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ženklas tai

bendros minties nėranes susitikimas su Maskva kov

taip pat pasisakė

Paslaptingas satelitas

Amerikos stebėtojai spė

jau atvyko į Indiją.

I. A. direktorių Dul- 
žinios buvo priešin-

valdžią Jugo- 
arki vyskupas 
su kitais 18

Toki daly- 
nebūtų ga-

likimo ir 
tikėjimo 
krabuose.

gimęs 
pirmo 
i ku-

Apsaugos departamentas va
sario 1'0 pranešė, kad pastebė
tas ašigalio srityje besisukąs 
naujas satelitas apie žemę. Spė
ja, kad tai sovietinis, nors So
vietai nieko apie tai neprane-

— Aiži re vyriausybės parei
gūnai tardo įtartuosius kari- 
ninkus ir civilius. Šeši kalėji
me.

Idėja sumažinti konvėhriona- 
lias armijas neaktuali, nes abid-

Anglų vyriausybė vasario 9 
tuojau atsiliepė, kad nesutaria 
su Herterio vertinimu. Chruš
čiovo pareiškimus jie laiko tik 
manevru prieš viršūnių konfe
renciją, o ne pagriežtėjimu iš 
esmės. Macmiljanas prašneko, 
kad Vakarų nusistatymas dėl 
Berlyno lieka nepasikeitęs, o 
jei ir būtų padaryta kokia nuo
laida, tai reikia pažymėti, kad daryta nuostolių kaip dabar

Aloizas Stepinac, Jugoslavi
jos arkivyskupas primas ir kar
dinolas, vasario 10 staiga mirė. 
Bar sekmadierų jis buvo atlai
kęs svo kaimo koplyčioje mi
šias, nors ir sirgdamas plaučių 
uždegimu. .

Kardinolas Stepinac yra vie
nas iš trijų Tylinčiosios Bažny
čios, anapus uždangos, kardi
nolų. Beliko tik Vengrijos kar-

katfinbnę susilaukia 
gynėjai. ir kituos* 
Lietuvoje taip pat.

Prezidentas į raketę centrą
Prez. Eisenhovveris vasario

P&griežtėjimas
Valstybės sekretorius Kerte-* 

ris vasario 8 pasikalbėjime su 
spauda patvirtino, kad Chruš
čiovo pareiškimai dėl Berlyno 
reikia suprasti kaip pagriežtė- 
jusius jo reikalavimus.

Ne, tik manevras

BERLYNO
KLAUSIMU

sybė. 1
Kaznačejevas. įsitikinęs, kad 

evoliucijos procesas prasidėjo 
po Stalino mirties. Dabar tas 
procesas yra kritiškoje padėty
je ir reikalingas naujo žings
nio. Du to proceso ženklai jo 
nurodomi.

Vienas tai Sovietuose pradė
jusi reikštis organizuota opo
zicija komunistiniam režimui. 
Tai nėra, jokia politinė partiją, 
d tik žmonių didėjantis noras 
laisviau ir viešiau diskutuoti 
rūpimus klausimus. Tuojau po 
Vengrijos sukilimo Maskvos 
universiteto studentų komjau
nimo susirinkime buvo priim
ta rezoliucija ir pasiūlyta par
tijos centro komitetui. Joje ta
vo reikalaujama sustabdyti už
siėmę radijo trukdymus, įsi
leisti spaudos leidinius iš už
sienio ir Įvesti Sovietuose dvie- 
ję partiję -sistemą, 
kai Stalino laikais 
limi.

Kitas evoliucijos 
kylantis reikalas. duoti ūkinę 
pusiausvyrą, kitaip sakant, ten
kinti gyventojų reikalus, ne tik 
ginklavimo reikalus. Tokis rei- 
kalavihias " reiškią Wrą atsisa
kyti nuo šaltojo karo ir gink
lavimosi lenktynių.

