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AKLIEJI VADAI

zijos. Vyriausybė dar ncpasisa-

Amerika ateinančią savai-

26 atšventė, 80 metų, o sausio 
29 stipriai susirgęs buvo pagul
dytas į ligoninę.

bet ir Nato ir'galimos naujos 
katastrofos Vakaruose.

— Sovietu šnipą Horst Lug- 
wig Vokietijos teismas nubau
dė 5 metais, kitą šnipą Fritz 
Briesemeistcr 4 metais, W. Jae-

— Kuboje Sovietai atidaro 
savo parodą. Castro pasikvietė 
vasario pradžiai iš Maskvos Mi-

— Europoje milijonus žmo
nių paguldė influensos epide
mija. Tačiau mirties atsitikimų 
nedaug.

— Australijoje karščiai. Sau-

Sovietų žodžiuose daug me
lo. Tai jau žinoma šernai. La
biau pasekus jų žodžius ir pa
lyginus juos su gyvenimo fak
tais, pastebima, kad tas melas 
yra sistemingas: panašiose ap-

Amerikos armijai parūpintas 1960 atominių bombų nemė- 
naujas šautuvas 
tankiau už kulkosvaidį. Per mi
nutę išeitų jo 750 šūvių, o lig 
šiol vartojamo kulkosvaidžio 
525. Šautuvas turi 20 šovinių

Nors de Gaulle laikomas lai
mėtoju, nors pritarimas ir svei
kinimai jam siunčiami iš Pran
cūzijos ir užsienių, tačiau opo
zicija jo politikai Alžiro klau
simu likosi ir toliau stipri. Ją 
iš naujo pakartojo George Bi- 
dault ir maršalas Juin.

liavimą prieš sukilėlius? O kreip 
damasis į kariuomenę, priminė:

^— žinote, kad ai esu vienas 
atsakingiausias. Aš esu tas, ku
ris nešu krašto likimą. Man dėl 
to turi paklusti visi prancūzę 
kariai ... Jokis karys jokiu mo
mentu, net pasyviai, negali dė
tis su sukilimu ... Jūsų parei
ga priimti Įsakymus. Aš daviau, 
aš duodu Įsakymą atstatyti tvar-

— Domininkonu Respubliko
je sausio 29 nušauti 8 stu
dentai demonstracijoje prieš 
suiminėjimus. Esą suimta apie 
700 ryšium su sąmokslu prieš 
prezidentą Trujillo.

Pierre Lagaillarde, 
ir Robert Martel.

— Kubos valdžia susirūpino, 
kad imo sausio 15 labai su
mažėjo Amerikos turistai, ku
rie lig šiol palikdavo Kubai mi
lijonus dolerių. 1957 turistų bu
vo 258,789, 1958 — 197/789, 
1959 jau tik 168,621-.

Pasaulio akys paraitą savai
tę buvo nukreiptos j Prancū
ziją — kas laimės: sukilėliai 
ar de Gaulle? Nuo to priklau- lėlių šauksmas, kad parašiuti

ninkai prisijungtų prie sukilė
lių, nuėjo niekais. — sukilėliai 
nebeteko drąsos toliau kovoti. 
Jie pradėjo derybas — norėjo, 
kad jiem leistų pasitraukti į 
kalnus ir toliau kovoti prieš 
arabus nacionalistus kaip ka
riuomenės daliniui. Vyriausybė 
linkus šį jų norą patenkinti, 
tačiau kapituliuoti barikadose 
jie turi be sąlygų, o trys pa
grindiniai vadai turi būti nu
bausti 
Joseph Ortiz

“Generolo de Gaulle tvirta, 
drąsi ir aiški kalba į savo tau
tiečius penktadienio vakarą pa
darė Įspūdį. Ji buvo kaip šokas 
ar perkūnija po išsisukinėjimo 
ir delsimo tų* kurie prieš tai 
buvo kalbėję Prancūzijos var
du” (NYT).

Nuo šiol padėtis pradėjo keis
tis. Jau šeštadienį kariuomenė 
pradėjo veiksmus, kurie susilp
nino sukilėlių padėtį.

ka. Ji pavojinga taikai, sakė So
vietai ir reikalavo: atmesti su
tartį, išvaryti Amerikos įgulas, 
pasiskelbti “neutralia”, o pas
kui, paskui pasirašyti separatinę 
taikos sutartį su Sovietai: 
da Sovietai galės ištesėti 
na pažadą grąžinti karo 
užimtas porą Japonijos 

Pasiūlymas nenaujas.
šiai Sovietai su Lietuva

Sukilėliai Alžire buvo popu
liarūs savo idėja — jie gynė 
Prancūzijos žemių nedalomumą. 
De Gaulle idėja negalėjo būti 
populiari — jis siūlė Alžiro gy
ventojam teisę patiem nuspręs
ti savo likimą, taigi ir galimy
bę atsiskirti nuo Prancūzijos.

Sukilėlių idėja laimėjo pri
tarimą kariuomenės, kuri jau 
penkeri metai kovoja už Alžiro 
išlaikymą Prancūzijai. Laimėjo 
ir kai kurių vyriausybės narių 
pritarimą. Vyriausybei grėsė 
pavojus pasitraukti, jei bus ima-: 
masi priemonių prieš sukilėlius. 
De 'Gaulle grėsė pavojus likti 
vienam, jeL kariucmenė , nepa
klausys įsakymo veikti prieš su
kilėlius

Tokioje padėtyje dė Gaulle 
užsivilko savo laisvės kovų uni
formą ir penktadienį, sausio 29, 
pasirodė televizijoje. Jis pra
šneko į prancūzus ir į kariuo
menę.

— Sukilimas kompromituoja 
ir kenkia Prancūzijai prieš vi
so pasaulio akis, — priminė de 
Gaulle. — Prancūzai Alžire, 
kaip jūs galite klausytis mela
gių ir sąmokslininkų, kurie sa
ko jums, kad siūlymas Alžirui 
laisvai pasirinkti reiškia Pran
cūzijos ir de Gaulle išdavimą, 
pasitraukimą iš Alžiro, kapitu-

Siekimas—pastatyti tuose kraš
tuose “neutralias” vyriausybes. 
— Dėl Kubos Castro, kaip liū
di jo.-tabeli, nėra aiškių įrody
mų, kad jis komunistas. Tačiau 
jis yra komunistam palankus kia. Reiškia, kad ateistinė pro- 
ir juos paskyręs atsakingose paganda laikoma Sovietuose to- 
valdžįos vietose

Ir šiom dienom Sovietai pažada, 
tiesą iškraipo ar ją
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Sovietinė teisė visada veikia 
atgal

Anglijos radijas sausio 30 pa
skelbė, kad Vengrijoje gruodžio 
pradžioje komunistinio teismo 
sprendimu buvo nužudyti 150 
nepilnamečię, kurie buvo kalti
nami dalyvavę 1956 metę suki
lime. Nuteistieji buvo laikomi 
lig šiol kalėjime, kad sulauktu 
18 metę. Pagal sovietinį įstaty
mą tokio amžiaus reikia, kad 
galėtę nužudyti.

(Bolševikai nežiūri, kad tada, 
kai tie vaikai “nusikalto”, jie 
neturėjo 18 metų. Panašiai ir 
Lietuvoje 1940 suimtieji buvo 
teisiami už “nusikaltimus”, ku
rie buvo dar iš tų laikų, kai 
Sovietų Lietuvoje visai nebuvo 
ir kai jų įstatymai ten nevei
kė, Bet bolševikų aiškinimu, jų 
įstatymai turi veikti visame pa
saulyje ir kiekvienas gali būti 
teisiamas už jų nevykdymą!).

Be tų jaunuolių buvo dar lik
viduoti 54 suaugusieji.

ir se- 
metu 

salų.
Pana- 
pada- 

rė sutartis, grąžino Vilnių ir 
pasiėmė Lietuvą.

Fr. E. Walter sausio 25 pa- — Caryl Cheesman, kuris jau 
skelbė apie Amerikos nenusi- Pr5^ vienuolika metų nuteistas 
manymą dėl komunizmo grės- mirti už žudymus, prievartavi- 
mės. Esą "tokios grupės kaip mus ir kt. kriminalinius nusi- 
Amorican Aasociation of Uni- kaitimus, turės mirti vasario 19, 
versity Profasors, kai kurio jei nepasiseks egzekucijos ati- 
vyriavsiofo teismo teisėjai ir dėti ir aštuntu kartu. Bet da- 
atsakingi politikos veikėjai v«L bar vilties nedaug.

kias nekomunistines organiza
cijas, veikti tautinio- ar demo
kratinio išsilaisvinimo vardu,

TAIP ATRODO B-70 Jis gali skristi 2000 mylių per valandą..Tačiau jo~ 
statyba sustabdyta; jį galinčios pakeisti raketos. Aviacija tebekovoja už 
jo statybą.

kios pat svarbos kaip vyriausy
bės skyrimas, politikos nustaty
mas, jei ji paliekama partijos 
žinioje. Tačiau sovietai sako žo
džius tikėdamiesi, kad jų kri-

buvo paskelbtas C. I. A. direk
toriaus pav. gen. C. P. Cabell 
liudijimas, kad artimiausiu lai
ku komunizmas savo pagrindi
niu uždaviniu laiko"veikimą pie
tų Amerikos valstybėse. Takti
ka — veikti ne per komunis-

Kapituliacija 
be sąlygų

Po de Gaulle kalbos sukilė
lių vadai paskelbė: “Mes esa
me paskutinė laisvės sala. Mes 
kovosime lig mirties”. Tačiau 
kai milicija iš barikadų pasi
traukė; kai parašiutininkų žie
das apsupo barikadas ir suki-

propaganda palikta tik partijai. 
Taip, tai palikta tik partijai, 

ne vyriausybei! -Toks įprastinis 
Senato komisijoje sausio 30 tų partijas, bet per jiem palan- kovos prieš diktatorius vardu, aiškinimas, tikintis, kad nedaug 

kam ateis į galvą, jog partijai 
palikta paskirti ir pačią vyriau
sybę, partijai palikta nustatyti 
ir politikos liniją. Galvojančiam 
Mironovos pasakymas daug reiš-

— Maskvoje vasario 2 prasi
dėjo komunistų partijos “ūki
nė konferencija”. Suvažiavo ir 
satelitų vadai. Turi būti svar
būs sprendimai prieš viršūnių 
konferenciją ir prieš Chruščio
vo kelionę į Aziją.

nesupranta ar nenori suprasti tę siųs Lenkijai papildomai ūki- per dvejis metus išvogė auto- ger 3* ir jo žmoną.1,5 metų. sus,T|Kimas su vaikais.
komunizmo grėsmės nės paramos už 40 mil. mobiliam dalių už 100,000 dol. Teisinas buvo uždarom durim, nijoms ir Edmundo.

2- Ka* sovietų akyse yra tiesa 
Chruščiovas 'sugalvojo, kad 

jam reikia popiežiaus ir vysku
pų autoriteto. Lietuvos vysku
pų vardu jis paskelbė Prancū
zijoje, Vokietijoje, Cekoslova- 

linkybėze meluoja tokiu pat bū- kijoje, Vokietijoje, kad popie
čiu, kuris jau anksčiau buvo jų 
išmėgintas. Nauji pavyzdžiai:,

1. Ką reiškia sovietiniai pa
žadai

Sovietai pereitą savaitę pa- 
Sukilimas Alžire pasaulio aky- siuntė protestą Japonijai dėl 

se susilpnino Prancūzijos pade- sutarties, pasirašytos-su Ameri- 
tį. Tačiau sustiprino paties de 
Gaulle prestižą.

PARYŽIUJE SUSIRŪPINIMO
PASILIKO DAUG

Airijos sostinės Dublino buv. 
burmistro Briscoe, žydo, duktė. 
22 metų, prieš metus priėmė 
katalikybę ir dabar įstojo į kar- 
meiičių vienuoliją. Kita duktė, 
priėmusi katalikybę prieš trejis 
metus, gyvena §u šeima Kana
doje.

Maldos už statybos programą
Vyskupas McEntegart paskel

bė specialias maldas tikintie
siem nuo vasario 1, kad pasi
sektų mokyklų statybos fondo 
vajus. Brooklyno mokyklom 
statyti vajus siekia 20 mil. dl.

Apie popiežiaus laišką Lietu
vos katalikam

The Tablet sausio 30 paskel
bė popiežiaus Jono XXIII laiško 
Lietuvos vyskupam ištraukas. 
Labiausiai tas dalis, kurios ro
do Bažnyčios persekiojimą Lie
tuvoje. Paskui pridėjo dar nuo 
savęs konkrečių davinių apie 
Lietuvą:

— Kunigų išsiųsta į Sibirą 
apie 400. Buvo prieš 1940 Lie
tuvoje 1800. dabar 800.

— Seminarijos uždarytos vi
sos. išskyrus dvi (tikriau: išsky
rus vieną. Red.) Seminarijose 
1937 buvo 716 klierikų, dabar 
teleista 70 (Tikriau: 60. Red.).

— Primena, kad buvo depor
tuoti arkivyskupas Reinys, vys
kupai Borisevičius. Matulionis. 
Ramanauskas.

Balso informacija yra visai nu
blukus.

KOMUNISTAI ITALIJOJ.
Savo tikslus komunistai slapsto

Italijos komunistų partijos 
lyderis Togliatti sausio 39 par
tijos suyažiavime aiškino,' kad 
dabar partija sieks laimėti vi
durinę klasę — smulkiuosius 
pramonininkus, amarininkus, 
prekybininkus. Togliatti užtik
rino, kad jei komunistai paims 
valdžią, tai jų turto nenusa
vins. (Ir Lietuvoje komunistai 
taip pat darė: tuos, kurie sakė, 
kad nusavins žemę, namus, bu
vo apšaukę liaudies priešais). 
Italijos komunistų partija di
džiausia Europoje — 1.600.000 
nariu.

Amerikos propaganda 4 kartus silpnesnė už Maskvos
Sovietai sustiprino savo ra- Nauja* šautuvas 

dijo siuntas į užsienius parei
tais metais 15 proc. Taip pra
nešė Amerikos informacijos a- 
gentūra sausio 31. Sovietai duo
da į užsienius per savaitę 2,941 
valandą. O Amerikos Balsas tik 
609 valandas. Be to, Amerikos apkabą, su šoviniais sveria 10 

svarų. Iki metų pabaigos, jais 
bus ginkluoti visi armijos da
liniai.

— Amerikos laivynas turi 
jau 37 atominius povandeninius 
laivus. niai. Nuo karščių 25 mirė.

— Amerikos laivynas sausio ---------------------
31 pranešė, kad Sovietai ant
rą raketą atšovė į Pacifiką. dėl korupcijos jos policijoje. Be 

suimtų policininkų, kurie 
bendrininkavo plėšikam, dar

Gyvybė ir juru dugne
Šveicaras prof. Piccard, ver

tindamas savo sūnaus ir ame
rikiečio Walsh tyrinėjimus 7 

šio 27 Sydney buvo 108.2 laips- mylių gilumoje, padarė išvadą, 
kad gyvybė yra ir jūros dugne: 
tyrinėtojai pastebėjo 12 colių 

Chicaga tebegyvena gėda Per 100 P**“- nuo dagno- 
Tyrinėjimai taip pat patvirti
no prielaidą, kad jūroje yrą 
srovės, kurios eina iš viršaus 

paaiškėjo, kad policijos parei- vei~tikaliai į jūros dugną, 
gūnas rinko pinigus iš 31 azar- Izraelis prieš televiziją 
tiniu lošimų namo; iškilo taip . , . ,
pat. kad per metus buvo su 2™'»e te”™ ’r
renkama pusė milijono už bau- raŠy,0,U. ko™tetasI- kun!
j.. .......u:.,.— nasl neist eisti t Izraei televi-das automobi.istam ir pinigais 
buvo dalinamasi su teisėjais. 
Guodžiamas! bent tuo, kad 
1026 gaujos nužudė 76 žmones, 
o pernai tik 3.

— New Jersey susekta, kad 
Fordo fabrikuose 6 darbininkai

dar pora
New Yorke pasirodė sausio 

29 ir antra pora vaikų iš Lie
tuvos — 16 metų Nijolė Tre
čiokaitė ir jos brolis 14 metų 
Edmundas Trečiokas. Juos su
tiko jų tėvas Andrius Trečiokas, 
kuris gyvena Kearny, N.J. 1944 
duktė au motina liko Lietuvo
je. Tėvas neturėjo su jais jo
kio ryšio nuo savo išvykimo 

Amerika pasiskelbė, kad d*enos- Tik Kanadoje jam pa
teko sovietinis laikraštis, kuria- 

,kuris šaudo ginsianti. me rado žmonos ir vaikų pa-
Gen. MacArthuras sausio veiksl? su raginimu “grįžti”.

Nuo tada jis pradėjo rūpintis 
juos atgauti. Per tą laiką žmo
na mirė.

žius Jonas XXIII pritaria Chruš
čiovo taikos ir nusiginklavimo 
politikai, tik kai kurie dvaū- 
ninkai (taikoma Amerikai?) tam 
priešinasi. Tokis Chruščiovo aiš
kinimas apie' popiežių. _ 
- Pereitą savaitę Vatikano laik
raštis “Osservatore Romano 
paskelbė, kad Chruščiovo nusi
ginklavimo paskelbimas neveda 
į taiką. Gąsdinimas naujais fan
tastiniais ginklais teturi tikslą 
pasėti nesutarimą tarp laisvų
jų valstybių prieš viršūnių kon
ferenciją.

Katras aiškinimas apie Va
tikaną teisingas? Jei Chruščio
vas sudaro sutartį, tai ji tar
nauja taikai; jeigu Eisėnhovve- 
ris sudaro sutartį, tai ji yra pa
vojus taikai. Taip galvojančiam 
bolševikui aišku, kad ir apie 
popiežių teisingas turi būti bol
ševiko, o ne popiežiaus laikraš
čio pasakymas. Bolševikui yra 
tiesa ne tai, ką popiežius pasa
kė, bet tai, ką jis, bolševiko 
supratimu, turėjo pasakyti.

3. Ką reiškia sovietinis pa
neigimas?

Jungtinėse Tautose prieš sa
vaitę svarstė dekliaraciją dėl 
religijos diskriminavimo. Ame
rikos atstovas suminėjo sovie
tinį įstatymą iš 1933 metų, 
kaip Sovietai vykdo propagan
dą prieš religiją ir siekia ją vi
sai sunaikinti.

Sovietų atstovas Z. Mironovą 
išaiškino, kad Sovietuose esan
ti tikėjimo laisvė ir kad vyriau
sybė propagandos prieš tikėji
mą nevaranti. Antireliginė
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LIETUVIAI, NEPRALEISKITE PROGOS!!!

