direktorius, 
mokytojai ir visas personalas.

Jūsų
Fr. Skėrys

toj**

CLINTON INN - 8 EAST CUNTON AVĖ., TENAFLY, N. J.
25 ROOMS - HM UP 
S^SCZAL RATES TO REUGIOU8 GROUPES 
LO 7-4800

WENTWORTH HOTEL — 59 WEST 46tk STREET, N. Y. CITY 
Baby Sttten - Fcnsign Language *R«nalaton - Parking - Gange - 
Televlsitm — Reosenable Rates. Spėriai Consideratton to Religtous

In Camden It’s *n>e HOTEL WALT WHETMAN
FREE PARKING — ROOMS FROM |4-00 
DINING ROOM - COFFEB SHOP - COCKTAIL LOUNGE

RIVERVIEW HOTEL ___ _
77 WATKR STREET, TOM’S RIVER & NEW JERSEY
Rate* — 150 Up. Spėriai Conaideratfon Glven to ReHgious Groupes
PI 9-3402 ______________________________________________ _____

CRE8HEIM ARM8 HOTEL — ALLEN LANE A BRYAN CHESTNUT 
HILL, PHILA. PENN. — 75 Rooms — H-50 Up — Free Parfctag 
Spėriai Rates to Reiigious Groupes » 
CH 7-4400___________________________________________

CASEY HOTEL — LACRA. A ADAMS AVĖS.. SCRANTON, PA. 
>» ReeiM - MM Up - Chtldrva Under 13 FREE 
Spėriai Rates to Reiigious Groupes 
CH 3-1231

IĮiteŪ088MI8>>teli>rt|Wf»88018—t0M0W08ni88yte

AR JOSNEPERMOKAT^
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų

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

Dideliam apdrandos sutaupytum, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
K r e 1 p k i t 6 s:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaiea Avė. Woodhaven 21, N. Y.
TeL VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS
186-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain. Conn.1
TeL BA 9-1181

PETRAS KARALIUS, savininkas 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS 

74 Prbvidence Street 
Worcester, Mass.

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
TOORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

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

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS » BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VISNIAUSKĄS

31 Spriag St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RAYS UQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

REPUBLIC

Wine & Uquor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

W.: EV 7-2689
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms



N«w Yorko liotuviy jaunimo

.j--

SOLISTAS Stasys Baras dainuoja.

PADĖKA
dybos ir rūpinasi Lietuvos baž-

kai, Tėvai Pranciškonai; po 5

Tel. EVergreen 7-4335

shingtoną.

Buivydu.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) *

WAGNER THEATER

savaitine apžvalga

Nieisen. — Briedinė filmą:

J. Matulaitienės vadovauja
mas Nęw Yorko lietuvių tauti-

dar- 
prie

Prieš vakarą, Tėvų Komiteto 
nutarimu, buvo kreiptasi asme
niškai pas kai kuriuos visuome
nės veikėjus, profesionalus ir

ti kiek didesnio masto loteriją, 
kuri duotų mokyklai daugiau 
daugiau pelno.’ Gaila, kad dėl

Dail. J. Pautieniaus paroda 
numatoma surengti kovo mė
nesį, tautininkų namuose.

nių rūbų, indų ir kt. Paskutiniu 
metu susidurta su dideliais sun-

lankyti visų mūsų geradarių! 
Bet su malonumu reikia paste
bėti, kurie tik buvo aplankyti, 
maloniai mus savo auka parėmė.

Jurkus, V. Maželis, K. Vaitaitis; 
po 1 dol.: Bražėnas, Karvelis, 
Mikulskytė.

“Die Privatsekretaerin" 
Be to. naujausia Vokietijos Įvyktų

ribose.
Prel. J. Balkūnas painforma

vo apie kunigams ir bažnyčioms 
Lietuvoje šelpti komisijos 
bus. Komisija yra įkurta

"ZWEI HERZEN IN MA I” 
Vaidina: Kristina Soederbaum - 
Dieter Borsche - Willy Fritsch - 
Carla Hagen - Vera Molnar - Hans

labai gerom ifeimokėjimo šąly- " 
gom ir pristatymu į vietą iš

ONOS IVASKIENftS '

BALD^KRAUTUVES

ku, būtent, didįjį šeštadienį 
pamaldos vakare nuo 7:30 vai., 
o Prisikėlimo apeigos, mišios 
Velykų rytą 6 vai. Šios provin
cijos klebonai tuo reikalu turės