Sovietų “inteligencija” ma
no, kad Chruščiovas po Stalino 
mirties ėmėsi “liberalizacijos” 
priemonių, norėdamas išlaiky
ti kraštą režimo kontrolėje. 
Kaznačejevas mano, kad Chruš
čiovas ar kita valdanti grupė 
turės padaryti naują liberaliza
cijos žingsnį. Chruščiovo da
bartinės kalbos apie nusigink
lavimą ir jo kelionė j Ameri
ką buvo skirta tam, kad su
mažintų įtampą tarp režimo ir 
su evoliucija kylančių reikala
vimų.

Tokis esąs evoliucijos ke
lias, Kuris veda į nutolimą nuo 
režimo, į režimo išsigimimą ...

TEFSME 1946. Sargybinis atvedė arkivyskupą 
Stepihac i teismą.

Sakoma, kad tarp kom. Kini
jos ir rytę Vokietijos natūra
liai susidariusi ašis.

-- Kardinolas Spęllman, patyręs 
apie kardinolo Stepinac mirtį, 
pareiškė:

Amerika mato jame tą pačią 
dvasią, kuri padarė musę kraš
tądidingą; dvasią, kuriai jokia 
auka nėra per brangi laisvei 
pirkti.

Lietuviai mato jame taip pat 
tą pačią dvasią, kuri nuvedė 
Lietuvos arkivyskupą ir vysku
pus kankiniu keliu.

Aleksaądor Jurevič Kaznače- 
jev — prieš, aštuonis mėnesius 
atvyko iš Maskvos su sovietine 
armija į Burmą ir 7.. pabėgo 
pas amerikiečius.

Jis tik 23 metų, gerai paruoš
tas komunistinis agentas. Su 
juo susitiko R. Drummondas 
(NYKT) ir patyrė jo pažiūras 

■tais klausimais, kūne dabar, to
kie aktualūs amerikiečiams.

— Ar rusę daugumos pasi
didžiavimas laimėjimais techno
logijoj ir gamyboje nestiprina 
režimo?

Kaznačejevas atsakė:
— Daugelis rusų jaučia, kad 

laimėjimai buvo pasiekti ne re
žimo, bet atsipalaidavimo nuo 
režimo dėka. Mes būtume daug, 
toliau pažengę, jei ne diktatū
ros kliudanti įtaka.

— Ka rusai galvoja apie šal
tąjį karą?

Režimas kai ką įtikino, kad 
šaltasis karas yra Vakarų pa
daras. Bet daugumas Sovietų 
gyventojų vis labiau ir labiau 
supranta, kad niekas kitas nė
ra taip suinteresuotas išlaiky
ti šaltąjį karą ir ginklavimosi

CHRUŠČIOVO
ARTIMIEJI RŪPESČIAI

10 išvyko į Capė Canaveral 
apžiūrėti vietoj raketų centro.

Išgirtosios “sabotažas“
Atlas raketa, kurią preziden

tas Kongrese buvo išgyręs, 
kaip Amerikos apsaugos pati
kimą priemonę, vasario 9 ne
pakilo. Septyniolika lig šiol pa
kilo, o ši “sustreikavo” tokiu 
nepatogiu ginčų metu.

Aloizas Stepinac buvo 
1898 gegužės 8, buvo 
pasaulinio karo dalyvis, 
nigus įšventintas 1930, į tituli
nius arkivyskupus 1934, Žagre- 

SVARBI SMULKMENA RIBO- Kardi^las S^llman tada ' bo arkivyskupu 1937. 

TO APSIGINKLAVIMO ZONOS 
PROJEKTE 

Riboto apsiginklavimo zona 
yra tik kitais žodžiais atnau
jintas senesnis Lenkijos Rapac- 
kio planas, Maskvos palaimin
tas ir Edeno dar seniau keltas. 