Maskvos Tassas

Dirva stengiasi tai išaiškinti 
savo samprotavimus naudai. 
Kiekvienas išskaiti, ką pats gal-

kų laikrodžių lagaminais, Ma
tulionis pateko į policijos ran
kas”. ... Suprantamas būtų 
bolševikinio laikraščio noras, 
kad tie laikrodžiai būtų pate
kę Į bolševiko rankas. Bet bol
ševikai Šveicarijos sienos dar 
nekontroliavo, o ir J. Matulio
nis Šveicarijoje visai nevažinė-

Globe Parcel Service, Ine., 
firma jau 25 metai, kai tar
nauja dešimtims tūkstančių kli- 
jentų. kurie siunčia siuntinius d akciją 
į Sovietų Sąjungos visas šalis. 
Paskutiniu metu atidarė naują

ma yra geriausia. Rusija kaip 
ir iki šiol tebėra pasiryžusi li
kusį pasaulį atversti į savo ideo
logiją”.

Esą daugelis vakariečiy tiki, 
kad apie 1970 tokia Soviety 
Sąjunga "galės prisiimti nusi
statymą gyventi ir leisti kitiem 
gyventi savo riby viduje ir su 
savo vakariniais kaimynais".

Tokis atsiliepimas sukėlė 
Naujienoje ilgesnį atsiliepimą 
apie atsiliepimą. Tai esąs auto
riaus ir socialdemokratų šmei
žimas, tai “primityviųjų davat
kų zauna”. (Toks Naujienų iš
sireiškimas, be abejo, skirias 
nuo Chicagos Vilnies, kuri Nau
jienų rašymą vadina “cypda- 
vatkių taradaikom”).
Kis pirmesnis

Vienybė pranešė, kad kažkas 
įmetė akmenį į 'vienybės re- 

išmušė langą. VU 
nis atsiliepė, kad smurtą anks
čiau buvo kursčiusi Vienybė, 

skyrių Baltimorėje. Adresas: O Naujienos sausio TL paaiški- 
851 Hollins St., Baltimore 1, no: “komunistai ... pradėjo 
Md. Tel.: MUlbery 5-5787 (Sklb) pirmutiniai vartoti smurto ir

Margutis sausio nr. pasisakė 
tiesiai prieš tuščiažodžiavimą ir 
prieš partinius pasigyrimus 
skelbiamuose atsiminimuose. To 
kių atsiminimų pavyzdys buvo 
K. Bielinio “Penktieji metai”. 
Knygos puslapių 600, bet “di-_ 
dėlė tų puslapių dalis neturi 
jokios istorinės reikšmės ... 
Ir išskaitęs visus puslapius, ne
gali žmogus suvokti ir pilnai 
suprasti, kas gi buvo tie “penk
tieji metai”. Jei skaitytojas ne
turėtų iš kur kitur žinių apie 
1905-sius metus, tai Kipro Bie
linio knyga nedaug ką jam pa
sakytų”. Didvyriais atsimini
muose rodomi tik socialdemo
kratai. Stilius “žemas”.

piežiaus Jono XXIII kalėdinėje 
kalboje įžiūrėjo žodžius savo 
naudai. Maskvos spauda taip 
pat aiškino, kad popiežius kal
bėjo Maskvos- naudai.

HOLLAND MACHINE CO.
40 Cherry Street, East Hartford, Conn. 

kurios savininkai yra amerikiečiai lietuviai, ieško darbi
ninkų sekančioms mašinoms:

TURRET LATHE, 
ENGINE LATHE. 
MILLING M ACHINE.

Lietuviai, kurie gali tomis mašinomis dirbti arba norėtų 
išmokti, pasinaudokite gera proga gauti pastovų 
darbą lietuviškoje įmonėje

Maloni lietuviška aplinkuma.
Ilgos darbo valandos.
Geras atlyginimas.

Pasiteiravę nesigailėsite!

paskelbė, 
kad Vokietijos kancleris Aden- 
aueris Vatikane buvęs šaltai 
priimtas ir jam pasakyta, kad 
jo “politika nesiderina su krikš
čionybės mokslu”.

Taip stengias Chruščiovo 
agentūrą įtikinti publiką. Ta
čiau iš tokio įtikinėjimo matyt 
kaip jam svarbu Vatikano au
toritetas.

Jei Chruščiovas kalbėtu Va- 
Tikano vardu

Laikraštis mini prancūzo, par- 
vykusio iš Maskvos, samprota
vimą, kad esą “jei sovietinė 
sistema pasieks tam tikro žmo
niškumo laipsnio ir duos dar
bo žmogui gerą gyvenimą, — 
tai prieš ką mes kovosime?...

_ ,, _ Jei taip nutiks, o taip gali bū-Tokiame vaizde lieka neis- u iukintt neutra.
spręstas tolimesnis Amerikos U(K 
ir Sovietų Santykių ir lenkty
niavimo klausimas.
i Kur link ves ūkinis lenkty
niavimas?

Amerika savo gamybą dabar 
didina kasmet 3 procentais, So
vietai 8 procentais. Apie 1970 
Amerikos bendra gamyba gal

velionies Pijaus XII kalbos. A- Apie tuščiavidurius atsiminimus 
merikos spauda dabartinio po- jr žodžius

voja.
Kas iš tikrųjų gerai skaitė 

kalėdinę popiežiaus kalbą ir 
ėmė ne atskirus sakinius, o vi
są kalbą ištisai, galėjo matyti, 
kad tai religinio moralinio tu-

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaftų, įvairių prog9» 

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

Jums geromis sąlygomis padarys 

VYT. MAŽELIS 
gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, Brooktyn, N. Y.' 

Skambinti tek HYactat 7-4H77

pus uzaangos ouvusi priešinga boję stojo uz principą taikos, |r laimėto 4 įduus net prieš
popiežiaus nusistatymui. Po- į kurią kelias tik pro Betlejų, w;inR sausio 21 kartojo iš JUB8tini'l Valstybių norą, 
piežius esąs pasiryžęs “pasiųs- t. y. vykdant Kristaus paskelb- sovietinės Tiesos St. Laurin- Vietinio pobūdžio karų gali 
ti Chruščiovui malonų žodį” ... tas tiesas. Ir toliau konkrečiai auko pasakojimus apie J. Ma- būtL Kom- S311

Tokis aiškinimas, imtas iš nurodė’ kas taikai kliudo. > O tulionį. Jais vyk$įo :fpptynerių Formozą, Laos, Burmą, pietų
svetimų diplomatų šaltinių, no- kliūčių Pridaro ne Rytai’ metų planą lietuvių Vietnamą,- tndoneają. Vidun-
ri matyti popiežiaus pareiški- Vakarai- veikėjus — žuvusius, ištrem- J1111®56 gah butl g11?*
muose pirmiausia politiką, sto- Dėl “gero žodžio” .Chruščio- tus, į laisvę ištrūkusius? Pasi- ™ °
jauti ar Rvtų ar Vakarų pozi- VU1’ del P°Pieaaus palankumo j. Matulionį, Tiesa pa- !r Tačiau didieji suge-
cijoje. Taiį buvo aiškinama ka- koegzistencijai, tai gana aiškus sakoja:/‘1946 metais, perva- SUhuky‘
ledinė kalba; taip buvo aiškina- zodls yra P°Pieaaus laiškas Lie- duodamas sieną su šveicariš- “ nuo. S315?0 ^plėtimo, 
mos ir ankstesnės kai kurios tuvos vyskupam.

PRIEŠ LĖKTUVINĖS raketos Vokietijoje.

AR POPIEŽIUS KOEGZISTENCIJOS ŠALININKAS?
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deedaml yetaUdetuvtoU 
Rietės. Ptrmee rūšies M* 
tėviška* maistas yrietoa-

| siais pažvelgimais, kas gali nu- 
I tikti per artimiausią dešimtme- 
Į tį. Visoje, reiškiama didelio op-

kumščios taktiką prieš savo idė
jinius priešus ... Komunistai 
..., kai jų “galybė” susmuko, 
jie tęsia tą pačią kovą žodžiais,

Dirva sausio 20 skyrelyje 
“Šiandien ir rytoj” samprotau
ja apie popiežiaus politinį nu
sistatymą. Esą kalėdinėje savo 
kalboje “sveikinęs užsimezgu
sią koegzistencijos atmosferą”. 
Kardinolo Ottaviani kalba prieš 
komunistinį persekiojimą ana
pus uždangos buvusi priešinga 
popiežiaus nusistatymui. Po
piežius esąs pasiryžęs “pasiųs
ti Chruščiovui malonų žodį” ...

fanatišką neapykantą prieš tuos, 
kurie nepučia į komunizmo dū-

.VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

rinio kalba, ne politinė. Popie
žius neatsistoja nei Amerikos 
nei Maskvos pusėje, o atsisto
ja pusėje principų, kuriuos ne- 
visada vykdo ne tik Rytai, bet 
ir Vakarai. Savo kalėdinėje kal
boje stojo už principą taikos, 
į kurią kelias tik pro Betlejų, 
t. y. vykdant Kristaus paskelb
tas tiesas. Ir toliau konkrečiai 
nurodė, kas taikai kliudo. > O

Ar bus karas? Tokis pats 
klausimas jau išgąsdina vaka
riečius, kurie tikisi didelio 
prosperity. Tad “Newsweek” ir 
pasiskubina atsakyti:

— Greičiausia ne. Nes ato
minėje pusiausvyroje karas bū
tų abiem pusėm savižudybė.

Nusiginklavimas? — Galimas. 
Sovietai nori duoti gyventojam . 
daugiau gyvenimo reikmenų. 
Tam reikalinga sumažinti išlai
das ginklam. Tad nusiginklavi
mas bus, nors labai lėtai. Jis 
iš dalies jau prasidėjęs, Ameri
kai. Anglijai, Sovietam sustab
džius atominius bandymus.«Kon-

BROOKLYN 27, N. T.
(Ridgewood)
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lėčiau, nes vjęnas Kitu vis tiek 
nepasitiki.

— Amerika savo įgoly iš Eu-

— New York* yra vienas kar
dinolas arkivyskupas, dešimt 
vyskupų padėjėjų, 2,478 kuni
gai ir 1.6 mil. tikinčiųjų. Tuo 
tarpu Romoje yra Romos vys
kupas (pats popiežius), trys vys
kupai pavaduotojai, mažiau ne
gu 400 kunigų, kurie skirti 2 
milijonam tikinčiųjų aptarnau
ti.

— Chicagoje triukšmas kilo, 
kad suimta 17 policininkų, bet 
policininkų Chicaga turi 11,200.

n,n' ''
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eis “prosperity" keliu, o santy
kiai tarp Sovietų ir Vakarų ne
virs karštuoju karu. Priešingai 
eis “koegzistencijos” kryptimi 
Stabteliam prie vieno iš būdin-- 
gų ir išsamių spėjimų, kuriuos

jas sumažins.
Santykiai su Sovietais gali 

pagyvėti. Bus daugiau ekono
minių, kultūrinių misijų, turiz
mo; bus eilė viršūnių susitiki
mų. Nato nebus paleistas. Ta
čiau jame Amerikos įtaka silp
nės. De Gaulle užsimojimas iš
jungti Prancūzijos jėgas iš Na
ta gali būti užkrečiantis pavyz
dys ir kitiem.

— Vokietija nebus sujungta. 
Sovietai nesutiks su laisvais 
balsavimais. Tačiau tarp ryty 
ir vakary Vokietijos bus dau
giau prekybos ir sportiniy san- 
tykiy.

Berlynas nebus^ perduotas ry
tų Vokietijai Tačiau gali Vaka
rai sutikti, kad Berlynas būtų 
neutralizuotas Jungtinių Tautų 
kontrolėje.

Nauįy sukiiimy satelituose 
nebus. Vengrijos pavyzdys pa
rodė, į ka tai veda. Vakarai 

vencinių ginklų mažinimas eis spaus, kad ryty Europoje būty - 
' . duota daugiau asmeninės lais

vės. Ir tikimasi, kad to bus pa
siekta. X

Skilimo tarp Sovietų ir Ki
nijos nenumatoma. Tik jeigu 
kom. Kinija imtųsi karo, So
vietai gali jai netalkinti.

— Kom. Kinija gali būti pri
imta į Jungtines Tautas tik ta
da, jei ji nustos grasinusi ka
ru. Jei pietų Amerikos valsty
bės ją parems, gali būti priim
ta į Jungtines Tautas net prieš 
Jungtinių Valstybių norą.

Vietinio įiobūdžio karų gali 
būti. Kom, Kinija gali pulti 
Formozą, Lstos, Burmą, pietų

Viduri-

bus dar ęlu kartu didesnė nei 
Sovietų. Tačiau atskirose srity-' 
se, kurias Sovietai labiausiai 
stiprina, Sovietai prašoks jau ' 
dabartinį Amerikos lygį. Pvz. 
plieno Amerika dabar pagami-' i 
na 91.5 mil. tonų, Sovietai 1970 i 
pagamins 104, anglies dabar » 
Amerika pagamina 415 milijo- i 
nų, Sovietai 1970 turės 700 
mil. Apie 1970 Maskva pasta- į. 
tys pakankamai namų 7 mili- , 
jonų sostinei (dabar joję yra 
5 milijonai). Maskvos gyvenimo 
standartas pasieks vakarų Eu
ropos standartą jei Chruščiovas 
išlaikys savo pažadą. Tačiau Si
biras tebebus dar tik pionierių 
kraštas.

— Rusijoje komunizmas bus 
"drastiškai" pasikeitęs.

Tai bus nebe “revoliucionie- ! 
rių”, bet “menadžerių” partija. ' 
Chruščiovas jau perdavė dalį ! 
politinės ir ūkinės vadovybės 
regioniniam menadžeriam.

Laisvy rinkimy nebus. "Bet 
rusai niekad į y neturėjo, ir ne
atrodo, kad j y dabar pasigen
da". Laikraštis ima dar filoso- < 
fuoti apie laisvę: "Laisvė yra 
reliatyvus dalykas, ir rusai jos 
gauna daugiau, nei jos pažino 
per eilę mėty".

Laikraštis mini vieno vaka
riečio tvirtinimą, kad “pirmi 
įtrūkimai užtvankoje prieš in
telektualinį išsilaisvinimą ma
tomi. Rusam nebepatinka pri
siimti Marksą pagrindiniu filo
sofu, kuris juos vestų per gy
venimą žemėje. Reikalaujama, 
kad būtų daugiau diskusijų, 
daugiau ir daugiau debatų”.

Kas belieka Vakaram?

Ar žinai, kad
— Kanados kolegijos dėsty

tojas yra apmokamas geriau 
nei Amerikos. Kanadoje vidu
tiniškai jis gauna metam 6,535. 
o Amerikoje 6,021 dol. Univer
siteto profesorius Kanadoje — 
11,071, Amerikoje 9,840 dol. 
Nuo 1957 atlyginimas Kanado
je pakeltas 16,3 proc., Ameri
koje tik 10. Seniau iš Kanados ; 
veržėsi į Amerika, dabar iš A- ' 
merikos į Kanadą.

— Enydopaedia Britannica | 
apmoka autoriam už žodį po I 
2 cn. Tokia kaina nustatyta nuo I 
1929 ir nekeičiama. Kasmet I 
tekste pakeičiama vidutiniškai I 
7 milijonai žodžių; taigi išmo- I 
ka autoriam apie 150,000 dol., ! 
o metinių pajamų pvz. šiemet ' 
iš pardavimo tikisi 70 milijo- i 
nų. Tokios tvarkos vaisiai — 
enciklopedijos straipsniai esą 
seniai persenę.
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KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
Saulės Giesme, dr. A. Maceina....................$3.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskis .............  2.00
Milanas, Didvyris, šventasis, dr. P. Gaida 1.00 
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' Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai,
V. Biržiška......... ..... ......     1.00
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knygos: “Draugo”, “Nidos”, “Terros”, Saleziečių knygos 
jaunimui, Vokietijoje išleistos “Mūsų Tėvų pasakos” ir 
kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (ilgo 
grojimo), devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai.
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910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.
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Antikomunistine paroda Rytuose su vaizdais iš Lietuvos
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Katalikiškos spaudos vajus
Amerikoj*“vasariomėnuo na nuo antros- atskirtos. At

skiriamas katalikiškos spaudos 
vajui. Vajaus tikslas paraginti 
daugiau katalikiškąją spaudą 
skaityti, skleisti ir remti. Tok-

skiriama gi tada, kai savos ka
talikiškos spaudos neskaitoma.

Kitoje katalikų spaudoje ga
lima rasti daug gražių minčių 
ir įkvėpimo savo religiniam gy
venimui, ir to reikia ieškoti, 
bet nebus galima joje rasti lie
tuviškos dvasios. Kitoje lietu
vių spaudoje galima rasti kait
rios meilės savo tautai, ir tuo 
reikia džiaugtis, bet nevisada 
bus galima pasidžiaugti mora
liniu santūrumu, o dar mažiau

mas. Viena, katalikiška spauda 
nesiremia pelnu ir neužkala to
kio kapitalo, kuris savaime spau
dą išlaiko. Antra, ji atsiremia 
krikščioniška mintimi, kuri sa
vaime prašosi skleidžiama. Ne- 
skleidžiamos idėjos žmonėse 
miršta.

Spauda ligi šiol tebėra ge- -pagarba katalikų tikėjimui. Tik 
riausia priemonė savo idėjom 
plačiau paskleisti. Įteigdamas 
kitą skaityti katalikiškąjį laik
raštį, jį palenki ir katalikiškos 
minties įtakai. Spaudos 
siekia tą įtaką plačiau 
ti ir stiprinti.

vajus 
išplės-

katalikiškoji lietuvių spauda 
jungia vienumon katalikų tikė
jimą ir .tautybę, tas. dvi stip
riausias mūsų tautos atramas.