Elena Kolbert - Kulbokienė priimtas pereito susirinkimo 
sausio 21 susižiedavo su Kaz. protokolas. Kun. V. Dabušis, 

naujasis ALR Katalikų Federa-
Gediminas Alinskas su savo 

mama nuo sausio 1 persikėlė 
į nuosavą namą 88-23 79th St., 
Woodhaven 21, N.Y., tel. HI 1- 
4872.

ira®s_
Dr. M. Gimbutienė pakviesta 

skaityti paskaitą čekam. Už
kvietė Bostono čekų Massary- 
ko klubas. Paskaita bus vasa
rio 4. Pereitą vasarą dr. M. Gim
butienė dalyvavo Čekijoje ar
cheologų kongrese.Stosio Boro, žymaus lietuvių 

solisto, tenoro, koncertą ame
rikiečių visuomenei ruošia bal
tų • amerikiečių draugija Jor- 
dan Hali salėje vasario 29. Kon
certo pradžia 8:30 vai. vąk. Bi
lietus iš anksto galima gauti 
pas tos draugijos narius ir Onos 
Ivaškienės baldų krautuvėje. 
Lietuviai kviečiami gausiai at
silankyti ir . paremti koncertą.

Slopo ir Valentinos Minkę 
radijo tradicinė popietė bus va
sario 7 lietuvių piliečių klubo 
salėje.

Gerhardas Folkas, kuris bu
vo palikęs nuo tėvų Lietuvoje 
ir gyveno pas savo dėdę Mari
jampolės apylinkėje, atvyko 
pas savo motiną ir seserį į 
Bostoną. Pernai jo dėdei buvo 
leista išvykti į vakarų Vokieti
ją. Berniukas, palikęs dar ma
žas, savo motinos nepažino, o 
sesers visai nematė. Jo tėvas 
mirė Bostone prieš keleris me
tus.

Dail. V. K. Jonynas skaitys 
paskaitą Lietuvių Kultūros Klu
bo susirinkime šeštadienį, sau
sio 30.

_, 40 vai. atlaidai šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje šie
met bus balandžio 1, 2, 3 die- 
mis.

ir Povilo lietuvių parapijos var- vajj __ jaunimo šventę gegu- 
gonininkopareigų b^visuo- 15 Schwaben Hali patal-

.« pose, Brooklyne. Programoje,
- be New Yorko tautinių šokių 

ansamblio, dalyvaus New Jersey 
Rūtos, Vyčių 41 kuopos, Mai
ronio šeštadieninės mokyklos ir 
kt. tautinių šokių grupės, šia
me darbe J. Matulaitienei tal
kinti sudarytas šventei ruošti 
komitetas, į kurį įeina J. Mau
rukas, J. Remėza, Z. Rimavi- 
čius, J. Šileikis ir V. Vilkutai- 
tis.

Lauktina, kad tautinių šokių 
šokėjai ir ypatingai jų nenuils
tanti vadovė J. Matulaitienė su-, 
silauktų lietuviškojo jaunimo 
ir visos New Yorko lietuviško
sios visuomenės tikro ir nuo
širdaus įvertinimt. šventei 
ruošti komit. pageidauja, kad 
lietuviškos organizacijos tą die
ną neruoštų viešų ar privačių 
parengimų. ' ‘ ' J. Š.

metrinio darbo ir išvyksta iš 
raizahetho. Vietos organizad- . 
jų komitetas kovo 19 jam ren
gto išleistuves.

JAV LB Elizabotho •pyiin-

Balto vajaus komitetas kvie
čia visus'New Yorko Balto: rė
mėjus į vajaus užbaigimo ak
tą sausio 28 d. 7 vaL vak. lie
tuvių piliečių klubo valgyklos kės valdyba sausio 30, šešta- 
(280 Union Avė., Brooklyn) pa- dienį, 6 vai vakare, rengia po- 
talpose. J New Yorko vajaus būvį “Dešimtmetis Amerikoje0, 
užbai^iną taip pat pakviesti Programoje bus meninė dalis, 
kaimyninių New Jersey skyrių užkandžiai ir šokiai, šokių pra- 
pirmininkai džia 9 vai. vakare. Įėjimo au-

Tadas Alinskas įstojo į Ap- ka 5 dol. Lietuvių jaunimui į 
reiškimo parapijos chorą. Šiuo 
metu choras intensyviai rengia- 

' si Užgavėnių koncertui, kuris 
įvyks vasario 28 Apreiškimo 
parapijos salėje. Chorui vado
vauja muz. Vladas Baltrušaiti^ 
buvęs Kauno ir Vilniaus ope
rų solistas.