Tačiau dėmesio .verta, kad 
visi kalba apie zoną į abi pu
ses nuo dabartinės Sovietus ir 
Vakarus skiriančios linijos, 
užuot kalbėję apie tą liniją, 
nuo kurios prasidėjo karas. Tik 
apie ją ir turėtų kalbėti, jei 
nori rašytis taikos sutartis ka-

— Amerikos povandeninis 19 min., poilsiui 18 min. Vi- 
atominis laivas Sargo iš Pearl šiem kitiem galam liko 1 vai. 
Harbor pro Beringo sąsiaurį 5 min. 
vasario 9 pasiekė šiaurės aši
galį. Tai jau trečias Amerikos 
laivas ten.

mi, nežinome, ar jis jas pa
reiškė dėl to, kad taip yra įsi
tikinęs, ar dėl to, kad tokios 
mintys patinka dabartinei A- 
merikos politikos linijai.

atomines bombas, sudegina per 
vieną valandą kuro už 377 dol. 
Bombonešio vienas motoras (o 
jų yra 8) atsieina 300,000 — 
500,000 dol. Visas' bombonešis 
B-52 atsieina 8-10 mil.

Norint dieną naktį ore de- 
žuruoti reiktu metam vieno m>-

Chruščiovas paskutiniu laiku* 
nereikalauja kom. Kinijos į- 
traukti į tarptautines konferen
cijas. Tuo, o taip pat demons
truodamas savo ryšius su Va
karais, jis norįs pamokyti ir 
kom. Kiniją. Iš kitos pusės, pa
kartodamas reikalavimus dėl 
Berlyno, jis nori patenkinti Ki
niją ir rytų Vokietiją.

Chruščiovas, išleidęs Italijos 
prezidentą Gronchi, išvyko į 
Aziją. Nori sustiprinti santy
kius su Indija ir Indonezija, 
kuriuos sugadino kom. Kinija. 
Nori sustiprinti taip pat savo 
poziciją prieš komunistinę Ki
niją, kuri pademonstravo savo 
nepritarimą paskutinei Chruš
čiovo politikai.

KADA NORS DINGTI DIKTATORA?
KAIP MASKVOS KOMUNIS- lenktynes kaip sovietinė vyriau-
TAS VERTINA SOVIETINI RE-

21MĄ

Vakaram artimiausias rū- lavinto zonos netolimas kėlias 
į. neutralią zoną, jei ta zona 
bus numatoma siaura. O jei ji 
būtę plati, nuo Atlanto iki Ura
lo, su ja nesutiks Maskva.

Dėl tų abejojimų valstybės 
departamentas ir apsaugos de
partamentas skubiai rengė ki
tą projektą.

Anglijos planas tas pats — 
pradėti nusiginklavimą nuo a- 
tominių bandymų draudimo. 
Prancūzija labiausiai pabrėžia 
reikalą kontroliuoti ginklų ga
mybą ir atominių bombų pa
siuntimo pabūklus, vadinas 
raketas. -■> . 7

dinolas Mindszenty azilyje A- 
merikos atstovybėje ir Lenki
jos kardinolas Wyszynski savo 
pareigose."'

Kardinolas Stepinac laiko
mas vienu iš ganytojų, kurie 
tvirtai gynė bažnyčios teises 
nuo komunistinio persekiojimo. 
Jugoslavijos komunizmo smur
tas ir kaitinimai arkivyskupui 
Stepinac yra pavyzdys, kokio

Kaznačejevo mintys įdomios. 
Tik visus pareiškimus esame 
išmokę priimti atsargiai, kol 
yra nežinomi motyvai, kodėl 
pareikšta taip, o ne kitaip. Ir 
Kaznačejevo mintis skaityda-

— Italijos prezidentas Gron
chi Maskvoje vasario 9 pasira
šė kultūrinių mainų sutartį. 
Keisis mokslininkais, žurnalis
tais, studentais, turistais.

Gen. Tvvining, jungtinio šta
bo viršininkas, pakartotinai 
liudijo senato komisijoje ir 
tvirtino, kad Amerika jau pri
sivijo Sovietus raketų srityje. 
Komisija nutarė antru kartu 
kviestis C. 
les, kurio 
gos .