Paramos savajai spaudai lau
kiame iš kiekvieno lietuvio ka
taliko. Jeigu anas prancūzas 
žurnalistas aukojo savo gyveni
mą tam, kad katalikiškoji spau
da pasidarytų jo krašte stipri 
galybė, tai kiekvienam iš mū
sų labai nedaug tereikėtų au
kotis, kad mūsų spauda išlai
kytų savo gyvybę. Reikia tik 
skaityti, reikia paraginti neskai
tantį užsiprenumeruoti, reikia 

įvyko kriminalas, bet smulkiai tam tikrom progom šiek tiek 
ir vaizdžiai išdėstyta toji tiesa paremti. Nereikia tik numoti 
pavirsta nauju kriminalu. Ka- ranka ir pasiduoti minčiai, kad 
talikiškoji spauda negali skai- be savo* spaudos galima išsi- 
tytojų vilioti ir gaudyti .tokiom versti, jokių nuostolių nepaty- 
velnio meškerėm. rus. Kol žiburys šviečia, tam-

Popiežius Jonas XXIII dėl to sa nematoma. Tamsybė apgau- 
vienoje savo kalboje užsiminė, bia, kai šviesa užgęsta, 
kad turėtų būti išleisti įstaty- *
maf suvaržyti spaudos laisvės Darbininkas savo katalikiš

kumu ir lietuviškumu tebešvie- 
prancūzų rašytojas dar prieš čia jau 45 metai. Daug savo 
dvidešimtį metų yra pasakęs, triūso, jėgų ir aukos sudėjo šio 
kad jis žurnalisto plunksnai au
koja visą savo gyvenimą, no
rėdamas sustiprinti katalikiškos 
spaudos galybę, kad būtų at
sveria demoralizuojančios spau-

Katalikiškoji spauda 
turėjo ir tebeturi savo 
kurio nežino kitokia spauda, ši 
gali gaudytis sensacijų, patai
kauti skaitytojų geismam, ne
sidrovėti būti nemorali, dėtis 
skelbianti tiesą net ir tais at
vejais, kai toji tiesa virsta pik
tybe. Pavyzdžiui, yra tiesa, kad

visada

piktnaudžiavimą. Gi vienas

Liatuvię katalikų spauda A- 
merikoje turi dar vieną užda-
vinį: palaikyti savo tautos mei
lę skaitytojų Širdyse, būti jiem 
mūsų lietuviškoje ir katalikiš
koje bendruomehėje jungtimi. 
Lietuvybė ir katalikybė daug
stipriau suriša kartu, negu vie- sustiprintas.

Dr. Vytautas Vygantas, kaip Pasikalbėjimas su dr. V. Vygantu, Pax Romana pirmininku (2) 
praėjusį kartą rašėme, Pax Ro- • * ? J o *
mana suvažiavime Filipinuose, 
Maniloje, buvo išrinktas tos 
tarptautinės katalikų jaunimo 
organizacijos pirmininku 1960 
metam.

Tęsdam toliau su juo pasi
kalbėjimą apie tą suvažiavimą 
ir jo lankytus Tolimųjų Rytų 
kraštus, užklausėme:

— Ar daug suvažiavime bu
vo dalyvtę ir iš kokię kraitę? 
Kas atstovavo egzilus?

— Jaunimą iš anapus geleži
nės sienos atstovavo du len
kai, o esantį tremtyje — vie
nas ukrainietis kunigas ir aš. 
Tačiau visur buvau pristatytas 
kaip Lietuvos atstovas. Atsto
vų buvo iš Afrikos (Belgų Kon
go ir Sierra Leone), Japonijos, 
Korėjos, Burmos. Vietnamo, 
Indijos, Australijos. Zelandijos, 
Brazilijos. Ekvadoro, Čilės, Kos- 
ta-Rikos, Kubos, š. Amerikos ir. pobūdžiui, 
k. Iš Europos buvo atskridęs 
specialus lėktuvas su 59 atsto
vais. Gausiausiai, be abejo, da
lyvavo Filipinų studentai — 
apie 500. Oficialių atstovų bu
vo per 150. Pax Romana, kaip 
žinia,, apima 95 organizacijas 
iš 55 kraštų. Kiekvienas kraš
tas, kad ir mažiausias, turi ly
giai balsų su kitais, kai svars
tomi klausimai, reikalingi for
malių sprendimų.

Posėdžiai buvo šv. Tomo uni
versitete, kuriam vadovauja 
domininkonai. Posėdžiauta taip 
pat Tolimųjų Rytų universite
te ir Sveikatos Rūmuose (WH0), 
kurie labai moderniški ir įspū-

dingi. Be to, kiekvieni pietūs 
ir vakarienė buvo vis kitoje ko
legijoje. Apskritai, suvažiavi
mas buvo gerai organizuotas ir 
gražiai priimtas.

VIEŠAS PASIREIŠKIMAS
IR PRIĖMIMAI

—r Ar Filipinę visuomenėje 
buvo jaučiama, kad vyksta 
tarptautinis jaunuomenės su
važiavimas?

— Maniloje buvo jaučiama, 
kad miestas išgyvena ne tiktai 
Kalėdų šventes ir Naujus Me
tus, bet ir turi iš tolimųjų 
kraštų retus svečius. Laikraš
čiai apie Pax Romana suvažia
vimą dėjo stambiom raidėm 
antraštes pirmajame puslapyje. 
Viskas buvo smulkiai aprašo
ma. Daug dėmesio kreipta an
tikomunistiniam suvažiavimo

Suvažiavimui daug dėmesio 
skyrė ir jame dalyvavo Mani- 
los arkivysk. Rufino J. Santos 
ir Apaštalikiškasis nuncijus. 
Buvome priimti Filipinų prezi
dento Carlos P: G arčia, kuriam 
buvau pristatytas kaiip Lietu
vos atstovas. Buvo taip pat pri
ėmimai pas Apaštalikišką nun
cijų, Anglijos ir Japonijos pa
siuntinius. Naujus Metus sutik
ti buvome pakviesti į privati
nes prezidencijas. Naujuose Me
tuose mišias aukojo Indijos vys
kupas, dalyvavęs suvažiavime.

— Ar suvažiavimas turėjo 
kokię viešę pasirodymę?

— Buvo vakarinės pamaldos

šv. Tomo universiteto aikštėje. 
Ėjome visi su žvakėm kalbė
dami rožančių. Du kartus Svei
ka Marija nuskambėjo lietuviš
kai, gal pirmąjį kartą šiąme 
tolimam krašte. Pamaldas sekė 
apie 2000 žmonių. Trijų Kara
lių šventėje (sausio 6) rytietiš
kų apeigų mišias aukojo kuni
gas ukrainietis, žmonių buvo 
sausakimšai. Jiem buvo naujie
na komunija dviem pavidalais. 

.. Paskutinę suvažiavimo dieną 
iškilmingai pareikštas paklus
numas šventajam Tėvui.
ANTIKOMUNISTINĖ PARODA

— Teko girdėti, kad buvote 
nusivožę .vaizdę bolševizmo 
žiaurumam parodyti. Kaip se
kėsi tai parodai?

— Paroda buvo sumanyta ir 
paruošta New Yorke egzilų ko
misijos, kuriai man teko pir
mininkauti. Paroda buvo susie
ta su Pabėgėlių metais, paskelb
tais Jungtinių Tautų praėjusių 
metų liepos mėn. Norėjome pa
vaizduoti, kas esame, iš kurio 
krašto, kodėl buvome privers- 

'^savo kraštą palikti; kas ja
me dėjosi ir dedasi, kaip bėgo- 
me, kur gyvenome ir kaip da
bar gyvename.

Paroda buvo išstatyta šv. To
mo universiteto rūmuose. Ji 
apėmė dešimtį lentų (stendų) 
Oficialiai atidaryta sausio 4. 
Atidarė senatorė Gonzales, vie
nintelė moteris Filipinų parla
mente. Ji atstovavo Filipinų 
prezidento žmoną, kuri buvo

pasižadėjusi pati atvykti, bet 
Susirgo. Atidaryme dalyvavo 
Apaštališkas nuncijus, Manilos 
arkivyskupas, JAV generalinis 
konsulas, ' diplomatinis korpu
sas, Jungtinių Tautų atstovas 
(UNESCO). Spauda parodą ap
rašė pirmuose puslapiuose. Lai
kome, kad ji labai gerai pavy
ko ir bus perkelta į kitus Azi
jos miestus. _  ___ <__

Parodą paruošti daug padėjo 
Edward J. Kirchner, Pax Ro
maną nuolatinis atstovas prie 
Jungtinių Tautų, bet daugiausia 
dirbo lietuviai. Noriu čia ypač 
paminėti triūsą fotogravo- Vy
tauto Valaičio ir Darbiniko 
redaktoriaus Pauliaus Jurkaus. 
Paskutiniu momentu dirbta ir 
naktimis. Parašus skubiai teikė
si surinkti Pranciškonų spaus
tuvė. Eksponatam gausiai pa
naudotos nuotraukos V. Augus
tino, V. Valaičio ir V. Maželio. 
Didesnę daugumą sudarė lietu
viški vaizdai, kuriuos man te

ko aiškinti, kaip Proveniškų 
žudynes, Teųlogjos - Filosofi
jos fakulteto uždarymą ir k. 
Vaizdavome ir tai, kaip, studen
tai nepriklausomojė Lietuvoje •' 
mokėsi* ir gyveno ir kaip kraš
tą ištiko bolševizmo siaubas. 
Parodoje taip pat duota vaizdų 
iŠ Vengrijos sukilimo, latvių, 
slovakų, lenkų jaunimo gyvu
mo laisvėje ir komunistų prie
spaudoje.

BĖGLIAI HONG-KONGE 
—-^Girdėjau, kad jum teko 
būti dar ir kitur, ne vien Fili
pinuose? Kokius krantus lan
kėte?

— Buvau užsukęs į Singapū
rą, Hong - Kongą, Japoniją. 
Hong - Konge galima gyvai 
matyti, ką padaro žmonėm ko
munizmas. Žmonių tame mieste 
per 10 metų iš pusantro mili
jono padidėjo iki trijų su pu
se. Baisiai susikimšę. Gyvena 
laikinose pašiūrėse, ant kalno 
skardžų, miega maišuose gat
vėje su mažais kūdikiais. Tai 
vis bėgliai iš komunistinės Ki-

(Nukelta į 5 pus.)

Prez. Eisenhoweris sausio 27 
Los Angeles kalbėjo prieš pe
simizmą dėl Amerikos saugumo. 
Jis tikino, kad “mūsų kraštas 
yra didžiausia galybė pasauly
je tiek kariniu, tiek ūkiniu at
žvilgiu”. Ragino respublikonus 
kovoti su skleidžiamu pesimiz
mu.

Viceprezidentas Nixonas Chi- 
cagoje taip pat aiškino, kad

laikraščio kūrėjai, leidėjai ir 
skaitytojai, susispietę apie Lie
tuvių Darbininkų Sąjungą, kol 
jai toji auka pasidarė sunkiai 
pakeliama. Ją perėmė lietuviai 
pranciškonai ant savo pečių. 
Jiem ji taip pat nėra leng
va. Bet jie džiaugiasi ir senų 
šio laikraščio veteranų ir nau
jų skaitytojų parama ir talka. 
Gi šio spaudos vajaus proga jie 
tikisi, kad visų mūsų ryžtas 
spausdintu žodžiu tarnauti Die
vui ir Tėvynei bus dar labiau

SOVIETINIO persekiojimo vaizdai (II antikomunistinės parodos).

Amerika yra pajėgi atremti so
vietinius puolimus.

Gub. Rockefelleris rodė su-’ 
sirūpinimo betgi dėl galimų 
naujų pralaimėjimų, iš kurių 
respublikonus buvo išvedęs Ei- 
senhovveris.

Dem. Symingtonas kaltino vy
riausybę, kad ji tendencingai 
elgias su žvalgybos praneši
mais, darydama išvadas apie 
Amerikos ir Sovietų pajėgas.

Aiškiai matyti, kad rinkimuo
se dabar vienas iš pagrindinię 
punktu yra Amerikos saugumas. 
Vieni rodo jį juodą, kiti sten
giasi baltinti.

AMERIKOS RAKETOS
. Kritika vistiek paskatino vy

riausybę skubinti su raketę ga
myba.

Kongreso komisijoje • aero
nautikos Administratorius T.K. 
Glennan sausio £7 aiškino, kad 
Saturno raketos gamyba bus vi
sais metais paskubinta. Ji bū
sianti baigta apie 1964. Ji bū
sianti 1,500,000 sv. Jos organi
zatorius dr. Braunas. Tikima, 
kad ja bus atsigriebta prieš 
Sovietų persvarą.

— Pavasarį bus mėginama 
vėl siųsti satelitą aplink mė
nulį. Jis būsiąs 375 svarų.

— Polaris raketa sausio 27 
jau ketvirtu kartu sėkmingai 
buvo iššauta. Ji šaujama iš po
vandeninio laivo. Tinka 900 
mylių toliui. Tą pat dieną buvo 
šauta raketa Titanas. Nepasi-
sekė vėl.

J. GIRMANTAS j ;
KANDYS j

•oeeeueeee K*turię veiksmę pjesė

m
Gabrienė (kuri buvo jau beeinanti, atsigręžia į 

Pocienę): Neišėjau! O tamsta geriau prižiūrėk savo 
dukterį! (Pasipūtus nueina su Svobiene, kuri tik pa
sivaipo prieš Pocienę).

Trūkte ir tliurskis (garsiai nusijuokia. Minioje 
nusistebėjimas ir šnabždesys).

Valiūnas (pradžioje iš tolo stebėjęs, kas vyksta, 
dabar prisiartina prie Lydos ir lyg jai vienai pasa
ko): Ak, šitaip, Lyda! Tai tu jau tokia! ... (Atsigrįž
ta ir pasišalina).

Trūkte ir tliurskis (dar kartą garsiai susijuokia 
ir nueina).

Gabrienė (eidama pro Bakūnienę): Nuvainikavau 
gražuolę! (Demonstratyviai išeina su Svobiene iš 
šventoriaus. Bakūnienė aiškiai patenkinta. Likusieji 
žmonės sueina arčiau prie bažnyčios durų. Lydos tė
vai, Auksė ir dar viena kita mergaitė ir moteris 
prie pat Lydos).

Bekūnei: Jau čia tik nešvarus darbas!
Bakūnienė: O tu nesikišk, nesikišk. Eiva. (Pai

ma jį už parankės ir išsiveda). *
1 vyras (kurį laiką iš tolo žiūrėjęs): Kas čia 

dabar pasidarė!

2 vyras: Tikrai gal pablūdo Gabrienė? 
Kadelis: Toks negandas! Ak, Tu, Viešpatie!
(Duryse pasirodo kunigas ir kalbasi su Pocium).
2 vyras: Pamišusi ta boba sudarkė atlaidų šven

tumą!
1 vyras: Klebonas nori ką sakyti.
Kunigas (nuo bažnyčios laiptų): Vyrai ir moterys, 

parapiečiai! Krikščionys katalikai! Panelė Pociūtė ir 
ponas Bakūnas šiandien gražiai pasitarnavo Dievui, 
Tėvynei ir mums visiems. Ir štai vienam iš juod- 
viejų atpildas: pamišus boba, skaudžiai įžeidė jauną 
mergaitę. Įžeidė ir mane. Bet aš nepaisau įžeidimų, 
ypač nenupelnytų. Tik negaliu tylėti, kai pikti žmo-
neš drumsčia mūsų bendruomenės rimtį ir bažny
čios prieangio šventumą.

H minios: Teisybė, teisybė, klebone!
Kunigas: Tokio pikto darbo mes negalime tylo

mis praleisti, turime jį pasmerkti.
Tte patys balsai, kaip pirmiau: Teisybė, klebone!
Kunigas: Gerai, tą mes padarysim namie, O da

bar dėkui visiems už atsilankymą. Mūsų maldos, 
mūsų giesmės, mūsų atodūsiai ir mūsų kančios te- 
sie Dievo garbei ir šlovei. (Dauguma žmonių išsi
skirsto. Dar pasilieka Į, 2 ir 3 vyrai, kunigas, Po
cius, Pocienė, Lyda ir dar kelios mergaitės tautiš
kai drabužiais).

Kunigis (į Lydą): Lyda, prašau po medžiu ant 
suolelio, į tyrą orą. Juk neisi namo apsiverkus.

Pocienė (imdama Lydą už parankės): Eime, Ly- 
dute. Pasėdėsi, atsigausi. Spėsim namo. (Juodvi ei-
na ir kiti drauge. Lydos galva jau sutvarkyta, vėl 
papuošta kaip buvo. Ji apsiverkus, bet atrodo rami 
ir išdidi. Juodvi su motina ir dar dvi mergaitės sė
das ant suoliuko).

Pocius (kalbėdamas su kunigu): Baisiai nemalo
nus įvykis. Jaunai mergaitei ... A.. Perskaudu!

Kunigos: Taip, mielas Pociau! Labai skaudu. Bet 
kas tą galėjo numatyti? (Į Lydą). Panele Lyda, tams
tai šimteriopai dėkui už mielą pasirodymą bažnyčio
je prie vargonų, o kitką Dievas teatlygina.

Lyda (visai ramiai): Dėkui, kunige.
Pocienė: Tegu atleidžia man Dievas, klebone, 

bet aš nenorėčiau daugiau, kad mano duktė vargo
nuotų ir tokias apkalbas girdėtų.

Lyda: Ak, mama! Argi tu nors kiek tiki? ...
Pocienė: Ne, vaikeli, netikiu. Bet vistiek negra

žu. Tavo širdis gali būti nekalčiausia — jos kiti ne
mėtys. O kai tave apšaukia ar purvais apdrabsto, 
visi mato.

Kunigas (atsargiai): Teisybė, miela ponia. Taip 
yra tarp žmonių. Bet Dievo sumanymų nė Jo takų 
mes nežinom. Nežinom ir kam Jisai mus veda kar
tais šiokiu ar tokiu talm Tiktai, kai praleidžiam tam 
tikrą gyvenimo tarpą, tepamatom, kodėl taip, o ne 
kitaip buvo.

(Lyda žiūri aukštyn, lyg gėrėdamosi dangaus mė- 
s lyne, kaip seniau pirmajame veiksme).

Podonė (į kunigą): Klebono žodžiai turi būti to
kie — tam jis ir kunigas. Bet motinos širdis vis
tiek kenčia ...

Lyda: Ak, mama! Gana jau, uimHk.
Pocienė: Cit, vaikeli. Tu dar perdaug jauna, tai 

duok motinai žoĄ. (Lyda, žaisdama glėbto šalia sa
vęssėdinčios mergaitės plaukus ir papuošalus).

Kunigas (kukliai): Prašom, ponia. Motinos šir-
dies balso visi turime klausyti.

Podonė: Aš nemokti, klebone, gerai pasakyti. 
Bet jeigu nebūtų tos istorijos su vargonavimu buvę, 
tai nebūtų nė ji nukentėjus, nė, pagaliau, tamsta pats.

1 vyras (į Pocienę): Dovanok, ponia. Leisk ir 
man primesti savo žodį. Argi mes nepažįstame savo 
klebono? Ar nepažįstame panelės Lydos? Kas jiem 
sako negerą žodį, tas didžiausias melagis!

2 ir 3 vyras: Teisybė, ponia.
Kunigas: Gerai, vyrai. Dėkui jums. Bet kažin, 

ar daug tokių kaip jūs?
2 ir 3 vyras: Daug, klebone. Visi.
Kunigas: Ne, vyrai.
1 vyras: Žinoma, atmetus tokią Gabrienę.
Kunigas: Kažin, ar Gabrienė pati didžiausia kal

tininkė? ...
Lyda (atsistodama): Atsiprašau, kunige. Sudiev. 

Jau laikas mums namo.
Pocienė: Laikas, jau laikas. (Visi sukyla eiti).
Kunigas: O, žinoma. Atsiprašau ... Bet ir aš 

einu drauge. (Apsidairęs). Ar tai ponai Bakūnai jau 
išėjo?