Lietuvių Katalikų Darbininkų 
-Klubo susirinkimas šaukiamas
- sausio 31, sekmadienį, 4:30 vai. 
popiet Angelų Karalienės par.

- salėje, Brooklyne.
Jonas Budrys, Lietuvos gen. 

/ konsulas New Yorke, Dirvos 
atkarpoje Jono Klajūno slapy- 

įvardžiu rašo beletristinius pa
sakojimus “Margis”.

4 Aukos Tikėjimo Platinimo 

organizacijos reikalams atei- 
nantį sekmadienį, sausio 31, bus 
renkamos visose Brooklyno vys
kupijos parapijų bažnyčiose. 
Brooklyno vyskupas prašo, kad 
kiekvienas katalikas sunkiam 
Katalikų Bažnyčios misijų dar
bui paaukotų bent 1 dol. ir pa
simelstų už misijų pasisekimą.

Kun. St. Kulbis, S. J., H Ka
nados, pavaduoja kan. J. B. 
Končių, Marydale Convent, Ny- 
ack, N.Y., kapeliono pareigose, 
kuris šiuo metu atostogauja 
Miami, Fla.

šokius įėjimas nemokamas.
Angelė Zupkienė perkelta iš 

Kings County ligoninės į Brook- 
lyn State ligoninę. Lankymo va
landos trečiadieniais ir sekma
dieniais nuo 1:30 iki 3:30 vaL 
popiet.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
Queen Mary laivu vasario 1 at
plaukia į New Yorko uostą. 
JAV pasiliks keletą mėnesių.

Kuriamas Katalikų Akcijos Centras
Kunigų Vienybės New Yorko 

-New Jersey provincijom kunigų 
susirinkime tėvų pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne sausio 
21, 3 vai. popiet, dalyvavo 16 
narių: prel. Ign. Kelmelis, reL 
J. Balkūnas, klebonai: dr. J. 
Starkus, J. Aleksiūnas, J. Sher- . dos už Lietuvą savos parapijos 
nis, J. Gurinskas, kunigai: P. 
Totoraitis, V. Pikturna, P. Že- 
meikis, V. Demikis, dr. V. Bar- 
tuška, V. Dabušis, A. Račkaus
kas, vienuoliai pranciškonai: tė
vas Benvenutas Ramanauskas, Kunigų Vienybės Centro Val- 
Benediktas Bagdonas ir Leonar
das Andriekus, ‘ namų viršinin- nyčioms padėti įsigyti liturgi
kas.

Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkas kun. dr. J. Starkus. Pra- kūmais. Į Lietuvą neįleidžia- 
džioje buvo prisiminti pereitą mas nei vienas siuntinys, ku- 
sekmadienį mirę kunigai J. Moc name yra rožančių, kryželių,

jos bažnyčioje, Broom St., 
-New Yorke. Parapijos klebonas 
kun. J. Gurihskas tiksliai pain
formuos organizacijų vadovybes 
ir oficialias įstaigas apie pamal
dų tvarką ir valandą. Kitose 
bažnyčiose taip pat bus pamal-

Pereitų metų gruodžio -27 d. nas; 30 dol. — dr. T. Savic- 
Maironio šeštadieninė mokykla kas; 25 dol. — Piliečių klubas; 
New Yorke turėjo savo tradi- po 10 dol.: V_ Beleckas, dr. J. 
cinį Eglutės vakarą. Po oficia- Dičpinigaitis, dr. A. ir J. Snieš- 
lios dalies, kuri kiekvienais me
tais su dideliu atsidėjimu ir 

Juozas Kapočius, Lietuvių En- m’StaniŠZ'taįžriiį kruopštumu yra parengiama,
ciklopedijos leidėjas, su dųfcfĮt j atafschenec- paveikslėlių ir medžiag^sni re- buv0 Ka‘ėd’1 Se“elis lr Iotenia- 
mis Birute ir Rita pereit, sa- Uginiais Aklais. Kun. dr. V.
vaitę lankėsi Brooklyne ir su „j mirusių vėles su- Bartuška ir kun. L. Jankus pa- nutetas >r <leko3a
Darbininko leidėjais tarėsi dėl ų aiškino, kaip šioje situacijoje

Wn.ltake (tapaasl
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOOOHAVCN et, N. V.
(Foreet Parkvay stotis)
Tel. Hlckory 1-5220

Rez. JAmaica 6-7272

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

LITHUANIAN
FU R N (TURE CO.