Twining 
rėmęs bombonešio B-70 staty
bą, bet jam priešingas buvo 
prezidentas. Twining priešingas 
laivyno projektui statyti 6 po
vandeninius laivus, veikiančius 
su Polaris raketa. Priešingas 
gen. Power projektui dežuruo- 
ti ore dieną ir naktį.

pestis — nusiginklavimo kon
ferencijai Ji prasidės kovo 15. 
Dalyvaus po penkias valstybes 
iš Rytų ir Vakarų. Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Kana
dos atstovai vasario 10 atvyko 
į Washingtoną susitarti dėl 
bendros Vakarų linijos. Labiau
siai skundžiasi, kad Amerikos 
nusistatymas nepaaiškėęs.

Amerikos nusistatymą turė
jo išryškinti Rezidento paskir
tas tam reikalui Bostono tei
sininkas Charles A. Coolidge. 
Sausyje jis pateikė savo rapor
tą. Be* jame didžiausio abejo
jimo sukėlė mintis sudaryti 
Europoje riboto ' apsiginklavi
mo zoną. Labiausiai to prisibi-* 
jo Prancūzija ir Vokietija. Jos 
mano, kad nuo riboto apsigink-

pavadino arkivyskupą Stepinac 
"auka jėgę, kurios siekia su
naikinti žmonijos laisves, su
griauti Ameriką ir užvaldyti 
pasaulį". Vatikanas į komunis
tinio teismo sprendimą atsakė 
ekskomunika tiem katalikam, 
kurie kuo nors buvo prisidėję 
prie arkivyskupo pasmerkimo.

Kai santykiai tarp Tito ir 
Maskvos pablogėjo. Tito, viešo
sios opinijos spaudžiamas, siū
lėsi kalinį arkivyskupą paleis
ti, jei jisai išvyks iš savo kraš
to. Bet kalinys atsisakė. "Aš 
esu visiškai abejingas idėjai 
mane išlaisvinti. Aš-žinau, ko
dėl aš kenčib. Tai dėl katalikę 
Bažnyčios tešsię. Aš.-esu pasi
ruošęs mirti kiekvieną dieną. 
Katalikę Bažnyčia negali bū
ti ir niekada nebus bet kokio 
režimo vergas".

1951 gruodžio 5 arkivysku
pas Stepinac buvo paleistas iš 
kalėjimo su sąlyga; kad jis ap
sigyventų savo gimtajame kai
me. Ten jis buvo namų arešte. 
Bet Tito valdžia neleido jam 
eiti arkivyskupo pareigų. Popie
žius Pijus XII, kuris buvo Ste
pinac artimas draugas, naujo 
arkivyskupo neskyrė, o patį 
Stepinac 1952 pakėlė į kardi
nolus. Naujajam kardinolui nie
kada nebuvo Įteikta kardino- 
liška* kepurė, nes jis negalėjo 
atvykti į Romą. Kardinolas Ste
pinac nesutiko prašyti Titą lei
dimo, privengdamas, kad sykį 

7777757,5775- ”5 -7 77777*775 7 7~. .*... - . ..-.,. .-7 7 išvykęs gali daugiau nebūti isi-ZVALGYBOJE. Ba va h joje, Vokietijoje, buvo Amerikos «r Vokietijos ka- -
riuomenių bendri manevrai. Dalyvavo 60,000 kariuomenės, 11,000 auto- leistas. Ir Titas atsake į Ste- 
vežimių.- Manevrai pasisekę, tačiau niekada tiek ūkininkam nebuvę pri- pinac pakėlimą kardinolu —

- , - ■ ' už 6 mii. marknj. . nutraukė santykius su Vatika-

Titui paėmus 
slavijoje 1946 
Stepinac drauge 
kunigų ir vienuolių buvo nu
teistas 18 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Tariamas jo nusikai
timas — koliabor avimas su na
ciais. Taip savo persekiojimą 
norėjo pateisinti Jugoslavijos 
komunistai kaip ir Maskvos. 
Arkivyskupas kaltinimus atme
tė. Buvo žinia, kaip jis 1943 
viešai buvo pasmerkęs nacizmo 

vi pusės ir'be to numatė jas doktnną,. savo namuose įdavęs 
mažinti. prieglobstį žydam.

ji tik laikinis dalykas. Anglų 
spaudoje pasisakyta prieš A- 
denauerio spaudimą Berlyno 
klausimu derybose su Sovietais.