1 vyras: Jau seniai.
3 vyras: Tuojau pat išėjo. Dar ponas Bakūnas, 

atrodo, norėjo pabūti, bet žmona jį tuojau išsivedė 
paskui Gabrienę.

Kunigas (susimąstęs): Aha ...
Pocius: Eime, kunige .Tuščia jų. AtslkvėpHm 

jau nors kiek.
Lyda (įsikabinus į motiną): Teisybė, ir aš jau 

pavargau. O tokia puiki vasara ...
Kunigas: Taip, Lyda. O tiek piktų šešėlių! .

Bet mes juos išsklaidysim. IŠsklaidysim ir atsikvėp- 
sim ... (Ryžtingai). Eime. (Visi sujuda eiti).

Ušdanga
(Bus daugiau) -



DARBININKAS

PRANAS NAUJOKAITIS

PRANAS NAUJOKAITIS

(Iš knygos “Šviesos mergaite'’)

DAIL. A. VARNO pieštas atvirukas Žemaitės raštų iliustra

KULTŪRINE KRONIKA

Romas Kisielius, jaunas poe-

Darbininke ir kitur,

SENIEJI popiežiaus valstybės pašto ženklai.

gė jau seniai.

minimu.

Conn.mas.

Augustinas Gricius, žinomas 
feljetonų rašytojas Pivošos sla-

se. Kai 1954, Marijos metų pro
ga, buvo surengta Vatikano paš
to ženklų paroda Philadelphi- 
joje, jis ją visą sutvarkė.

Nuteka vandenys upėmis, 
O getaMūs debesėliais sugrįžta, 
Kad Uostytų kalnus ir lygumas, 
Kad žemė žydėtų ir būtų žalia..

Rudenį trikampiais išskrenda gervės, 
Pavasarį grįžta vėl 
Krauti lizdų...
Kas metais susprogsta nauji pumpurai

Kartojas žydėjimo šventė...
Ir mūsų širdy vėl pražysta žiedai.
Tik metai nubėgę
Mūs galvos nulenkia
Ir nežino grįžimo kelių... i

Kun. K. Šankus paruošė gies
myną, kuris spausdinamas Ita
lijoje, saleziečių spaustuvėje.

Man briedžių gaila plačiaragių; 
Nubėga jie ir nesugrįžta. 
Nusineša metus, 
Manų dienų šviesumą, 
Pavasarių žalių sapnus 
Ir toliuose plačiuos pranyksta..

Eglutės, vaikų laikraštėlio

Dar kartais atrodo,
Lyg pavasarį grįžtantį švenčiame, 
O jau žydime vasaros savo žiedais 
Ir derlių pasėtąjį renkam.
Tik kartais dar žingsniai neramūs 
Nudunda griaustiniais, 
Nušvinta žaibais...

Žinau,
Nepavysi tu mano jau žingsnių, 
Nors vasaros plotuose žengiam abu: 
Tu basa dar išbėgsi žalioj šienapiūięj. 
O man jau dainuoja dūzgimas 
Gelsvų avižų.

Chicagos vyru choras, kuris 
kasmet stato operas, šiemet pa
sirodo su Verdi 4 veiksmų

tomi ir universitetuse, ir šie 
dėstytojai retai kada ateina 
kaip rašytojai.;"

Pr. Naujokaitis, skaitęs ir re
cenzavęs daugel knygų, pasisa
vino visą lietuviškos poezijos 
lobyną, jos nuotaikas, žodžius 
ir net vaizdus. Didelis tai tur
gūs teoretikui, bet rašytojui- 
poetui tai antraeilė medžiaga, 
nes jis yra įpareigotas kurti 
savus originalius vaizdus ir sa
vaip reikšti emocijas. Šioje Pr. 
Naujokaičio knygoje ir yra 
svarbiausia trūkumas, kad joje 
atsišaukia skaitytos knygos, už- 
stelbdamos autoriaus originalų 
pasaulėvaizdį, jo transformavi
mą į vaizdą.

Vertingiausia knygoje gi yra 
autoriaus pakili nuotaika, jo 
entuziazmas, dinamizmas, kny
gos švarumas. Poema parašyta 
baltom eilėm, nerimuota,'lengvu 
ritmu, parašyta sklandžiai, su 
literatūriniu pasirušimu, nu
tuokiant ir kompoziciją ir idė
jinį išvystymą.

(Pranas Naujokaitis, šviesos 
mergaitė, lyrinė poema, išlei
do Ateitis Brooklyne, 72 pšl., 
kaina nepažymėta).

Pranas Naujokaitis buvo ži
nomas kaipv literatūros kriti
kas, rašęs literatūriniais klau
simais, daugiausia recenzavęs 
knygas, išleidęs literatūros va
dovėlį, kuriuo naudojosi trem
ties gimnazijos. Pastaraisiais 
metais jis atsidėjo ir kūrybai, 
parašė ir išleido didoką roma
ną “Upeliai negrįžta į kalnus”. 
Prieš Kalėdų šventes pasirodė 
dar kita nauja knyga — lyrinė 
poema “Šviesos mergaitė”.

šioje knygoje autorius pasa
koja meilės istoriją. Nors poe
mai įprasta fabula bei charak
teriai,-bet šioje knygoje be jų 
apsieita. Pirmame plane yra 
meilė, jos atėjimas, abejonės 
ir džiaugsmai, šviesos mergai
tės nutolimas ir iš to kylanti 
įtampa. Gale užsklendžiama 
meilės apoteoze, pratęsiant ją į 
amžinybę.

Kadaise vokiečių poetas R. 
M. Rilke savo laiškuose jaunam 
poetui rašė, kad poetas, turis sau
gotis dviejų temų: tėvynės ir 
meilės, nes abi temos yra per 
daug “nurašytos”, sunku būti 
originaliam.

Pr. Naujokaitis nesibijojo pa
siimti meilės temos didesniam 
darbui. Iš visos knygos trykšta 
entuziazmas, pakilumas, kuris, 
atrodo, ir skatino autorių į kū
rybos darbą. Bet to, Pr. Nau
jokaitis nėra naujokas. Jis ge
rai pažįsta literatūrą ir jos tech
niką, žino visus reikalavimus, 
nes juos yra taikęs kitiems. 
Bet taip yra, kad viena yra 
nurodinėti, o antra kurti. Kai

MIRTIES ŠMĖKLA — dail. K. Stabrausko paveikslas. Jis buvo išstatytas 
III .lietuvių daiičs parodoje prieš pirmąjį karą Vilniuje ir pardoos proga iš
leistas pašto atviruku. Pirmoje pusėje yra paveikslas — fotografija, an
troje įrašas — Laiškelis, tas pats pakartojama prancūzų ir rusų kalba. 
Atviruką atsiuntė dail. A. Zmuidiznavičius kun. J. Inžiūrai į Wanamie, 
Pa. Jame rašoma apie įspūdžius Amerikoje. Dail. Stabrauskas dabar ne
bežinomas.

cija. Pirmoje pusėj turi įrašą “Jonas — vyras ir iš stuo-

Julija avabaitė - Gylienė, poe- Kun. St. Žilys, baigęs moks- 
tė, iš Australijos persikėlė į lūs Romoje, pradėjo profeso- 
JAV ir apsigyveno Clevelande. riauti Romos Laterano univer-

kumo. Buvo žadėta pastatyti dar 
praeitų metų rudenį. Autorius 
dramą dar kartą pertaisė.

“Trubadūrų” opera. Spektakliai 
bus kovo 19 ir 20 Marijos

Taip jau nė kartą buvo, kad 
į pirmaeilius rašytojus kopė ko
kios skalbėjos, angliakasiai, jū
rininkai. Ir savoje literatūroje 
turime pavyzdžių (žemaitė), ka
da rašytojas su nedideliu lite
ratūriniu pasiruošimu sukūrė 
vertingų kūrinių. Literatūros 
kritikų buvo visais laikais, tik 
nedidelė dalis išliko gyvi savo 
raštais. Literatūros mokslai dės-

švenčia 20 metų sukaktį. Jis 
Dail. R. Viesulo litografijų buvo įkurtas Vilniuje 1940'sau- 

paroda, kuri tęsėsi sausio mėn. sj0 jj Sukakties minėjimas į- 
Almaus galerijoje Great Necke Vyks birželio 4 Clevelande, kur 
ir Weyhe galerijoje Manhatte- dabar ansamblis veikia, 
ne, praėjo su geru pasisekimu.
Parodą labai palankiai įvertino 
New York Times meno kriti
kas (sausio 11).

Kun. K. Senkus yra muzikos 
specialistas, studijavęs Vokieti
joje ir Romoje. Giesmyną ren-

Lietuvip Rašytojų Draugijos
metinę 500 dol. premiją šie- naujas numeris išėjo naujai 
met paskyrė Hamiltono, Lūhu- pertvarkytas, gausiai iliustruo- 
vių Bendruomenė. Premija bus tas piešiniais ir nuotraukomis, 
įteikta Hamiltone. Jury komisi- Eglutę redaguoja ir leidžia Nek.

pasakojo ženkliuko istoriją 
apie kurią esame rašę Darbi
ninke. Ernst A. Kehr aiškiai 
pabrėžia, kad dailininkas lietu
vis, kad piešė pašto ženklus 
Vokietijoje, prancūzų zonoje.

pyvardžiu, gruodžio 25 sulau- Jis iškelia ir kitą įdomų fak- 
kė 60 metų. Bolševikų jis bu- tą, kad tai pirmas atvejis, kad 
vo ištremtas į Sibirą, vėliau grą- Vatikano paštui nupieštų ženk- 
žintas. Dabar rašo teatrui dra- lą Amerikoje gyvenąs dailinin- labiau ir labiau puošti.

Vatikano pašto ženklai dabar 
turi nemažą pasisekimą filate
listų tarpe. Jų išleidžiamos se
rijų serijos, ir iš to Vatikanas 
turi nemaža pajamų, ženklai 
leidžiami puošnūs, juose vaiz
duojami šventieji, popiežiaus 
skelbiamos dogmos. Prieš kele
tą metų, minint Marijos metus,

Yorko didžiųjų laikraščių. Sau
sio 11, sekmadienį “N. Y. 
Times” pašto ženklų skyriuje 
aptarė patį ženkliuką, išryškin
damas jo istoriją bei padary
tus projektus.

Tos pačios savaitės “The Tab- 
let”, Brooklyno vyskupijos laik
raštis, irgi aprašė ženklą, tik 
įvėlė istorinę klaidą, kad šv. 
Kazimieras įvedęs krikščiony
bę Lietuvoje ir Lenkijoje.

Plačiausiai aprašė “N. Y. H.
Tribūne” sausio 24, sekmadie
nį. žinomas to laikraščio pašto 
ženklų skyriaus tvarkytojas E.

Antrą kartą bolševikam oku- A- Kehr buvo net specialiai ap- Vartų Marijos ženkliukas, 
pavus Lietuvą, Pr. Genys ne-
bevadovavo muzėjui. Jis mirė jSMMNi
Klaipėdos krašte. Muzėjus per- *11
tvarkytas ir sukomunistintas. 3 h s

mens ir iš liemens; iš žemaitės paveikslų”, Antroje pusė
je lietuviški, prancūziški, rusiški atviruko įrašai.

Chicagoje atlieka šv. Filome- ^uose

lankęs V. K. Jonyną, nufoto- Vatikano ženklai siekia pra- Aidų žurrialas, kuris šiemet 
grafavo jį patį, jo paruoštą eitą amžių, kai buvo popiežiaus mini 10 metų sukaktį kai lei- mokvkios salėje 
ženkliuko projektą ir, pridėjęs valstybė. Kaip ir visuose kraš- ūžiamas Amerikoje, sausio nu- * J 
patį ženklą, atspaude laikrašty- tuose, taip popiežiaus valstybė- merį skyrė dail. R. Viesulo kū- Pagal Sudermano romaną 
je. je tuo metu neieškota puošnių iybai. Numeris iliustruotas “Jons ir Erdmė” pastatytas fil-

Savo ilgame aprašyme pakar- ženklų, nes nebuvo priemonių r. Viesulo “Dainų” litografijo- mas rodomas Vokietijoje ir Ita- 
A Lambergio dramos “5 stul- pačią klaidą kaip ir atspausti. Vėliau, kai Garibal- mįs. * lijoje. Režisavo Viktoras Vi-

pai turgaus aikštėje” pastaty- "Tablet”, kad šv. Kazimieras į- di sujungė visą Italiją, popiežius n.a ______ culr.„ kas — amerikietis. Jis norėjo
mas amerikiečių teatre New . .
Yorke nusidelsė dėl lėšų trū- Lentoje. Toliau gana tiksliai

ponatus. Pradžioje Plungės gat
vėje turėjo tik nedidelį butą, 
kur buvo išstatę savo* rinkinius. 
Vėliau Pr. Genio iniciatyva ir 
sumanumu pastatyti muzėjaus 
rūmai Žarėnų gatvėje prie Mas
čio ežero.

Naujose patalpose muzėjus 
sparčiai augo. Susidarė turtingi 
etnografijos ir liaudies meno

vedęs krikštionybę Lietuvoje ir pasitraukė į savo rūmus ir sa- *^"“e, d^taJ'luri^ nuv£V * "'ga
’ vo leidimo. Filmas buvo suka-

Dail. V. K. Jonyno pieštas Vatikano pašto Ženklus E.A.
Vatikano pašto ženklas su šv. Kehr gerai pažįsta, yra net pats . .
rr - • L - i i. • a. j-- sitete. Jis yra poetas. PluoštasKazimieru buvo paminėtas N. lankęsis Vatikane, jo archyvuo- -A. Vaeskos meno studija . ... į sd" t Ai

Lietuvos pirmieji muzėjai 
pradėti organizuoti 19 pradžio
je, Vilniuje. Iš privačių rinki
nių susidarė pirmasis muzėjus, 
kuris šiek tiek globos gavo iš 
rusų valdžįos. Tik atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, plačiu 
mastu pradėta rinkti muzėjinė 
medžiaga. Vienas iš pirmųjų 

pirmam reikalui pakanka teo- buvo Kauno Karo muzėjus, su-
retinio pasiruošimo,} tai antram organizuotas gen. VI. Nagevi- s^ynaj Buvo tokių eksponatų,
— reikia kur kas daugiau J va- čiaus. Vėliau pastatyti dideli jonuos mielai būtų pasiėmę
dinamos Dievo dovanos. Rašy- rūmai Vytauto Didžiojo, prie KaUno muzėjai.
tojas - poetas gali nedaug iš- kūno prisiglaudė ir kultūros
mahyti apie literatūros teoriją, muzėjus. Liaudies meno skyrius ture-
bet gali parašyti geras knygas. Muzėjai steigėsi ir provin- j° dau8 audimų, skulptūros.

ei joje. Šiauliuose įsikūrė Aušros Ypatingą vietą užėmė reti me- 
muzėjus, Telšiuose — Alkos džio raižiniai. Turėjo net kele

tą lentų, nuo kurių buvo spaus-

nos bažnyčios dekoravimo dar
bus. Neseniai Chicagos Dailės 
Instituto studentų ekskursija tas, savo eilėraščius spausdinęs 
aplankė bažnyčią, kur studentai Ateityje,
buvo supažindinti su mozaikos, rengiasi išlįsti pirmąjį jų rin- 
keramikos, vitražų, marmoro ir kinį.
kitais darbais. Taip pat bažny
čioje atsilankė Instituto dėka- Jonas Kriščiūnas, poetas, ži
nąs H. Ropp, pagal kurio es- nomas Jovaro slapyvardžiu, su- 
kizus studija išpildo vitražus kūręs dainą “Ko liūdi, berželi”, 
Evanstono šv. Tomo bažnyčiai, sausio 12 atšventė 80 metų su

kaktį. Jis yra savamokslis, pa- 
Vytautas Kašuba, skulptorius, sireiškęs dar spaudos draudimo 

Neries prekybos bendrovei da- jajkais. Dabar gyvena šiauliuo- 
buvo išleista ir Vilniaus Aušros r0 didelį firmos ženklą, kuris se

bus pakabintas jų įstaigoje 530
Fifth Avė., N. Y. Čiurlionio ansamblis šiemet

mas Lenkijoje, prie Varšuvos. 
Erdmę vaidina finomoji italų 
artistė Džiulieta Masina.

Telšių Alkos muzėjaus orga- rtinami raižiniaL 
mzatonus buvo poetas Pranas
Genys, invalidas, paralyžuotas, Muzėjus buvo surinkęs daug 
negalėjęs pavaikščioti, turėjęs medžiagos iš senųjų dvarų, bu- 
visą laiką sėdėti kėdėje. Jau vo užkonservuotos bibliotekos, 
nuo 1930 drauge su dr. J. Mi- indai, baldai, paveikslai, drabu- 
kulskiu ėmėsi šio darbo, įkūrė žiai. Peržvelgus knygas, buvo 
specialią draugiją, visoje že- galima susidaryti vaizdą, ką 
mėje važinėjo ir rinkio eks- skaitė ano meto bajorija. Tarp 

tų knygų buvo ir retenybių, 
( HRB Senl mokslo veikalų. Tai liu-

dija, kad ano meto žmonės 
5 H sekė V. Europos mokslą ir do-

mėjosi dailiąją literatūra.

H Kiek skurdesnė buvo dvarų 
H tapyba. Rinkini sudarė daugiau-

M šiai portretai, tapyti Vilniaus 
ar Varšuvos dailininkų. Garses- 

'0*^1 “'i Europos dailininkų paveiks- 
lų nebuvo; pasitenkinta tik jų 

H kopijomis. Nemaža jų buvo iš 
— e ■ baroko ir rokoko laikų.

vo pašto nebrturejo. T* jv n 
Laterano sutarties 1929 kada mk£ jr Ave
poptežtus vėl nebebuvo kalmys 
sudarė Vatikano valstybę, vėl 
įsikūrė savo paštą ir pradėjo 
leisti ženklus. Pats pirmasis bu
vo lyg senųjų pašto ženklų tą
sa, su popiežiaus insignijomis. 
Antrajame ženkle jau buvo Pi
jus XI, vėliau ženklai pradėti

ja sudaroma iš Kanadoje gyve- Prasidėjimo seserys Putnamc, 
nančių rašytojų.



nu DARBININKAS

Į IŠ VISUR Į
Lietuviškųjų pavardžių “Babelis” (2)

S. Suž.

ANTIKOMUNISTINĖ PARODA SU LIETUVOS VAIZDAIS

gražias lietuvių pavardes sve
timi. Bet kas leidžia ir dabar

belio”, žadėję pateikti pavyz
džių iš senovės, kaip lietuvių 
pavardės buvo kraipomos, dar- 

. komos, nukandamos, pailgina
mos, visiškai pakeičiamos (ž. 
Darbininką sausio 26). Šiuo 
klausimu labai praverstų atsi
skleisti Lietuvių Enciklopedijos 
I tomą ir atidžiai perskaityti 
prof. dr. A. Salio “Asmenvar-

- džiai” Ten labai gausu medžia- 
~ gos, kaip lietuvių pavardės at

Jeigu lietuviškai Radvilos sū
nus vadinosi Radvilaitis, Nar
buto — Narbutonis, Budriaus 
— Budriūnas, tai slaviškai im
ta vadinti Radvilavičiais, Nar- 
butavičiais, Budrevičiais ... Tai 
reiškė tėvavardžius. Bet tėvai 
keitėsi, o kartu nyko ir seni 
lietuviški vardai, kuriuos ir taip 

sirado ir kaiprjos loto. Mums - jau krikščioniški krikštavardžiai 
terūpi apgraibom parodyti, kaip, 
jos buvo darkomos dar senais

buvo stipriai nusmelkę. Pav., 
Žemaičių seniūno Kęsgailos sū
nus Jonas vadinosi Jan Kezgai- 
lovič, gi jo sūnus — Stanislav 
Janovič. Kęsgailos išnyko, .Ii-* 
ko Janavičiai.