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

Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Turistai gali važiuoti į Vilnių

Tik prieš keletą mėnesių bu
vo spaudoje paskelbta, kad tu
ristai gali lankyti Vilnių. Ame
rikos ir kitų kraštų spaudos 
atstovai Vilniuje jau lankėsi ir 
iš Lietuvos sostinės parašė pla
čius įspūdžius.

Norint aplankyti Vilnių, ręi-

ELEK1 ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS K0MP1KAS 
119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliOnų 
laidymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v .v., 
šeštadieniais — visą dieną.

DS1 didesnių užsakymų skambinti 
STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

dol.: J. Andriušis, dr. V. Avižo- , -
nis, gen. konsulas J. Budrys kalinga atlikti eilę formalumų, 
su ponia, dr. S. Dimieiiė, Juo- {Į“? ‘?bau- Kt
zas Cinkus, kun. L Jankus. J. honems 1 Vilnlu- ir kitus kraš- 
Klemejerienė, L Klemejeiytė. tus formalumus sutvarko ir ke- 

New Yorko visuomenei, kuri St. Leveckis, dr. R. Saldaitienė,
LE iliustravimo. B čia vyko LE ^ta’ŪSai'dįis“^^'^™ Parodė susidomėjimą vakaru į dr. I. Skeivys, konsulas V. Sta-
reikalais į Philadelphia ir Wa- Svarstant susirinkimui patiek- siekiant.

t^ prmininko programą, buvo B Kunigų Vienybės CV raš
to, kurį perskaitė pirm. kun. 
dr. J. Starkus, paaiškėjo, kad t 

* w • "f
vykdant Kunigų Vienybės sei
mo Chicagoje nutarimą, organi
zuojamas Katalikų Akcijos Cent
ras, kurio direktorių tarybą su
darys septyni asmenys, keturi 
Kunigų Vienybės ir trys Kata
likų Federacijos atstovai.

Kun. A. Račkauskas, Katali
kų Federacijos New Yorko - 
New Jersey apskrities dvasios 
vadas, pranešė, kad NY - NJ . laiko stokos negalima buvo ap- 
aps£r. Katalikų Seimelis šau
kiamas kovo 6 Maspetho para
pijos salėje, prel. J. Balkūnui 
mielai sutikus seimelį globoti.

110 Wyckoff Ave„ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos 

PENKTADIENĮ. SAUSIO 29 IKI 
TREČIADIENIO. VASARIO 3, 1960 
Spalvta filmą su mėgiama M. Jary 

šlagerių muzika

cijos sekretorius, pranešė apie 
ALR Katalikų Federacijos Kon
gresą, vykusį New Yorke, Com- 
modore viešbutyje, lapkričio 
27-29 dienomis, jo darbus bei 
svarbesniuosius nutarimus ir 
kongreso išrinktą dvejų metų 
kadencijai Katalikų Federacijos 
centro valdybą. Kun. J. Gurins
kas pranešimą papildė, praneš
damas apie kongreso pajamas 
ir išlaidas, o prel. J. Balkūnas, 
kongresui rengti komiteto pir
mininkas, ir ilgametis KF dva
sios vadas, apie tolimesnius KF
darbus bei artimiausius planus. Kunigai pageidavo, kad di- Pinigais aukojo: 50 dol. —

.... džiosios savaitės liturginės apei- dr.J.Kazickasirdr.K.Valiū- 
Vasario 16 minėjimo bažnyčiose būtų vienu lai- 

vasario 14, sekmadienį, ofįcia- -----------------------------------------
lios pamaldos už Lietuvą nutar
ta ruošti Aušros Vartų parapi-

liones paruošia, išrūpina vizas 
gerai žinomas kelionių biuras

pdiuue bUbiuuiuejuii<Į včuuuu j ui. i. D&tavjs, rvujuiou t . uua- ° __ ■ _
jį gausiai atsilankydama. Dėko- šinskas, dr. L. Vencius, V. 2Je- osmos Travel Bureau, In., jo 
ja nuoširdžiai New Yorko laik- lenis; po 3 doL: J. Šalinskas, f. res^ Jį®* į?01 ^treet’
raščiams, vakarą garsinusiems K. Šimanskis, dr. E. Vilčinskie- T*JLYork
ir tuo prisidėjusiems prie va- nė; po 2 dol.: V. Augustinas, telpa lr mu^
karo pasisekimo. J. Bortkevičius, Fr. Gedenis, P. raštyje.