Chruščiovo triukas
* Maskvos atstovas Smirnovas 

įteikė Vokietijos socialdemo
kratų lyderiui Ollenhaueriui 
memorandumą dėl Berlyno. Ja
me Chruščiovas kartoja: Ber
lynas (tik vakarų!) turi būti 
laisvas; vakarų Vokietijai bus 
garantuotas priėjimas prie Ber
lyno Jungtinių Tautų globoje.

Chruščiovas tokiu triuku 
kreiptis į opoziciją norėjo ap
eiti Adenauerį. z Kom. Kinijos karinių ir po

litinių lyderių konferencijoje 
buvo kritikuojami Chruščiovo 
santykiai su Vakarais. Buvo at
mestas Chruščiovo tikėjimas, 
kad atėjo patogios sąlygos ko
egzistencijai su Vakarais. Ki-

Be.-lynas liuką pagrindinis 
Chruščiovo reikalavimas dery
bose su Vakarais. Kai kas spė
lioja, kad Chruščiovas norės 
Berlyno klausimą įvynioti į po- 
saldintą popierėlį, kad lengviau 

nijos komunistai tvirtino, kad Vakaram būtę nuryti. Tekis 
Amerikos imperializmas nepa- pasaldinimas galįs būti- pažadas 
sikeitęs ir kad reikia Vakarus sustabdyti kurstymą Afrikoje 
pašalinti iš Berlyno. ir lotynę Amerikoje.

Demonstruodama savo karin- Apie tokius samprotavimus 
gumą, kom. Kinija* buvo rei- informuodamas, C. L. Sulzber- 
kalavusi ii Maskvos atominię ger (NYT) kelia klausimą: ar 

— Sovietai raketų bazę ren- ginklę. Ji parėmė ir rytę Ve- Chruščiovas pajėgs apmulkinti 
gia prie Sverdlovsko Urale. kietijos tekį pat reikalavimą, abejus — mus ir Mao?

pasisekė.

— Amerikos diplomatai pri
kalbėjo Maroko ir Tuniso vy
riausybes, kad Aižiro sukilimo 
metu neleistų demonstracijų 
prieš Prancūziją.

_______________________ — Sovietę laivai surado 
: T riuos galėtų sekti neutralūs smaigalius raketų, kurias jie 

stebėtojai. buvo pasiuntę j Pacifiką.

STATISTIKOS KALBA
Kiekvienam amerikiečiui 

1959 iš 8 darbo valandų rei
kėjo skirti 2 vai. ir 16 minu
čių mokesčiam sumokėti. Tai 
buvo 4 minutės daugiau nei 
1958.

Likusios darbo valandos iš
ėjo tokiem reikaląm:

maistui ir rūkalam viena va
landa ir 28 min., butui 1 vai. 
ir 24 min., susisiekimui 36 min., 
drabužiam 34 min., medicinai

KIEK ATSIEITŲ 
DEŽURAVIMAS ORE

— Anglijos užsienių reikalų Bombonešis B-52, kuris neša 
min. Lloydas pasmerkė anglų 
spaudos kampaniją prieš vaka 
rų Vokietiją ir kanclerį Aden
auerį.

— Domininkonę Respubli
kos prezidento Trujillo nusikal
timus svarstė vasario 8 Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
atstovai. Tesutąrė sudaryti ko- lijardo dol. 
misiją tiem nusikaltimam ištir- ;
ti. Komisijoje yra penki 
menkos, Argentinos. Brazilijos, cialistai tvirtina, kad Sovietai 
Peru, Salvadore atstovai. Vi- dėl to taip greitai nutraukė sa- 
sas klausimas, kaip ta komisi- vo raketų bandymus Pacifike, 
ja ištirs, jei Vakarų pasauly- kad tos pirmosios raketos ne- 
je veikia nusistatymas nesikiš
ti į kitos valstybės reikalus.
O jeigu čia kištis, tai kaip ta
da su Kuba ir kt.