Horodlės akte, kurį buvome 
užsiminę, bajorų Galiguntų gi
minė gavo lenkiškąjį Skrinskų 
(Skrzyscy) herbą ir pavirto 
Skrinskais, o Gąliguntai išny
ko. Bajorai Vėžiai pasidarė Ve- 
ževičiais. o paskui išvirto ir 
Račkus, Rakavičius, Račkaus- 

' kus. Iš Vabalų pasidarė Žukaus-
- kai, iš Kiškių — Zajančauskai, 

o žymi Astikų giminė pavirto 
Ostikovičiais. Raseinių teismo 
aktuose (1600) dar randame į- 
rašytą Tovtgin (Tautginas) če- 
Chovič, o toliau terandami Ce- 
kavičiai, gi Tautginai pradingo.

Labai įdomi pakaita įvyko

Vaitkus rašosi Vaitkievicz, 
Bartkus — Bortkiewicz,
— Balsewicz, Banys — Banė- 
wicz, Vaurus — Vavrevvicz, Va
lentą — Valentinovicz, Venckus.
— Venckovicz, Vitkus — Vit- 
kovski, Niuniava — Nonevicz, 
Pauliukas — Pauliukevicz. Po
cius — Pacevicz, Petrošius — 
Petraševski, Razutis — Razule- 
viezf Gaudušis — Govdusze- 
wicz, žeimis. — Žeimowicz, 
Kerpė — Kerpovski. Laukys — 
Lavkovicz, Morkys — Morkie- 
viez. Miežinis — Myžutovicz, 
Baltmiškis — Merzkovski, Tus-

-- Tuszkievicz, Janulis
— Janulevicz, Tamulis — Ta- 
mulevicz.

Taip buvo darkomos pavar
dės Žemaitijoje, kur bajorija 
buvo išlaikiusi seniausias ir 
gryniausias savo pavardes.

Kuo mes geresni?
Sakoma, kad obuolys netoli 

nuo obels tenurieda. Netoli esa
me nusiritę ir mes, kai Įsikan
dę laikomės ‘‘senovės” arba 
“naujovės”: vieni suslavintų ir 
iškreiptų pavardžių, kiti — nu
kandžiotų. Iš tikrųjų gili, žila 
senovė buvo gryna, nenukram-

■

su garsia Rimvydų gimine nuo 
Ašmenos. Jurgis Rimvydaitis 
15-tam amt gavo Zaberezinos 
dvarą ir pasidarė Zaberezinskiu. 

.Jo sūnus Jonas Zaberezinskis 
(apie kurį būtų galima manyti, 
kad buvo lenkas) buvo Trakų 
vaivada (1482). Kita tos gimi
nės šaka pavirto Olechnovičiais.

Galima būtų prirašyti kupe
tą pavyzdžių, kaip iš grynai lie
tuviškų giminių tuo pačiu bū
du atsirado Zalivskiai,Tiškevi-
čiai, Beniuševičiai, Sirevičiai," kėnis- 
Nemirovičiai. Jurgevičiai, Kibar- 
tovičiai ir tt
Aušros tamsybė pavardėse

Peršokime į naujuosius lai
bais, kai lietuvių tauta budo po 
ilgos nelaisvės. 60 metų Lietu
voje buvo stipri lenkėjimo ir 
gudėjimo negerovė. Su ja ko
vojo tautinį pabudimą kėlusi 
“Aušra”, “Tėvynės Sargas”. Ta
me tai “Tėvynės Sarge” (1899 
Nr. 10), kurį redagavo šviesus 
kun. Juozas Tumas . - Vaižgan
tas, randame tokius žodžius: 
“Nesigailėdami popieriaus sura
šėme čia kupetą pavardžių, sek
dami sąrašą kunigų Žemaičių tyla. Apdrumstė ir apkandžiojo 
vyskupystėje”. Surašė ir pa
brėžė, kad tikros pavardės dar 
gyvos žmonėse, štai keli pa- tai daryti, kuo gi jiem padėsį. 
vyzdžiai iš to ilgo sąrašo:

— šv. Antano gimnazija 
Kennebunkport, Me., šiemet iš
leidžia pirmąją abiturientų lai
dą. Gimnazija įsteigta lietuvių 
pranciškonų prieš ketveris me
tus.

— Marianapolio kolegijoje 
vasario 21-22 bus Pax Romana, 
tarptautinės katalikų studentų 
organizacijos, seminaras. Semi
nare dalyvaus Ameriks ir Ka
nados katalikai studentai. Se
minaru rūpinasi ateitininkai 
studentai. Tėvai marijonai tei
kia nuoširdžią paslaugą.

— Kun. M. Tamošiūnas, lan
kęs gimines JAV ir išbuvęs 
apie tris mėnesius, išvyko at- 
galįKoĮumbiją, kur jisai pro-

IBI

■ • .

fesoriauja vienoje kolegijoje'.
— Jonas šoliūnas, ateitinin

kas, dirbąs Detroite socialinia
me skyriuje, už savo kruopštų 
ir uolų darbą (Outstanding Ser
vice) buvo gražiai įvertintas ir 
gavo pažymėjimą.

— Julija Jakavonytė, Brock- 
ton, Mass., miesto mokesčių sky 
riaus vedėja, tą darbą dirba 
jau 25 metus. Įstaigoje ji bu
vo bendradrabių pagerbta. Kaip 
mokesčių skyriaus vedėja (ase- - 
sre), ji yra vienintelė Ameri
koje iš moterų.^ Priklauso 
Brocktono ateitininkų sendrau
gių skyriui. &
? —-The Martan, lietuvių ma
rijonų angliškai leidžiamas mė
nesinis žurnalas, su naujais 
metais išėjo kiek sumažinto, 
pertvarkyto, žymiai dailesnio ir 
patogesnio formato. Žurnalas 
skiriamas jaunimo problemom. 
Redaguja kun. P. Cinikas, M. 
I.C.

Anglijos lietuvių ekskursiją 
į tarptautinį eucharistinį kon
gresą Miunchene, Vokietijoje, 
organizuoja kun. P. Dauknys. 
Kongresas bus šią vasarą.

— Birutė Žilinskaitė, baigusi 
Otavoje aukštesniąją mokyklą, 
įstojo į Sv. Juozapo seserų vie
nuolyną, kuris yra Peterboroug 
Ontario, Kanadoje.

(atkelta iš S psl.) 
nijos. žmonės nebėgtų ir taip 
neskurstų, jei komunistinėje 
santvarkoje būtų tap gera, 
kaip propaganda skelbia.

Japonijoje teko būti kaip tik 
tuo metu, kai komunistų su-

bolševizmas padaro, nežinoma. 
Grįžtant prie suvažiavimo, 

jis praėjo vienybės įvairumo 
ženkle. Buvo įdomu sekti tas 
įvairumas tarp atskirų tautų bei 
kraštų, bet sujungtas vienos ka- 

___ __________ _  talikiškos minties. Reikia pasa- 
kurstytas būrelis studentų de- kyti, kad Azijos katalikų ma- 
monstravo prieš Japonijos mi- žuma Mįkščįonybę,. giliau -išgy- 
nisterio pirmininko Kishi ke- vena neglfVakarų pasaulis, šis 
lionę į JAV tarpusavi pagal- tartum apsipratęs. Daugiau pa
bos sutarčai pasirašyti. Japoni- siduoda neigiamiem civilizaci
ja keičiasi. Senas tradicijas jos reiškiniam, sekuliarizmuL 
veikia modernizmas. Tačiau ja- Rytiečiai savo mintyje ir gyve- 
ponai moka tuos du kraštuti- nime gilesni ir nuoseklesni. Ga
minius derinti, jaučiama dide- Ūme iš jų pasimokyti didesnio 

susitelkimo ir apaštalavimo.

Pavardė nėra senas dalykas
Kiek asmenų vardai yra se

ni (jau Adomas ir Ieva turėjo 
vardus), tiek pavardės yra ne
ilgo dar amžiaus. Prof. A. Sa
lys, antai, nurodo, kad Vokieti
jos kaimiečiai neturėjo dar pa
vardžių ligi 19-to a. Latvijoje 
pavardės visuotinai vartojamos 
tiktai nuo 1800. Ilgiausiai be 
pavardžių visuose kraštuose iš
buvo žydai.

Lietuviai Vytauto Didžiojo 
laikais tebebuvo dar vienavar- 

" džiai; vaidinasi,turėjo vardą, 
bet neturėjo pavardės. Bet tie 
vardai vokiečių ir slavų raštuo
se jau kraipomi; pav. Vytovt — 
Vytautas, Olgimunt — Algiman
tas, Monywyd — Manvydas, 
Woynad —r Vainotas ir tt. O 
prie jo derinosi ir lietuvis, pats 
kaip tarė kitatautis, taip vėliau 
jau savo vardą iškreipdamas.

Pavardės be vieno galo
Harodlės unijoje, kurios me

tu 47 lietuvių bajorų giminės 
gavo lenkiškus herbus, — 
dinasi buvo “įbrolintos”, 
surašytos su nukandžiotom 
ba iškraipytom pavardėm 
vardais: Gastolęt — Goštautas, 
Butowd — Butautas, Jawnus — 
Jaunius, Minigail — Mmigaila, 
Woysnor — Vaišnora. Kai ku
riem yra jau krikščioniški var
dai su palikusiu senu vardu, 
virtusiu pavarde, tačiau iškreip
ta: Petrus Mondigerd — Pet- 
ras Mangirdas Nicolaus Tav- ,. pagarba 
jgerd_. Nikatojus Tautgir- Suvažiavime labai gerą įspū- Pax Romana suvažiavime kaip 

das, Stamslaus Wiesigm — ,. , . . , . r • • --...................... ... . . di sudarė indai: gilus, sąmo-Stamslovas (Stasys) Visgmas ir t . , . - , ..
k \ j / mngi, kantrus. Jaučiama ang-

Kėdainių sutartyje su šve
dais (1656) iš 1000 surašytų ba
jorų yrą apie 100 su senais lie
tuviškais asmenvardžiais, bet 
iškreiptais: Dowgiell — Daugė
la, Gielgud — Gelgudas, Gin- 
vil — Ginvilas, Gintovt — Gin
tautas, Eysmunt — Eismantas, 
Nortovt — Nortautas, Norvaiš 
— Norvaišas ir tt.

va-

ar- 
ir

Pavardės su pridėta uodega
Daugybėje kitų sutarčių ir 

dokumentų užtinkame pavardes, 
pasidarytas iš tėvo vardo. Užuot 
rašius senoviškai — Mingaila, 
Gaudručio sūnus; Sugintas, Nei- 
vaito s.; Vaišnora, Vilkelio s.; 
Jonas, Rimvydo sūnus, imta 
rašyti Vaišnora Vilkelaitis, Jo
nas Rimvydaitis. Gediminas 
Kantrimaitis ir tt. Tos pavar
dės slaviškuose raštuose rašo
mos: Rymowydowicz, Konce- 
wicz. Wylkolewicz. Kontfymo- 
wicz. Paskui lietuviai dar pail
gino ir pasidarė Vįlkelevičiai, 
Kontrimavičiai, Koncevičiri 
Daukševičiai (Daukšos), Sidara
vičiai (Sidarai), Butrimavičiai 
(Butrimai) ...

Maldos iš Sibiro
marua, Garaa mus
SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 

RAŠYTA MALDAKNYGE
Maldos originalios. Jų paCių 

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

lileido ATEITIS spaudė Im- 
maculata Press, Putnam, Conn.

Kaina tXX) dol.
Gaunama pas platintojus ir ’ 

Ateities administracijoj
956 Willou«M>y Avė. 
Brsoklyn 21, N. Y.
TeU G1«enmore 2-2923

Per ateinančias Velykas teks 
vėl keliauti į Eurpą posėdžiam. 
Pax Romana centras, kaip žino
ma, yra Šveicarijoje, Friburge. 
Ten yra būstinė generalinio 
sekretoriaus > Jaime Cordova, 

• į 

peruiečio iš, P. Amerikos; jis 
renkamas ti^jiem metam ir ap
mokamas., B| Jo, yrą dar Pie
tų Amerikos^Azijos, š. Ameri
kos ir Afrikos sekretoriai. Dva
sios vadu arba kapelionu yra 
Vatikano pakirtas kun. Don 
Guano.

Pax Romafia centro valdybos 
ir pirmininko, viso 8 žmonių, 
pareigos prisiimamos be atly
ginimo. Kitų kraštų vyriausy
bės ir katalikiškoji visuomenė 
ateina saviesiem su parama.

Mums, lietuviams, dabar yra 
nelengva tarptautinėse organi
zacijose dalyvauti ir prisiimti 
atsakingas pareigas su asmeniš
ka auka. Bet to negalima iš
vengti, jei norime, kad nei lie-

pirmininkauti visam trečdaliui tuvių tauta, nei Lietuvos laisvi- 
posėdžių ir pasitarimų. Buvau 
tiek užimtas, kad kai kurių su
važiavimo momentų neturėjau 
kada sekti. Toliau laukia or-

ionybętgiliau -išgy-

tik buvo pabrėžta reikalas dau
giau rūpintis savo aplinkos 
krikščioninimu.lų kultūros įtaka.

VIENYBĖ ĮVAIRUME
— Kokie bendrai Įspūdžiai 

iš kelionės ir suvažiavimo?
— Man buvo labai įdomu ir 

naudinga. Užmezgiau visą eilę 
asmeninių kontaktų. Turėjau 
progos daugeliu atvejų kalbė
ti apie Lietuvą ir dabartinę jos 
padėtį. Patyriau, kad bolševi
kų okupacijos faktai žinomi, ganizaciniai darbai. Pax Roma- 
bet kas darosi po bolševikų 
jungu, mažai nusivokiama, čia 
mums patiems tektų pasisteng
ti informuoti. Kiti už mus to 
nepadarys. Nors Azijos žemy-

— Kokios jums teko parei
gos suvažiavime ir kokie laukia 
darbai, išrinkus pirmininku?

— Suvažiavime man teko

na kitas suvažiavimas šaukia
mas Madride 1960 metų rude
nį. Ligi to laiko reikia organi
zaciniu atžvilgiu dar geriau su
sitvarkyti. Tai mano uždavinys, 

ne jaučiamas antikomunistinis Gal tam ir buvau išrinktas vi- 
nusiteikhnas, bet viso pikto, ką sais balsais.

nimo akcija tarptautinėje plot
mėje nebūtų užmiršti — baigė 
savo pokalbį ilgai mano kaman
tinėtas dr. Vyt. Vygantas.

Dr. Vyt- Vygantas dirba 
American Air Lines bendrovė
je New Yorke kaip personali
nio skyriaus menedžeris. Jis 
taip pat yra Ateitininkų Fede
racijos Valdybos referentas stu
dentų ateitininkų reikalam.

SIMNO bažnyčia, statyba Jono Zaberezinskio (Rimvydo) 1520 m.

ROŠELANDO BALFUI 15 METŲ
Chicagos Roseland lietuvių 

kolonijos Balfo 57-tas skyrius, 
savo 15 metų gyvavimo proga, 
buvo suruošęs programą, ku
rios metu pagerbti ilgamečiai 
šio skyriaus Balfo darbuoto
jai. Minėjimas įvyko sausio 17 
Visų šventųjų parapijos salė
je. Pradedant programą, pras
mingą invokaciją paskaitė šv. 
Petro ir Povilo parap. vikaras 
kun. F. Kireilisr "

Pagerbimo metu prie garbės 
stalo sėdėjo pirmosios šio Bal
fo skyriaus valdybos 3 nariai, . 
jų tarpe ir pirmosios valdybos 
pirmininkas, o dabar vicepirm. 
Petras Niedvaras. Į susirinku
siuosius Balfo darbuotojus bei 
svečius pirmasis žodį tarė da
bartinis skyriaus valdybos pir
mininkas ir Chicagos Balfo 
apskr. vicepirm. Kostas Bružas, 
kuris apžvelgė 57-to skyriaus 
istoriją ir supažindino su šio 
skyriaus nuveiktais darbais. Jis 
taip pat supažindino susirinku
siuosius su tais žmonėmis, ku
rie jau daugelį metų darbuo
jasi Balfo naudai. Be jau minė
to P. Niedvaro, čia buvo atžy
mėti: P. Kurzikauskas, P. Bru
žas, A. Bubelis. K. Rubinas, J. dienos iš Balfo aktyvios veik- 

S. Suž. Pivariūnas, P. Gaidžiūnienė ir los nebuvo pasitraukęs, įteikta

k. Jiems, o taip pat ir kitiems 
rėmėjams, buvo“ prisegti ženk
lai su tautinėm juostom. Ženk
lelius prisegė R. Petreikytė ir 
G. Jankauskaitė. Be to, visa 
salė sugiedojo ilgiausių metų: 
Mirusieji skyriaus veikėjai — 
kun. J. šaulinskas, A. Narbu
tas ir A. Bacevičius — pagerb
ti tylos minute.

Prie garbės stalo taip pat sė
dėjo viena iš Balfo steigėjų ir 
ilgametė jo direktorė Nora Gu- 
gienė, kuri čia pateikė įdomių 
minčių apie Rošelando Balfo 
skyrių ir bendrai apie šalpos 
darbą. Programai vadovavo Lie
tuvos vyčių darbuotojas, žymus 
programų vedėjas dail. S. Kan
cevičius, perskaitęs sveikinimus 
tų, kurie negalėjo dalyvauti 
šiame pagerbime. Raštu sveiki; 
no Lietuvos konsulas dr. Pet
ras Daužvardis, lietuviškos ra
dijo programos vedėja ir viena 
iš Balfo steigėjų Sophie Bar
čus ir Balfo direktorius Ignas 
Daukus. žodžiu sveikino Visų 
Šventųjų par. atstovas kun. J. 
Alijošius ir LB Rošelando apyl. 
pirm. L. Stašaitis. Pirmosios 
valdybos pirmininkui P. Nied
varui, kuris iki šiol nei vienos

— "Žiburiu" spaudos bendro
vės, kuri leidžia savaitraštį “Tė
viškės žiburius”, metinis šėri- 
ninkų susirinkimas šaukiamas 
vasario 6, šeštadienį, 3 vai. po
piet, “Tėviškės Žiburių” redak
cijos patalpose, 941 Dundas 
St., Toronte, Kanadoje.