Cosmos Travel Btireau, Ine. 
kelionių paruošime, formalumų 
sutvarkyme, vizų išrūpinime tu-
ri didelį patyrimą, šis turizmo 

Daiktais aukojo: A. Andruš- biuras gerai žinomas ir lietu- 
prekybininkus aukų mūsų ruo- kevičius, St. Aromiskiai, Balfas, 
šiamai loterijai. Norėta sureng- Fr. Bručas, Jokūbaitis, Misiūnas, 

Moterų Atstovybės Klubas New 
Yorke, Noreika, Petrikas, Dar
bininko Administracija, Silver

viams, nes daugelis lietuvių to 
biuro patarnavimu pasinaudojo. 
To kelionių biuro savininkas 
taip pat lietuviams gerai pažįs
tamas Gabriėl Reiner, gimęs 

Bell kepykla, konsulas Simutis, Lietuvoje.
Sutkus. Kiekvienas norįs aplankyti

Be to, gauta aukų iš: New ar keIiauti > kraž'
Yorko Lietuvių Tarybos — 100 tus’ turi’ Pa^al mūsų
dol; JAV Lietuvių Bendruome- la^tyje skelbimą, kreiptis į 
nės New Yorko Apylinkės Vai- Cosmos T™®1 Bureau’ In ’ ir 
dybos — 53 dol.; Mr. Show- gaus smulkių informacijų bei 
Šiaučiune — 25 dol.; Liet. Vet. PatarimU-____________________
Ramovės N, Y. Skyriaus — 25
dol.; Liet. Gydytojų D-jos N.Y. Pai®Hco|na« Stasys Navickas 
— 25 dol.; V. Kidolio — 5 dol.; ir jo žmona Albina, gim. Kar- 

dokaitė, iŠ Kauno. Yra žinoma,

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsanraotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALE. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedčjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

"Baltaragio Malūnas“, K. Bo
rutos pasaka, Montrealio lietu
vių dramos teatro išleistas il
go grojimo dviejose plokštelė
se, galima gauti Darbininko ad-

Susirinkimas buv gyvas ir ministracijoje, 910 Willoughby 
darbingas. Po susirinkimo pran- Avė., Brooklyn 21, N.Y. Kaina 
ciškonų namų viršininkas tė- 10 dol. Čia pat galima gauti ir 
vas L. Andriekus sukalbėjo kitų ilgo grojimo ir paprastų 
maldą ir pakvietė susirinkimo lietuviškos muzikos ir dainų 
dalyvius užkandžio. kvd. plokštelių.

Volotkevičiaus — 5 dol.
kad prieš kurį laiką jie gyveno 

Tariame nuoširdų lietuvišką New Yorke Ie5ko motina> gy. 
ačiū visiems mūsų geradariams, venantj Lietuvoje. Ieškomieji 
kurie, suprasdami kokį kilnų arįja apje juos einantieji pra- 
lietuvybės išlaikymo darbą ši §omj atsiliepti adresu: Mrs. A. 
mokykla atlieka, mus parėmė.’ Tarasevitch, C. O. Holy Trini- 

Tėvų Komiteto vardu ty Monastery, Jordanville, N. 
P. Leveckienė patarimų. (Sklb.)

VISUS KVIEČIAME Į IŠKILMINGĄ
Tenoro STASIO BARO

KONCERTĄ
įvyksiantį 1960 M. SAUSIO 29 D. (penktadienį)
8.30 v. v. — J O R D A N H A L L 
(netoli Mass. ir Huntington Avenue kampo) 
Akomponuoįa A. KUČIŪNAS

N. A. Baltų Draugi ja

4« GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Pbone: EV 4^318

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

Brooklyn 8, N. N

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie- ForMt Parkway Station) 

VVOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel Vlrginia 7-4499

VAITKUS
F U N E R A L HOME 

197 WEBSTER Are. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC' 

Patarnavimas- dieną ir naktį
Nauja modernia koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja C*m- 
bridže ir Boatono kolonijas že- 
mtausiomla kainomia. Kainos ton 
pačios ir į kitiis m tratu v

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434