— Domininkonę Respubli
kos prezidentui Trujillo visas 
triukšmas padarė įspūdį. Jis 
pažadėjo skelbti rinkimus, ku-

z '' :

F i

•* - >'' ;

t ^1-k- o ■B . • • ■■■■



ra

;W.. f: - . ■ /

DARBININKAS 1960 m., vasario 12 <U nr- >2.

Kai korospondeatas pakilo »

mutyMims’ režimas, žmogaus di
džiausia nelaimė — jo buržua
zinis kilimas, buržuazinė praei
tis. Autorius paaiškina savo 
skaitytojam, kas komunistų lai
komas buržujum.

Tas žodis tiktų, sako Alsop, 
keturiem iš penkių šio laikraš
čio skaitytojų. Tamsta esi bur
žujus, jei tamstos tėvas turėjo

briką? Kodėl žmonės turi būti w Icąuke?
■ , _ ------- „—.y.----- ., ■, ---- I

Paskui jis paprašė, kad kores-

rėjo smulkią dirbtuvėlę, ar 
tamsta turi gerą profesiją, ar 
laikai galanterijos krautuvikę, 
ar pieninę.

Tamsta esi buržujus, jei tams
ta ar tamstos senoliai ne vi
sada dirbo kitiem kaip juoda
darbiai fabrike ar žemės ūky-

jis kalbėjo vienam iš amerikie- tokai prirūkyta. Blondinė dai
rių, moteris kitam tik tik jau- . nininkė. Korespondentas susi
namai pamerkė, pridėjo mal
daujamai pirštą prie savo lūpų 
ir tarusi “Bon soir, messieurs”, 
skubiai dingo. •<

Tai buvo mažutis epizodas,
sakokore^pondentas.betma- ^prezįdentąs. Tylėjom, sako ko- 
nyje ilgai tiks atsiminimas apie respondentas, abudu stebėdami » ••

dainininkę. Paskui aS paldau- ^^. Wr

nininkė. Korespondentas susi
rado vietą priešais mdąplaękį 
džentelmeną, kuris Amerikoje 
būtų palaikytas airiu, apsivilku
sį drabužiu kaip Herbert Hoo- 
ver tais laikais, tai jis laivo

paukštis. Jie daugiau Lenkijo
je ir Čekoslovakijoje ... Kb- 
re^tondentas paprašė alaus. Ne, . ______
alus šiuo metu tik “darbo žmo- dentas paėmė pinigus, demons- 
nėm”. Jie jgalį imti degtinės, tratyviai pasakė prancūziškai, 
Pora stiklų degtinės — turisto kad jaučiasi įžeistas ir išėjo, 
kainom po pusę dolerio stiklas, 

"čia — staiga pratarė inži
nierius, panašus į airį, — pri-

tų, lyg būtų girtai Korespon-

H I G H t R 0 I v 10 E N D A H E A D !

3 ?/4%’a vea, 
FOR THE PERIOD STARTING JAN. 1, 1960 
with the continuance of satisfactory earnlngs.
* regular dividend PLŪS 
dividend oa balances maintained 
more years.

sped&l
for two or

mažutį gestą, maldaujamas akis 
ir greitai tolstančią smulkią fi
gūrą.