— Dr. Jonas Valiukas sau
sio 18 mirė Huntington, L. L, 
N.Y., eidamas 76 metus. Anks
čiau gydytojo praktika vertėsi 
Brklyn, N.Y. Velinies kūnas 
buvo sudegintas.

— Vasario 16 gimnazijos 
išlaikymo skoloms mokėti vie
no dolerio vajuje vien per Chi- 
cagą aukojo per 400 šeimų. Di
džiausios aukos buvo po 25 do
lerius; mažiausia — 1 cento, ku
rį paaukojo vienas taupus na
mų savininkas, prieš 10 metų 
atsikėlęs Amerikon. Aukas siųs
ti A. Gulbinskui. 6324 So. Bi- 
shop Avė., Chicago 29. III.

BĖGIMAS nuo komunistę. (•* antikomunistinės parodos)

Balfo reikalų vedėjo kun. L. 
Jankaus atsiųsta lietuvaičių pa
rašyta maldaknygės kopija.

Oficialioji minėjimo dalis 
buvo paįvairinta meniniais ga
baliukais. Balfo direktoriaus A. 
Barono specialiai šiam minėji
mui parašytą humoristinį “svei
kinimą” nuotaikingai perskaitė 
dail. Stasys Kancevičius. B. 
Brazdžionio eilėrašti “Per pa
saulį keliauja žmogus” padekla
mavo Birutė Briedienė. Rose- 
lando šeštadieninės lietuvių mo
kyklos chorelis padainavo 3 
3 daineles ir Auksė Balčiauš- 
kaitė pasakė* eilėraštį, o Faus
tas Strolia. akomponuojant R. 
Saboniui, smuiku pagrojo 2 
kūrinius. Po. programos buvo 
šokiai, vaišės ir bendros dai
nos. kurias akordeonu palydė- 
j</ F. Strolia. Ed.$.

Ieškomi Jonas ir Kazimieras 
Deltuvai, kadaise gyvenę Brook- 
lyne. kilę iš Rokų kaimo, Gar
liavos parapijos. Ieško K. Dab- 
rovolškis. 194 Lincoln Avė.,
Brooklyn 8. N.Y.

— Amerikoje nuo 1947 iki 
' 1959 metų nukrito naujagimių 

mirtingumas nuo 33.8 (tūkstan
čiui) iki 26.3. Automobilių var
tojimas per tą pati laiką paki
lo: automobilį turėjo dvi šeimos 
iš trijų, dabar trys iš keturių.

t UŽSIPRENUMERUOKI! | 
5 KULTŪROS ŽURNALĄ | 
AIDUS: 
“AIDAI”, MĖNESINIS 48 | 
PUSL. DIDELIO FORMA-
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f f

X' 
i

s $
r



talijos lietuvių bendruomenės

DARBININKAS

sR

1960 m., vasario 2 d., imt. 9.

Ponas Toks buvo pakviestas 
pagrindinei kalbai tėvų ir mo
kytojų draugijos (PTA) banke
te. Geresnio kalbėtojo negali
ma buvo rasti dėl dviejų prie
žasčių: viena, kad jam nieko 
nemokėjo; antra, kad už Įėji
mą jis pats užsimokėjo. /

Pakilęs nuo garbės stalo, at
sikosėjo, nurijo gurkšni van- 

» dens, dar kažko paklausė ban
keto vedėją, rodydamas laik
rodį, vėl atsikosėjo ir pradėjo: 
— — Tai -va! Esame susirinkę 
valgyti. Bet vienu tik valgymu 
žmonės negyvena. Visai nebūtų 

„ galima gyventi, jeigu nebūtų 
trijų rūšių žmonių: vyrų, mo
terų ir vaikų. Dabar tik dėl to 
ir sunku gyventi, kad tos trys 
rūšys visai susimaišė. Netaip 
buvo seniau. Vyrai buvo vyVai, 
moterys buvo moterys ir vaikai 
buvo vaikai. Jokiu būdu nega
lima buvo sumaišyti.

Sakysime, vyrai vilkėjo trijų 
gabalų rūbą: švarką, liemenę 
ir kelnes. Kelnės buvo esminė 
vyriškumo žymė. Jeigu vyrą kas 
norėjo Įžeisti, pakako tik pa
sakyti “O, ttt bekelni!” ir jau 
raitydavosi rankoves muštis. 
Gi antroji vyriškumo žymė buvo 
ta, kad vyrai savo laiką dalino 
lygiai namų reikalam, darbui 
ir vyriškai pramogai klube. Da
bar būna tiktai darbe arba sa- 
liūne. Namie vyras rasdavo pa
ruoštą valgi, aptvarkytus namus 
papenėtus vaikus, kurių nerei
kėjo varyti nuo televizijos apa
ratų. kad eitų gulti. Iš ryto ne
reikėjo imti ilgo sąrašo, ką jis 
turi po darbo supirkti ir par
nešti. Grįžęs nesimaudavo trum
pom kelnėm ir nesivilkdavo 
dryžuotais marškiniais, s lyg 
žmonos suknele. Duktė gi ne
drįsdavo mautis tėvo kelnėm. 
Kas buvo vyriška, tai ir buvo

* vyriška.

praėjusios vasaros tebevieši A- i 
menkoje. Jo kelione, viešnage 
ir prieglobstimi dosniai ir nuo-. 1 
širdžiai rūpinasi Witkins irKa-j 
neb šeimos Worcesteryje. Pas 
jas yra sustojęs. Kai praė
jusį rudenį buvo susirgęs ir tu
rėjo gydytis Ugninėje, tų 
Šeimų buvo rūpestingai globo
jamas.

Praėjusių Kalėdų metu, gruo- j 
džio 25, kun. y. Mincevičius : 
atšventė savo kunigystės de- ; 
šimtmeti Kunigu buvo įšventin^J 
tas Romoje 1949 gruodžio 17. 1 
Neturėjo laimės toje savo šven
tėje pasidžiaugti tėvų dalyva
vimu: motina jį paliko dar 
dviejų metų našlaitį, o tėvas 
pasiliko už geležinės uždangos. 
Didžios tačiau globos patyrė iš 
italų Cingolani šeimos: Italijos 
senato vicepirmininko bei bu
vusio karo ministerio ir jo žmo
nos, valstybės pasekretorės.

Toliau gyvenimas Romje ir 
lietuviška veikla, besirūpinant 
savo tėvynės nedalia, kad ji 
būtų visiem žinoma, jauną ir 
energingą kunigą įvedė į pla
čius ItaUjos visuomenės sluoks
nius ir artimas pažintis su Ita-

KUN. MINCEVIČIUS

vo stalo A. Floridi S. J. leidinį 
San Casimiro e la Lituania. Aš Į 
esu tikras, kad jis Jus laimina”. į

Sveikino taip pat vysk. An-1 
gelini, katalikiškos akcijos I- E 
talijoje dvasios vadas, asista- į 
vęs kun. V. Mincevičiaus pri- > 
micijom, vysk. V. Padolskis iš t 

pildo Tamstą savo malonėmis Romos, Cingolani šeima ir k. t 
Daug sveikinimų gavo iš Lie- t 
tuvos kunigų ir pasauliečių. t 

Wrcesterio lietuvių visuome- t 
nė, norėdama pagerbti svečią » 
ir nusipelnusį Lietuvai veikė- t 
ją, vasario 6. jam rengia pa- Į 
gerbtuves šv. Kazimiero para- ► 
pijos salėje. Banketas prasidės ► 
6 vai. vak. Apie sukaktuvinio- ►

Vasario 7 d. Los Angeles ką kalbės prel. Pr. Juras iš > 
ateitininkai minės savo veiklos Lavvrence, ir Pranas Račiukai- » 
dešimtmečio sukaktį ir 50 me- 

__tų ateitininkijos iubilėjur lškil- 
mės prasidės 10 vai. 30 min. 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje pamaldomis už mirusius 
ateitininkus. Mišių metu šven
tės dalyviai priims komuniją. 
Pamokslą sakys vietos ateitinin
kų dvasios vadas kun. dr. A. 
Bučmys. Po to bus bendri pus
ryčiai parapijos žemutinėj sa
lėj, o 1 vai. didžiojoje salėje 
iškilmingas posėdis. Mokslei
viai ateitininkai duos iškilmin
gą pasižadėjimą, šventėje da
lyvaus Ateitininkų Federacijos 
vadas -S- Sužiedėlis ir pasakys.

“Kalėdų naktį atlaikiau šv. 
Mišias už Tamstą, švenčiantį 
dešimtmetį savo pirmųjų mišių. 
Tegul šventasis Kūdikėlis pri-

ir dangiška paguoda ir telai
mina tuos pilnus užsidegimo 
darbus, kuriuos Tamsta atlieki 
savo brangiai tėvynei. Linkiu 
didelio pasisekimo šv. Kazimie
ro ženklams ir laikau ant sa-

LOS ANGELES. CALIF.
Ateitininku šventė ir vakaras

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Liėtu- 
If A voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUL-
ITI IR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

ciotn žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

Visai priešingą rūšį, lengvai 
’ atskiriamą, sudarė moterys. Jos 

daugiausia prabūdavo namie. 
Išeidavo tik trumpam apsipirk- 
ti arba paplepėti su kitomis 
moterimis. Tokie pašnekesiai 
prie tvoros kartais trukdavo pu
sę dienos. Dabar pusę dienos 
prakalbama telefonu. Be to, 
moterys tais laikais dėvėjo rū-j 
bus. net kelių eilių, ir kur 
nors išeidamos, nesistengė nu
sirengti. Be to, jos turėjo an
takius. prausė veidą ir lūpas, 
valė nagus. Dabar visos išsite
pusios ir cigarečių dūmais ap
rūkusios. Moterys seniau buvo- 
moterys.

Vaikai buvo kaip vaikai. Jie 
darė., kas buvo jiem Įsakyta. 
Jei darė kitaip, gaudavo lupti. 
Dabar jiejupa iš tėvų pinigus, 
daro ką tik nori, kaip suaugu
sieji. Dabar negali vaikų nuo 
suaugusiųjų atskirti. Visos trys 
žmonių rūšys baigtinai susimai
šė.

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.

KRAUTUVES ATVIROS KASDILN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO. IKI 6:30 VAK. 

'STBeciftntein'o krautuvėse "kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

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

tis iš Worcesterio. Meninę pro- > 
grama ruošia Wprcesterio me- į 
no ratelis, vadovaujamas muz. ► 
Jono Beinorio iš Providence, ► 
R. I. Banketo pirmininkė yra > 
Marcelė Witkins. Laukiama gau- ► 
šiai svečių iš’ visos N. Angli- .. 
jos ir tolimesnių Amerikos vie- t 
tų. P. D. S. ♦

lijos vyriausybės žmonėmis bei 
Vatikanu. Tuo būdu jis daug 
yra Lietuvai pasitarnavęs ir to
liau to savo didelio triūso iš 
rankų nepaleidžia.

Kai minėjo savo dešimties 
metų kunigystės ir dvidešimties 
metų veiklos Italijoje sukaktį, 
gavo visą pluoštą nuoširdžių 
sveikinimų, išreiškusių, jo dar- ___ ___ ____ ___
bų įvertinimą ir pagarbą. Tarp pagrindinę kalbą. ' 

tv. j- » Vakare 5 vai. parapijos są- 
lėje bus literatūros vakaras ir 
vaidinimas. Savo kūrinius skai
tys Alė Rūta (iš Sacramento, 
Kalifornijos sostinės), Elena 
Tumienė ir Jurgis Gliaudą. Po 
to bus suvaidintas P. Zaran- 
kos muzikinis vaizdelis “Suba- 
tos. vakarėlis”. Režisorius — 
Gasparas Velička. Vaidinime 
dalyvauja B. Reivydaitė, J. 
čekanauskienė, P. Baltakis, R. 
Dabšys ir tautinių šokių grupė, 
vadovaujama, L. Reivydo. Po 
programos šokiai.

šventėje ir -literatūros vaka
re bei vaidinime Los Angeles 
visuomenė kviečiama gausiai

IJW.

kitų kardinolas Pizzardo, ku
ris sukaktuvininką gerai pažįs
ta, rašė:

VASARIO 16 PETERSBURG, FLA.
šios apylinkės lietuvius atsilan
kyti, pabendrauti ir pasidžiaug
ti gražia programa.

Petronėlė Grybienė, SLA 
373 kuopos organizatorė ir il
gametė sekrtorė, mirė sausio 
25. Prieš 2 su puse metų bu
vo čia atvykusi iš Chicagos. 
Daug darbavosi SLA, Balfo ir 
kitoje lietuviškoje veikloje. Vi
si lietuviai labai gerbė ją gyvą, 
o ir mirusiai stengėsi atiduoti dalyvauti j 
paskutinę pagarbą. Trečiadienį, ------ - —‘ ——
sausio 27, išvežė* laidoti į Chi- NASHUA, N. H.
cagą. Paliko liūdintį vyrą, dūk- Atsitiktinai į Nashuą buvo 

nam laimėti. Rengėjai kviečia terį, 2 anūkus ir 4 proanūkus. atvykusi iš New Yorko Draugo 
visus St. Petersburgo ir plačio- A. P. korespondente Jungtinėse Tau

tose žurnaliste Salomėja Nar- 
keliūnaitė. šia proga ji parapi-

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimą ruošia SLA 
373 kuopa pirmadienį, vasario 
15, laiškanešių svetainėje (Le- 
tercarriers), 314 15th Avė. So„ 
Minėjimo programos pradžia 
12 vai. SLA 373 kuopos moterys 
visus atsilankiusius pakvies 
prie pietų stalo. Programoje 
bus įžymių svečių kalbos, dai
nuos K. štaupo vedamas cho
ras, o pabaigai bus rodoma D. 

. Kuraičio susukta filmą iš ke
lionės už geležinės uždangos. 
P. Bohema pažadėjo gražią do
vaną, kurią bus proga kiekvie-

Lituanist. mokyklos vakaras Waterbury į®sa,eje gan
J J ■ įdomų spalvotą filmą is lietuvių

Lituanistinės mokyklos moki- Užgavėnių valgių bufetas su rū- gyvenimo vakarų Vokietijoje, 
nių tėvų komitetas, mokyklai kytomis ir šviežiomis bei bul- Prieš rodant filmą Salomėja 
lėšoms telkti, paskutinį šešta- vinėmis dešromis, kugeliu bei Narkeiiūnaitė malonėjo žodžiu 

tradiciniais Užgavėnių blynais, nuosekliai paaiškinti susirinku- 
Ištroškusieji galės gaivintis švėl- šiai publikai apie savo kelionę, 
niais ir aštriais gėrimais. Di- Ji aplankė daugelį lietuvių ap- 
džiulis radijo aparatas, kuriuo gyventų vietovių ir todėl galė- 
galima girdėti visas pasaulio jo smulkiai apibudinti ten esan- 
radijo stotis, bei daugelis kitų čių lietuvių vargus ir rūpes- 
vertingų dalykų bus leidžiama čius.
laimėti. Filmo demonstravimo metu

Waterburio ir plačiųjų apy- buvo parinkta Balfui šalpos rei-

dieni prieš užgavėnes, t. y. va
sario 27 šv. Juozapo parapijos 
didžiojoje salėje rengia smagų 
šokių vakarą - balių.

Vakaras turėtų būti links
mas ir įdomus dar tuo, kad vi
si pasilinksminimo dalyviai bus 
filmuojami, o žymusis lietuvių 
orkestras iš New Yorko, vado-
vaujamas Romo Butrimo, ir su- linkių lietuviškoji visuomenė kalams aukų. Viso surinkta 
stingusį išjudins suktis. Veiks kviečiama gausiai dalyvauti ir 20 dol. 76 centai. Salomėjai

- savo atsilankymu paremti Wa- Narkeliūnaitei atsisakius nuo už 
terburio lietuvybės židinį — lie- mokesčio, visos surinktos aukos 
tuviškąją šeštadienio mokyklą, bus pasiųstos Balfo centrui.

EUROPOS VAIKAI 
MOKO TĖVUS

R E AL ESTATE

In Catholic Area of HUNTINGT0N, 
.. I. N. Y., Dix Hills. Mušt sėli 8 
room split complete, acre, 2-car ga- 
rage, 2l/į baths; all appliances, w/w 
carpets; finished basement; near 
shopping area. schools and Catholic 
c burę h. — Mušt be~- seen. Arking 
$30.500. Owner. HA 7-5962.

In SL Hųges Parish in Huntington 
Station L. I., N. Y.į.,7-rm, 3-yr Split 
lot 80-200—fence 3bdrm—cathcCral

HA 7-1977

In ST ROSE OF LIMA PARISH 
in MASSAPEOUA, L.l. N.Y.

2 YEAR SPLIT, 8 rooms IVz baths, 
10 blocks station, 2 blocks shopping. 
immediatė occupancy. owner leav- 
ing statė. $24,990. LI 1-5502.

IN CATHOLIC AREA
of PORT WASHINGTON, L.l. N.Y.
ARTIST’S HOME, 5 Bed rooms. 3 
baths, attached skylight studio. 
Suitable doctor or other professional 
ūse. $25,000. Telepho'ne PO 7-3562.

In ST. JOSEPH’S PARISH. in
VALLEY STREAM, L.L N.Y.

(Gibson) School District 14, all

$19.500. Phone PY 1-9587, principais
only.

In Catholic Area of 
KINGS PARK, L.l. N.Y.

7 room COLONIAL SPLIT, garage. 
aluminum storms, wall to wall car- ' 
peting. appliances, patio, playhouse, 
immed. occupancy. Asking $19,900.

ANdrew 5-0668

In Holy Cross Parish in Merrick L.l. J 
N.Y. French Norman house, owner 
transferred. 8-rm_ LR with beamed 
ėeiling. stone firepl. Oversized DR. 
library, powd rm. ultra-mod. kitch. 
3 BR. dressing alcove, 1% baths w. 
double vanity sink. carrara mai ble j 4 
walls. Fin. basement w. 12’ bar; 2- 
car gar.: $5500 of landspg. Reduced F 
to $25.500 for immed. action. Owner J 
MA 3-0582. I

Tai va! Aš nežinau, ką mo
kytojų ir tėvų draugija pir
miausia turėtų daryti ...

(Čia ponas Toks pažiūrėjo Į 
banketo vedėją, atsikosėjo, dar 
kažką norėjo sakyti, bet nepa
sakė nė “ačiū”, ir niekas po
nui Tokiam neplojo, kadangi 
jisai ne už pinigą kalbėjo).