Čekoslovakijoje sutiko daug 
ir komunistų iš buržuazijos, 
bet ir šie ištikimi režimo tar
nai nepakils aukštai, nes jie 
niekad nebus visiškai patikimi. 
Esi komunistas ar nesi, vis tiek 
esi nuolatiniam pavojuje, kad 
susilauksi tokios bausmės kaip 
anas gražiosios ponios vyras. * 

' —Budapešte būdamas, autorius 
girdėjo, kaip tuo metu vienas 
is svarbių gydytojų buvo išsiųs
tas į provinciją menkai apmo
kamom pareigom. Paaiškėjo, 
kad jo žmona buvo kilusi iš 

' aristokratų.
Budapešte išsikalbėjo su ko

munistu, inteligentingu, bet kie
to nusistatymo. Jis tvirtino, 
kad Vengrijos sukilimas 1956 
buvęs “buržuazijos likučių” pa
daras ir kad juos reikia sunai
kinti. Korespondentas staiga 
pasuko, kalbą į kitą pusę — 
paklausė, kokiu būdu jo bendra
darbis pasidarė komunistu. Jis 
lūkuriavo kiek, paskui pasisakė 
esąs vienas iš dvidešimt penkių 
išlikusių nacių koncentracijos 
stovykloje, į kurią buvo nu
siųstas, nes jo tėvas padarė di
delį nusikaltimą — gimė žy
das.

Nakties klube vienoje iš sa
telitinių sostinių. Tegul jos var
das liks nesuminėtas. Stalai su
stumti vienas prie kito. Tirš-

siau, ar jis kalba angliškai. Ne 
— buvo atsakymas, bet jis 
kalbąs prancūziškai.

Jam buvo proga pasikalbėti 
užsienietiškai. Dėl jos verta 
buvo rizikuoti. Paaiškėjo, kad 
jis inžinierius. Jis buvo nuste-

Lenkijos miestą, kurj lanki St. Ąlsop. -

Kitą rytą korespondentas pus
ryčiavo savo viešbutyje su ko
munistu laikraštininku. Tuo 
metu įėjo anas nepažįstamasis, 
airio pavidalo, apsidairė, dėjo
si ieškąs ko, bet nedavęs nė 
ženklo, kad korespondentą pa- 
žįsia.išėjo.^ ......

Paskui inžinierius palietė ko- Tai ir viskas, sako Alsop. 
respondento ranką. Tokis epizodas galėjo atsitikti

"Prašau, juokitės, būki* links- Čekoslovakijoje, Rumunijoje, 
mas, neatrodykite rimtas. Ma- Bulgarijoje ar Vengrijoje^ Jis 
no, tikriausiai, klausinės. Rei
kia, kad aš galėčiau sakyti, jog 
tamsta buvai tik nusigėręs a- 
merikonas ir jog mes kalbėjo
mės apie moteris ir juokavo-

dirba šimtą stiktelty degtinės 
pąr mėnesį; iš to jis turi pra

tari su

Po ilgesnės kalbos, kada jau 
buvo metas eiti, inžinierius kal
bėjo:

"Aš jus prašau, netikėkite, 
ką jum komunistai sakys apie

rodo, kaip žmonės yra privers
ti rodytis su kaukėm dėl bai
mės. Baimė yra būdingas ko
munistinio režimo ženklas. Re
žimai yra varomi baime kaip 
automobiliai benzinu. Be bai
mės režimas sudilty arba virsty 
visiškai skirtingi nuo to, kurį 
mes pažįstame kaip komunizmą 
nuo Rusijos revoliucijos prieš 
40 moty. (b. d.)

SPAUDA

APIE LIETUVIUS VYSKUPUS 
IR KUNIGUS KALĖJIME

Europos Lietuvis sasuio 14 
davė ištraukas iš anglo Frank 
Kelly knygos “Private Kelly”, 
kurioj jis pasakoja savo atsi
minimus, kaip karo metu pate
ko į vokiečių nelaisvę, buvo lai
komas rytinėje Vokietijoje, pas
kui ten paimtas sovietų, apkal
tintas šnipinėjimu ir nuteistas 
8 metus. Kelly pakliuvo į Vla
dimiro kalėjimą netoli Maskvos koksai paveikslas iš senos Bib- 
ir ten išbuvo arti šešeris me- lijos. Kaip koks Dievas, saky- 

. r čiau. Antrasis ..buvo vysku-
,-u į -3” ' . nas Mahihonis. Teofilius Matuli SUMIŠIMAI lionis iš Kaišiadorių. Jie sėdėjo

tus. Tik. 1953 lapkričio 16 bu
vo paleistas ir perduotas ang
lam. Jis pasakoja kalėjime su
sitikęs ir su lietuviais.