Europos kraštuose. Vokieti
joj, Anglijoj, Prancūzijoje, Šve
dijoje, Šveicarijoj, buvo ap- - 
klausti 100,000 vaikų apie jų 
santykius su tėvais. Atsakymai 
stebino, kad vaikai mažiausiai 
reikalauja iš tėvų materialinių 
gėrybių, o daugiau meilės jiem 
rodyti, daugiau su jais pabūti. 
Vaikai nusakė tokias bendras 
dešimt taisyklių tėvam:

— Nesiginčykit vaikam gir-

Tėvų komitetas

In Catholic Area of JAMAICA, L.l. > 
N.Y. Fine Location 1 Block from l 
Subway 2-faniily Brick — 1-6 Apt. b 
with open terrace — 1-6 room Apt. P 
with 2 rooms for professional ūse. E 
Excel!ent for profit. Opposite Court > 
House, near shopping area. $27.900. r 
Owner - EN 2-9996 — 10 AM to [ 
1 PM and 5 PM to 7 PM. >

OL 7-1024

dint.
Tėvas ir motina turi bū-

į <
.* 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 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y.

ti vienas kitam geras.
— Nemeluokit vaikam! Sa-

kykit teisybę, nors ji ir ne
būtų maloni.

— Viešai vaikų negėdykit'ir 
nebarkit.

— Neturėkit vieno mielės- 
nio tarp vaikų ir vienoš mie
lesnės tarp margaičių.

— Atsakykit į visus vaikų 
klausimus.-

— Savo kaprizų neišliekit 
vaikam.

— Elkitės $u vaikais rimtai 
ir laikykit juos sau lygiais.

— Būkit malonūs i/ vaikų 
draugam ar draugėm.

— Tik jau nekoliokit — o 
taip pat ir negirkit.

iHurs h Fnn
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Betvveen St. Thomas & Our Lady of ■ 
Lourdes Parishes in Westhempstead 
L.l. N.Y, — $19,990. Charming 3 
bedroom ranch sėt back on U acre. | 
beautiful section, large shady trees 
a shrubs. enclosed porch. full bare- I 
ment and garage. GI mortgage . 
available. Owner RO 6-8787

In ST. THOMAS Parish. in FLAT- 
BUSH Section of Brooklyn, N. Y. 

*1 fam., 3 bedrooms. 23' living room. 
large kitehen, knotty pine finished 
basement with lav. & shower. 2-car 
garage: private drive. Immed. oc
cupancy. $20,500. Owner CL 2-5913.

In Catholic Area of SCARSDALE, 
N. Y. — Edgewood School District. 
New *-bedroom Colonial. spacious 
rooms. 21« baths, 2-car garage, full 
basement — suitable finishing. Con- 
venient to everything. — $32,500. 

Owner, RO 1-0694

In ST. HUGHES Parish. in HUNT.nG- 
TON. L.I. WOODED ACRE. 3 bednn, 
Ranch. brcakfast rm. pfayroom. 2 h>II 
Path.i. cacp-'t. fulty cqutppcd
cl«-iric kitehon. sunken liv+ng rm with 
firepl,. full b-».«cmcnt. storins, strcens; 
Scho-»l district Nr. 3. 5 tnlhutes from
stotino or villag*'. Transferred «wner 
offors thrs bvautifiil home for o»ly 
327.000 Key at MA 3-5129.

SOMETMISC F.VRA F')R YOr '

In ST. PATRICK S PARISH. in HUNT
INGTON. L.l. N.Y. H1II srrtoin
AVOID SPRTNC, RUSH — RUT NOW: 
New eseeutivr'ji so rt C.lontal I b-d 
reoms. 30 n livins room. flroptnrr. for
mai dlntng room. kttrhcn. dmhw*»her. 
J’t bathr 30 ft famllv room. 3 rar gn- 
ra«r. full crllar.. wood«-d »<rc F1ow*r 
Hill School AidctnK 39.A00. CalI owr»rr 
ANdrew 1-1953.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms 
.- - > £

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

__  TeL: AL 4-8319

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
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 Easi Jersey Street Elizabeth. N. J.
Telefonas: EUzabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę |

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1190

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

į Siuntiniai į Lietuvą per
L LONDONO LIETUVIU 
t PREKYBOS

(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

Šiam tiks’ui Jums sąžiningai ir ;
daug pigiau, negu kur kitur, pa- ; 
tarnaus bendrovės atstovas

JONAS DAUGIRDAS
337 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

EV 4-1232
REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

EV 7-4940

Esant reikalui aplankys ir namuose

BANGA TELEVISION
3423 n’LTON STREET
BROOKLYN 8. N. Y

Sav. V. ZELENIS
TELEFONAS:

35 iki 40%) nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijom*
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėmntuvą (Air conditioner).

CM C P
Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS Kasdien iki 7 vai. vak.
pirmadieniais iki 6 vai. vak.



numeris išeinaVasario mėnesį Amerikoje 1946 metų jjs'leidžia “dienraš- stabas.

DABBININKAS

* ».i»?

. . YO*A» J M C o ji E T A X
"spaudosvajus; Norima i

už pinigus. Yra pasiaukojėlįų 
ir yra nuostabių žurnalistikos 
mėgėjų. x

Vieną nuostabų redaktorių 
matome vaizde su jo ištikimu 
“bendradarbiu” — šuniuku. To ' 
redaktoriaus prancūzo vardas 
yra Eugene Simonneau. Jis gy
vena vakarinėje Prancūzijoje, 
Parthenay. Jaunas labai ūbrėjb' 
būti žurnalistas, bet savo sva
jonės negalėjo pasiekti. Jis pa
sidarė stenografistu. Jau geras 
laikas vadovauja nedidelei, bet 
gerai stenografijos mokyklai. 
Gi žurnalistika jam pasidarė 
malonus pomėgis (hobby). Nuo

ier du Soir” (Vakarinis Pastom 
tinys) išeina reguliariai kas va
karas. Autmtois 54 egzemplio
rius pats išnešioja, o 12 palei
džia paštu. Viso tespausdina 
66. Redaktorius pateikia pačias 
svarbiausias žinias ir savo pa-

neturi jokių atostogų- Jis yra 
“laimingas kalinys” savo ne
paprasto pomėgio — leisti ir 
redaguoti laikraštį, kurio ne
skaito nė šimtinė žmonių.

Ar verta tada dejuoti, kai 
mūsų lietuviškieji laikraščiai 
šimteriopai prašoka tą nepa
prastą “Vakarinį Pasiuntinį?”

AX 7-M29

—

SALES MAN WAMTED

EUGENE SIMONNEAU su savo "bendradarbiu*

Reikaliftgi VYRAI ir MOTERYS 
PARDAVĖJAI . AGENTAI

Nuolatinis atlyginimas ar komisija
PILNAS LAIKAS ar DALINIS

Naujai atidaryta prekyba (religinių 
dalykų) šioje apylinkėje. Proga pra
simuši į sėkmingų biznį! Transpor- 
tacija ir apmokymas. Kreiptis ištisų 
savaitę CO 2-3211 ar rašyti: 260 W. 
Marrick Rd., Valley Stream, LIN.Y.

food. Priest available, auto trips, 
Lavipf kome likę care. $35.00 per

ĮjįfHftKD and ELDERLY WOMEN 
£QARD£D IN PRIVATE HOME

Loving Motherty Care 
FOR PRESCBOOL CHILDREN 
la Private Bone in Ridgevood 

Vlcinity in BrpokĮyn. 
Reaaonabie Rates 

GL 2-2376

Catholic Licensed Practical Nurse 
will daily care for Child ar Children 

of woridnsr narents.
KrceTlent meala - Lazge play yard.

FO 7-7604

IN ST. ALBANY. LJ. 
Licensed Mother will give 

DAY CARE TO CHILDREN 
Ages 3 yrs to Pre-SchooL 

Reasonable Rates. Inspection invited 
Phone SP 6-3392

ROOM ■ BOARD

CATHOLIC MOTHER WILL DAY 
CARE CHILDREN ANY AGE IN 

PRIVATE HOME. 
REASONABLE RATES 

Phone LA 5-6804

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
: tė, Storrs, A. Macknis, Ansonia, 
E. Petrošis, Bristol, R. Dalan- 
gauskas, N. Britain, V. Biknai- 
tis, . Merkevičius, New Haven, 
M. Valukevičienė, N. Britain, 
A. Rich, Hazardville, F. Ambro- 
zė, I. Grušas, Hartford, V. Ja- 
siulevičius, A. Krivinskas, J. 
Kazeliūnas, Waterbury.

E Mass.: Boston — A. Gri
nius, M. Gorskienė, K. Gedrim, 
V. česmulis, V. Shatas, K. Ar
lauskas, U. Saduikis, A. Janu
šonis, Z. Martinonytė, E. Marks, 
A. Yarus, J. Zaikis, W. D. Ba
lutis, V. Dainys, K. Trinka, M. 
Navickas, M. Januškevičienė. 
Iš Worcester — V. židžiūnas, 
V. Beliauskas, P. Pauliukonis, 
L. Sviklas, M. Virbašius, J. Sa-

-^Po LX)©.<lohrį:
G. Benikštis, Gilberton, J. Ko-_ 
nitsky, Saint Clair. Iš Provi
dence, Rj.: A. Alukonis, A. Avi- 
žynis, A. Dzekevičius. A. Pa
leckis, St. Petersburg, Fla. E 
Nashua, N.H.: D. Valinskas, J. 
Tamolonis, K. Gaidis, T. Mit- 
chell. Iš Ohio: J. Laucius, Cle- 
veland, J. Balčiūnas, Strasburg. 
Iš Kanados: P. Sidaras, K. Gra
jauskienė — Toronto, B. Ba- 
risas, Windsor, K. Skrinskas — 
Vancouver. Iš NJ.: F. Lapins
kas, B. Kirstis, B. Medžiūnas, 
J. Jasukaitis — Elizabeth, L 
Morkūnas, Irvington, K. Mar-

BROOKLYN CATHOLIC HOME 
FOR RETIRED OR MATURED

$45.00 UP

H1 4-7693

DEMOLITION & 
EXCAVATION

No job too smail - No job too big 
Special Rates to Religious Insti- 
tutions. For Information phone:

GI 2-9170 — Days 
GI 8-3098 — Evenings

. CATHOLIC MOTHER 
WILL BOARD CHILDREN 

Infante To 5 Yra.
In Own Home — JReasonatde Ra 

Inspection Invited'
• Phone VI 8-2158. »

Lietuvos konsulato 
ieškomi asmenys 
Adamavičienė - Sabaliauskai

tė, Elena, vyras Adamavičius, 
Petras^ ir sūnus Vaclovas, gy
veno Port Henry, N'Y.

Aldonis, Algirdas, Motiejaus 
sūnus, iš Alytaus, 7 ' ’

Burba, Aleksandras, ir žmo
na Damicijonaitė, Vilė, gyveno 
Brazilijoje,

Dravtfaik, Liudvikas, ir Drav- 
dzikaitė, Felicija,

Latisauskienė - Mockevičiūtė, 
Katarina, Antano dukterys, iš 
Gastilonų km., Rumšiškių par.

Macevičius, Juozas, Juozo sū
nus, iš Skuodo vaL, gyveno Ka
nadoje,

Makutėnas, Juozas, Kazio sū
nus,

Marcinkevičiūtė, Julė, Juozo cinką, V. Snieginis — J. City, 
duktė, iš Kražių m., Raseinių A. Fidleris, Elizabethport, B. 
ap., ištekėjusi, bet vyro pavar- šarkenis, Newark, D. Skuja, 
dė nežinoma, . Kenilworth. Iš DL: P. Pupius, kaltis, A. Naikelienė, V. Bary-

Mataitė (Matash Juzepa, Bau- S. Siaubūnas, P. Ličkus — Chi- sas, M. čepolunis. E Lynu — 
liną ir Veronika, Juozapo Mato caJ»°» A. Aitches, Granville, A. A. Verbickas, J. Dougan. Ch. 
dukterys, iš Purvių H kaimo, Kindurys, Cicero. Jozak, Methuen, K. Barauskas,
Šiaulių ap. Iš Conn.; N. Rybokas, M. Na- Dorchester, Lukis, No. Wy-

Mockevičiūtė Katarina. ir vitsky, Bridgeport, D. Papievy- mouth, K. Levicką, Hudson, N. 
MocKeviauie, Katanna, ir & H F Svirskas, Haverhill, V. Galubic-

at-Vaichikevičius, Jonas, iš Ka- nantieji maloniai prašomi 
reivonių km., Žiežmarių vaL, siliepti:

jos sesuo Latisauskienė, Uršu
lė, Antano dukterys, iš Gasti-

sūnus,
Turčinskis, Izidorius, Juozo 

sūnus, Turčinskienė, Agota, ir 
Turčinskaitės, Barbora ir Zofi
ja, iš Šiaulių m., gyveno Bra-

Valančiūtė - Keller, Kazimie- Consulate General of 
ra, Kazimiero duktė, gimusi Lithuania
Šiauliuose, jos vyras Keller ir 41 West 8ęnd Street, 
duktė, New York 24, N.Y.

zilijoje,

FIRMUTINIS PO KARINIO

aukų $.
15 WEST 45 STREET 

NEW YORK CITY, N. Y.

Lithuanian Short Storiec 
taip pat ir anksčiau išleis-

LiETUVIŠKOS NOVELĖS 
ANGLIŠKAI

Taip pat keifonča 
j kitus k raitu*

Varnavičienė - Sketraitė, Ju- ^as> Chelmsford, B. Austin, 
lija, iš Purvių n kaimo, šiau- Athol, L. Vencius, M. Gumaus- 

kas, Lawrence, A. Dėdinas, A. 
Stepaukevyčius, Greenfield;

Įvairūs: kun. J. Patašius, Gr. 
Falls, Mnt., R. Kondrot, Le- 
wiston, lite., P. Dodienė, St. 
Louis, Mo.

Pilicauskas, Antanas, Petro .Vičius, Stasys, Leono sūnūs, 
iš Notėnų km. Kretingos ap.,

Vinckienė, Cecilija, Antano
duktė,

Žulpa, Pranas, Antano sūnus.
Ieškomieji arba apie juos ži-

dedamas šis lapelis. Prašome į iškirpti, užpildyti ir

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.
■ . ’ .f

Prašau pratęsti prenumeratą

Vardas ir pavardė .

Prašau siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netur- 
tingtonų ligoniam)

Vardas ir pavardė

Siunčiu:
už prenumeratą $. Viso $

(DaU) (PmMi)

B R I D E S 
AND FORMAL GOWNS

The Most Exclusive • Largest 
Selection in N.Y. • DON LEE 
155-16 Jamaica Avė. VA 3-4343 
Open daily to lOpm; Sat. to 6pm.

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

PL 4-1165

PAUL’S RESTAURANT

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

POpIar 5-4110

280 Chesnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

LAIDOTUVię DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
•- - — naujose patalpose —

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMU

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

j •®GGG®*®®®GGGG®GGGffiGG®ea®®®ee®®ee«e®Ge®e®®®®®®®*®®«

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FUNERAL HOME

PETRAS KARALIUS, savininkas

PL 4-6757

REPUBLIC

Te?.: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

<. <<<

540 East St., New Britain, Conn. 
TeL: BA 0-2242 — 9-9336

103-55 LEFFERTS BLVD. RKHMON1
Telefonas: VIrginia 3-3544

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

74 Providence Street 
Woreester, Mass.

AR J0S NE P ERM0KATE
už savo automobilio apdraudę?

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

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

IHdeliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. Woodhav<
___ _____ __________ Tęl. VI 3-1477 -L.

. NAMŲ ADRESAS 
166-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

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

(Money Orders), Mutual Fimds
Kreiptis :

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

: 87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y.
/TęLtyi ,7-4477k^7^^.-<

► Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL vak.,
J sekmadieniais — 1 vai. p.p.. ligi 5 vaL vak>;

YOUNG MOTHER WILL GIVE 
DAY CARE TO CHILDREN 

Ages 2-5
In Private Home. Reasonable Rates. 

Inspection Invited 
NE 9-1932

CATHOLIC MOTHER WILL 
DAY BOARD CHILDREN 
' 4 YEARS AND UP

in her own home in Astoria, LI.N.Y.
Excellent Care. Reasonable Prices. 

Inspection invited. 
RA 9-2521

Catholic Mother will Day Care 
Children 3 Years Up 

in own home in JAMAICA, L J. N.Y. 
Licensed for many years. Enclosed 
yard - Indoor play-room - Excellent 
Meals. Inspection invited. — Phone: 

RE 9-0949

► ANNOUMCING THE OPENING OF THE SMART NEW *
PPIUT’F IIAI TCV REStaurant&milk bar DIUUVIj IlVlOE 665 Goethals Plaee, Elizabeth

(Foot of Goethals Bridge)------- EL 5-0152
- . w « . . . 9 « r . v . v w
t Sandvviches - Sea Food - Fried Chicken - Waffles - Beef Burgers 

We Serve U.S. Graded Prime and Choice Beef only
► Try Our Special Bridge House CLUB STEAK — only $1.85
r Our Fotmtain Features ALDERNEY ICE CREAM & MILK
C Open 7 Days a Week for Breakfast • Luncheon • Dinner
► Open Monday through Thursday 6:30 A.M. to Mirinite;
L Friday Si Sat. 6:30 A M. - 3 A.M.; Sun. 10 A.M. to Midnite.
► And after Theatre Snacks Orders To Take Out

PASIKALBĖJIMAS
su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo - pardavimo 
tarpininku

O
tos lietuvių liaudies pasakos 
Lithuanian Folk Talės, St. Zo- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba užsisakyti paštu Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y., pas St Zt- 
barską 85-37 88 St, Woodha- 
ven, N.Y.-,- ir Spaudos Kioske, 
280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Novelių kaina 5 dol., 
Pasakų —■- 4.50 dol.

3. Kur namus pirkti?

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 namus parduoda į Floridą, ar ki
tus šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pat pasitaiko, kad namus parduoda, 
nes darbo vieta pakeičiama. • pasitai
ko. kad nuosavybė likviduojama ir 
tokiais atvėjais perkate pigiau, negu .
pavasarį.

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

Aptamauja NEW BRITAIN, VVATERBURY ir HARTFORD, Conn.

JOS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ

Mes organinio jame grupines 
ir pavienes keliones | Vilnių. 
Kelionės miorganizuojamos 
GREITAI ir NEBRANGIAI

MES IŠRŪPINAME VIZAS

ORGANIZUOJĄS KELIONES 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 
TURĮS DAUG PATYRIMO.

COSMOS
BURBAU, 

Ine.

ra eismu

Wm. J* Drake (Dragūnas) _ Namus geriausia pirkti: Cypress 
Hills, East New York, Woodhaven, 

Richnund Wl» Flushing, Kew Gardens, Jamaica ir Jamaica Es- 
tates, nes tbse vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas. ‘

4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninką, p 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 jte gafi Joms padėti įsigyti namus?
— Nuėję į jo įstaigą Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jiėškote,. kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

7. Kokiu laiku patogiausia į Mr. Wm- Drake kreiptis?
— Kreipkitės į jį vakarais kasdien, o (šeštadieniais 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
z Wm. J. DRAKE REAL ESTATE BROKERIS 

84-14 JAMAICA A VE., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway Stotis) 

t«L: HI 1-5220
• Dėmesiui visų tų, kurie nori namus parduoti!
Kraipkttia Į *ių lateigų ir ji greitai suras pirkėjų.

NUOMOJAMI BUTAI APDRAUDA

LIQUORS — BEER — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Galimu gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

Wine & Iiquor Store
822 Utofon Avė. Brooklyn 11, N. Y.
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EMBBK

NEWARKO VYČIAI

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aroniiskh

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Metini

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

660 GRAND STREET

WAGNER THEATER

WOOOHAVEN,

WADDELL & REED, INC
minis, nuoširdžiai užjaučia

ADAM STANKŪNAS

VIKTORIJA ir ANTANAS DĖDINAI

ii ja ir pusryčiai 
Tą patį vakarą 

s rengiamas kor-

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

Po pranešimų visais Balfo 
aktualiais klausimais buvo pa
diskutuota prie kavutės. (d)

Iš vakarienės pelno Balfui 
paaukota 5 dol.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Vasario 16 minėjimas ruo
šiamas vasario 14 d., 2 vai.

ELEK1ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

LIEBE IST JA NUR EIN 
MAERCHEN”

REGINOS IR TOMO LEONŲ sutikimas New Yorke. Filmuojami televizi 
jos programai, vertėjas — konsulas A. Simutis. Nuotr. Vyto Valaičio.

Pranas Kizas, prieš daugeli 
metų atvykęs į šį kraštą, visuo
met rūpinosi kuo galėjo pagel
bėti lietuviškiem reikalam. Ir 
šiuo metu supranta sunkią Va
sario 16 gimnazijos finansinę 
padėtį ir iš savo menkų san
taupų paaukojo 5 dol.

Dariaus ir Girėno vardo ba
kūžėje šiuo metu atitekami kai 
kurie įrengimai iš vidaus. Dar
bą nemokamai atlieka P. Duo
ba. Taryba jam nuoširdžiai dė
koja. B

Ona Atutienė užprašė dvejas 
mišias už gyvas ir mirusias kuo
pos nares.

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

dRRsly svvadBsrigi 
mos šaukiamas šeštadienį, 
sarto 6, Hartford, Conn. Ftįg 
iškilmingą sueigą 12 naujų na*j 
rių iš New Yorko ir Hartfordo! 
duos korporacijos Vytis seųjoJ 
ro pasižadėjimą. Po sueigos 
kandžiai ir pasilinksminimas.^ 
Visus rytinioJAV pakra^pj 
akademikus skautus ir jųi*-? 
čiulius kviečiam dalyvauti. SS-1 
važiavimo pradžia 3 vaL po^ 
piet lietuvių piliečių klube, 
227 Lavrence St, Hartford, 
Conn. Iš toliau atvykusiem bus 
parūpintos nakvynės.

Prieš Kalėdas suruoštam Lais
vės Parko salėje pobūvyje buvo 
gražiai pagerbta ilgametė 53 
kuopos pirmininkė K. Šukienė, 
kuri Moterų Sąjungos seime 
Hartford, Conn., buvo pakelta 
į garbės nares.

Ta pačia proga buvo pagerb
ta ir Adelė Krutulienė, jos gim
tadienio proga. Ir ši sukaktu
vininkė atstovavo mūsų kuopą

Sukakties šventei ruošiasi 
kaimyninė Bostonui lietuvių pa
rapija — Nekalto Marijos Pra
sidėjimo Canibridge, Mass. Pa
rapija įsteigta 1909 gruodžio 
28, bet pradėjo veikti tiktai 
nuo 1910 metų pradžios; Pa
rapijos steigėju buvo kun. Jur
gis Krasnickas. Nuo 1918 metų 
kleboauja kun. Pranciškus 
Juškaitis. Jo pastangomis 1926 
buvo įsteigta lietuviška parapi
jos mokykla, pirmoji šioje apy
linkėje. Mokytojauja Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserys. Klebonas 
kųn. Pr. Juškaitis, vikarai 
kun. J. Petrauskas ir kun. S. 
Saūlėnas, seserys mokytojos ir 
parapiečiai jau uoliai ruošiasi 
parapijos auksiniam jubilėjui.

UNITE* ACCUMUEATTVE HTNB SMABBS 
a dhesaified, managed matuti faad wich iateiunena 
ia over 100 Americaa corporatiom
For Proapectus and docriptive literatūra, witbout 
obligacion, fili iu aod Rbtvbn Tris ABvnrnnmrr

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

matėsi Elizabetho 66 kuopos niene. Valdybos sekretorei Kaz. 
pirmininkė J Bunienė su bū
riu kuopos narit 
čižauskienė sumaniai ir nuo
taikingai vadovavo vakarui.

"Baltaragio Malūnas", K. Bo
rutos pasaka, Monrealio lietu
vių dramos teatro išleistas il
go grojimo dviejose plokštelė
se, galima gauti Darbininko ad
ministracijoje, 910 VVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, N.Y. Kaina 
10 dol. Čia pat galima gauti ir 
kitų ilgo grojimo ir paprastų Jozefina Dirsienė, ilgametė 
lietuviškos muzikos ir dainų mūsų kuopos narė, eidama anks- 
plokštelių.

REPRESENTATIVE

NAME:
ADDRESS:
CITY:

Inžinierių ir 'architektų su
sirinkimas bus vasario 11 d., 
7:30 va. vak. LAK salėje. Arch. 
M. Molis darys pranešimą apie 
Prancūzijos architektūrą, panau 
dodamas nuotraukas iš savo ke
lionės. Dabartinę skyriaus val
dybą sudaro pirm. V. Mačiū
nas, vicepirm. J. Bilėnas, sekr. 
V. Bioševas, ižd. V. Anonis ir 
narys J. Gasiliūnas.

Marija A Stakytė,nuo pe
reito rugsėjo Brooklyno Poly- 
technikos Institute ruošiasi 
chemijos magistro laipsniui, 
taip pat ten dirba su studen
tais kaip instruktorė. “The N. 
York Post” sausio 22 d. laido
je įsidėjo jos nuotrauką su stu
dentais tyrimų, laboratorijoje. 
Korespondentas Jay Carr smul
kiai aprašė jos biografiją ir 
darbą institute.

"Die Grosas Versuchung” ir 
‘Di* Neueate Deutccbs Wochenschau

Be to. Boajausla Vokieti X» Jvykrų 
■Kraitine apftvalgn

Prieinamiausiomls kainomis su 
labai gerom išsimokžjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVASKIENfcS

Cembridge, M«s$, 
NOTARY RUBLIO 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modem^lka koplyčia *er- 
tnenims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas *e- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Wm. J, Drake (Dragūnas] 
LIETUVIS' ADVOKATAS

84-14 JAMAICA AVĖ.
VVOODHAVEN 21. N. Y. 
tForeat Parkaray stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. J Amą ica 6-7272

JULIUS KUMPIKAS 
119 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N.Y.

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

M&sinių ir saliūnų 
Saldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penkiadienio nuo 5 iki 8 v.v^ 
šeštadieniais— visą dieną.

Dėl didesniu užsakymų skambinti 
STeriing 9-6534 (po 8 vai. vak.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-62 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet Parkway Statiun)

Adolfas f Grigaliūnas mirė 
sausio 23, palladotas sausio 26 
iš šv. Petro parapijos bažnyčios' 
Naujos Kalvarijos kapinėse. 
Velionis buvo advl Jono Griga
liaus tėvas. Paliko dar sūnų 
Adolfą, Edvardą ir dukterį 
Blanche, ištekėjusią už Žente
lio. Velionis priklausė įvairiom 
lietuvių draugijom'Adv. Jonui 
Grigaliui ir kitiem jų Šeimos 
nariam Darbininko redakcija 
dėl mylimo tėvo mirties reiškia 
gilią užuojautą.

Bostono ateitininkai sendrau
giai jau rūpinasi šios vasaros 
moksleivių stovykla, kurios pra
ėjusią vasarą rytiniame JAV 
pakraštyje nebuvo. Tuo reikalu 
kreiptasi į Ateitininkų Federa
cijos Valdybą, užmegzti ryšiai 
su MAS Rytų Apygarda, kuriai 
vadovauja Algis Žukas Phila- 
deiphijoje. Norima iš anksto 
išsiaiškinti dėl vietos ir laiko, 
kad būtų suderinta su Ateiti
ninkų kongresu Chicagoje rug
sėjo 2-4.

F U N E R A L HOME 
197 VVEBSTER Avė.

- PRANAS WAITKUS

Juozas ir Julija Stanoniai su
grįžo iš Kalifornijos, kur ilges
nį laiką viešėjo. Julija yra mū
sų kuopos ilgametė narė.

Sofija Zupkienė išvyko į va
karų Virginiją, kur jos vyras 
dirba ir šiuo metu nesveikuo- 
ja. Sąjungiatė

Išnuomojamas butas 2 kam
barių su virtuve trečiame aukš
te su centraliniu apšildymu. 
Nuoma mėnesiui 60 dol. Kreip
tis iki 2 vai. prieš pietus: S. 
Balsys, 670 Belmont Avė., 
Brooklyn 7, N. Y. TėL MI 7- 
6258.

Newarko Lietuvos vyčių 29 
kuopa savo mėnesinį susirinki
mą turėjo sausio 25 šv. Jurgio 
salėje. Sukvietė pirmininkas 
Charles Strolis. Susirinkime bu
vo prisaikdinta naujai išrink
ta valdyba; priesaiką priėmė 
centro pirmininkas J. Sakevi- 
čius. Praeito susirinkimo pro
tokolą perskaitė Aldona Vosy
lius. D. Laųkšemis, kultūros ko
miteto pirmininkas, pamokė 
skaityti lietuviškai. J. Remeika, 
vicepirmininkas, papasakojo 
apie naujų narių verbavimą, J. 
Sakevičius — apie vyčių rūpes
čius ir ateinantį kongresą, ku
ris bus Wprcester, Mass. Fr. 
Vaškas kalbėjo apie Vatikano 
išleistus pašto ženklus su šv. 
Kazimieru ir ragino kuo gau
siau dayvauti Lietuvos nepri
klausomybės minėjime. Jis taip 
pat atkreipė dėmesį į katali- 
kiškos spaudos mėnesį, kuris 
bus vasario mėn.

Buvo paskaitytas centro vai- Hartfordo seime. Metinis kuopos susirinkimas popiet šv. Kazimiero parapijos
dybįps sekretorės Loretta Kas- Abiem sukaktuvininkėm su- buvo sausio 4. Naujiem metam salėje. Minėjime dalyvaus ir
sel laiškas, kuriame dėkoja Nę- dainuota ilgiausių metų, paša- valdyba palikta ta pati, su pir- Brccktono srities kongresma- 
wariįo vyčiams už malonų pri- 
ėmimą, kai ten posėdžiavo cen
tro valdytu spalio 31.

Mielą Kleboną kun. Jurgį Gurinską ir brangų prietelių 
Vitą Gerulaitį bei jo šeimą,- brangiajai sesutei ir motinai

LAIKRODININKAS 
JUVELYRAS 

Auksas, Sidsbrsa, Deimantai 
Laikrodžiai *

488 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EV 4-2318

Stephen B rėdės J 
ADVOKATAS 

87 Sheridan Avė.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Re*.: AN 8-5961

Vaidina: Gerhard Riedmann - Claude 
Farell - Willy Fritsch.- Eva Crue- 
well - Lucie Engllsch - Geo. Guetary, 

Priedinės filmos:
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL Vlrgtab 7-4499

BaH vajau* New Yrire už
baigimo proga vajaus 
tas susirinko posėdžio sausio 
23 piliečių klube, Brooklyne. 
Be vajaus komiteto, susirinki* 
me dalyvavo geras būrys ir va
jaus talkininkų bei Balfo rė
mėjų, o taip pat ir New Jer- 
sey Balfo skyrių atstovai. Už
baigimo aktui vadovavo vajaus 
komiteto pirmininkas Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys. Finan
sų apuskaitą padarė iždininkas 
kun. Norbertas Pakalnis. Va- 
jaus metu buvo gauta T,540.65 
doL ią 877 aukotojų. Aukų pra
šymai buvo išsiuntinėti 2,000 
asmenų. New Jersey Balfo sky
riai vajų vedė atskirai. M. Kli
mo pranešimu jię surinko 2747 
doL, kurie buvo įnešta į Balfo 
centro kasą.

Užbaigimo akte išsamų pra
nešimą apie siuntinius į Lietu
vą padarė dr. O. Labanauskai
tė, pažymėdama, kad uždrausta 
siųsti bet kurios religinės emb
lemos ar liturginiai reikmenys.
< Kun L. Jankus, Balfo reika
lų vedėjas, papasakojo apie 
vaistų siuntimo galimybes. Jis 
priminė, kad dažnai lietuviai 
siunčia į Lietuvą perdidelius 
kiekius vaistų, o paskutiniu me
tu jau prašoma iš ten daugiau 
ir daugiau pačių moderniškiau
sių vaistų, kurie yra labai bran-

būvo kovoj
šv. Jurgio^
tų pobūvis:

Kitas susirinkimas skiriamas 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimui, bus .vasario 16.

’’ F. v.

Stoughtono žinios j
Motiejus TruKnekas mirė Į 

sausio 22. Palaidotas sausio 25 Į 
Stoughton, Mass, Velionis’ buvo J 
gimęs Vabalninke, Lietuvoje, j 
Tarnavo rusų carų kariuomenė- Į 
je, dalyvavo rusų - japonų ka- j 
re, 1907 atvyko j JĄV per New-1 
Yorką ir apsigyveno Brocktone. 
Pradžioje kurį laiką dirbo ūkiuo 
se, po kurio laiko persikėlė gy
venti į Stughtoną. Dirbo įvai-, 
riuose fabrikuose. Buvo vedęs. 
Paliko sūnų Feliksą, gyv. Can- 
ton, Mass., Alfredą, gyv. Kali
fornijoje, ir 6 anūkus. Priklau
sė Lietuvių Susivienijimo Drau
gijai.

Brocktone, sausio 23, buvo 
rodomas komunistinis filmas iš 
Lietuvos Keli stoūghtoniečiai 
buvo 'nuvykę pažiurėtr Filme 
iš Lietuvos dabartinio gyveni
mo žiūrėtojai pasigedo kaimo 
vaizdų ir viso to kas charakte
rizuoja kaimo gyvenimą — kar
vių, arklių, kiaulių. Tematė vos 
tris karves.

Uždarbiai Lietuvoje. Laiške, 
rašytam sausio 17, taip aprašo
ma dabartinis Lietuvos kolchoz- 
niko gyvenimas.

“Dabar tarybinio ūkio darbi
ninkai atlyginimo grūdais ne
gauna, moka pinigais. Dabar 
žiemos metas, darbų maža, tai 
ir uždarbiai menki. .į. mėnesį 
gaunam 200-250 rublių. Duonos 
kepalas — 4-5 rubliai. Mums 
duonos reikia vieno kepalėlio 
per dieną. Darbiniai batai kaš
tuoja 100 ir daugiau rublių, o 
darbinės kelnės 43 rubliai. Apie 
geresnio kostiumo įsigijimą ne
galima nė galvoti. Ačiū Dievui, 
kad pas mus neblogai užauga 
bulvės. Galime užauginti po 
dvi kiaules per metus. Vieną 
parduodame, o kitą pasipiau- 
nam. Tai galima šiaip taip vers
tis. šiemet pasisekė prisiaugin
ti karvę. Senąją galėjome par
duoti. Gavome 2800 rublių. Tai 
mūsų gyvenime labai retos pa
jamos. Rodos, taupome pini
gus, kiek galime, bet jau visiš
kai baigiame. Bet ką darysi, 
viskas sakykim turi būti gerai”.

Iš paduotų skaičių galima su
siorientuoti, kokios yra kolcho- 
zininko gyvenimo sąlygos.

Mk.

ti rytą į bažnyčią mišių, pra- 
važiuojančio automobilio buvo 
sunkiai sužeista. Paguldyta šv. 
šv. Elzbietos ligoninėje, Eliza- 
beth, N.J. Gilią užuojautą iš
reiškė susirinkimas kuopos na
rei Petronėlei Sabaliauskienei 
dėl jos vyro Juozo staigios mir
ties.

kyta gražių kalbų ir įteikta do- mininke K. Šukiene, vicepirm. nas Burke ir kiti valdžios at-
vanų. B. Ašmontiene, finansų sekr. stovai. Visos lietuviškosios or- Bilietus svečiai gali įsigy-

Tarp šimto su viršum svečių S. Strazdiene ir ižd. -J. Bundo- ganizadjos tą dieną kviečiamos y įėjimo Gautos aukos 
su vėliavomis dalyvauti pamal- paskirtos Lietuvos laisvini- 
dose 10 vaL ryto šv. Kazimie- m0 reikalams. 
ro parapijos bažnyčioje ir mi
nėjime. Smulkesnė minėjimo 
prgrama bus paskelbta vėliau 
per lietuvių radiją ir spaudoje; 
Minėjimą ruošia Brocktono Lie
tuvių Taryba.

Rengimo komitetas (A. Atu- 
tienė, V. Strazdienė, P. Karu
žienė ir B. Ašmontienė), pade
dant kitom kuopos narėm, pa
ruošė skanius valgius ir sukvie
tė daug Svečių. Sukaktuvinin
kės nuoširdžiai dėkojo už joms 
suteiktą garbe. BrOcktOn, M>Š8.

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ri<igewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidarai Penktadieniais 6 Vai. p.p. 

žežtadleniais iki filmas pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos

Penktadienį, vasario 5, Iki 
TreCiadienio, vasario 10, 1960

Spalvota filmą

Klimienei iš pareigų atsisakius, 
muzikė M. jos vietą užėmė A. Krutulienė. 

Kaz. Klimienė uoliai sekretoria
vo nuo pat atvykimo iš Vokie
tijos, visą dešimtį metų.

Po susirinkimo kuopos narės 
valdybai pagerbti surengė va
karienę. Visos valdybos narės Sandaros 24 kuopa savp me- 
apdcvanotos. tiniame susirinkime sausio 14

Lietuvos laisvinimo reikalams 
paskyrė 100 dolerių. Brocktono 
Lietuvių Taryba už auką san- 
dariečiams nuoširdžiai dėkoja. 
Ji bus pasiųsta Altui Chicagoje.
Ta pati kuopa vasario 21 d. 2 
vai. popiet savo nariams ren
gia pietus. Gali dalyvauti ir sve-

• - ■
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