1. ... Buvo du imtiniai, su 
kuriais draugavau iki pat galo, 
arba beveik iki pat galo. Vie
nas jų lietuvis kunigas Tėvas 
Yanalitus. Jis buvo septynias
dešimt aštuonerių metų ir lyg
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pald Q u a r t e r I y
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KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

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

reikiamus dokumentus?
Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
Ar ji yra oficialiai patvirtinta?
Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus

klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.

5.
6.

AR MATĖTE T)
IS MĖTįFVOS

716 Walnut St. 
PHIt-ADELPHIA 6, 
WAinut 5-3455

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

263 Marfcet St. 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968

4102 Archer Avė. 
CH1CAGO 82, ILU 
FRootier 64399

6446 Mlchigaft Ate: 
OETROIT 10, M1CH. 
TAshtnoo 5-7560

ANdrew 84764

346 TMrd Avė.

aštuonęrty metų bausmę ir po 
keletą mėtų jau buvo išsėdėję 

vo aukso medalį. Tačiau ten ji Vladimire. Nebuvo panašu, kad 
komunistinė spauda stengiasi pasakojimai apie milžiniškas at- atstovavo ne Lietuvai, o Sovie- jie ko nors sulauktų Abu jie
išnaudoti propagandai ir įtikin- mainas, kurios įvyko sovietinio tų Sąjungai,
ti Lietuvoje esančius gyventojus, valdymo metais, sukėlė sumi-

. kokios didelės reikšmės tos Šimą tarp reakcinės emigraci-
kad ,O ekskursijos turėjo, kai jos ęrį- jos vadeivų, šitie ponai, grieb-

*"•'*!* -• žo į Ameriką. Jos sukėlė tie- damiesi melo, stengiasi suma-
Bendrakalbis tik piktai pa- sįOg sumišimą “reakcinėj emi- žinti milžinišką įspūdį, kurį pa-

Amerikos lietuviam turis
tų pasakojimai apie Lietuvą”.

Amerikos lietuviai su šyps
niu skaitys šias eilutes apie 
“milžiniškus įspūdžius” ir “su-

lietuvių * ekskursijas po Lietuvą 
Korespondentas pritarė, kad 
nesąmonė yra persekioti žmo

gų už tai, kad jo senelis buvo 
žydas, kaip lygiai nesąmonė per-

Dailė Briuselio parodoje ga-
1313 Addtaon RdL Got*. 
Supertor Avė. 4 71 St. 
CLSVSLANO 3, OHIO 
UTah 1-0007

883 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

PITT88URG 22, PA. 
GRant 1-3712

851 Hollin« Street 
BALTIMORE 1, MO. 
MUlberry 5-5787

senelis turėjo fabriką.

sisuko ir nuėjo, metęs žodį: 
tokis palyginimas esąs tiek 
kvailas, kad nevertas atsakyti.

gracijoje”. Taip informuoja sa
vo skaitytojus Lietuvoje “So- 
vetskaja Litva”, kurioj V. Dau- 
sa rašo:

“Kelionė po tėvų žemę dvie-
Bulgarijoje. Alsop ir jo bendra- jų grupių lietuvių^ gyvenančių mirimą”, jų visai nematydami 
keleivis iš Herald Tribūne dai- * ~ ~~~
rėsi į vitrinas. Prie vienos bu
vo senyva moteris, ji pasisu
ko į angliškai kalbančius ir šyp
sodamasi kažką pratarė vokiš
kai, paskui prancūziškai.

Ir ji visame elgesy turėjo
Kaino ženklus kaip ir ana gra- Žinai, kad . • • yra mažiau ar visai nepažįsta-
žioji ponia Prahoje. mi ;

— Kuba yra cukraus gamin- ' ...
Ji jautė malonumo kalbėtis tojas Nr T pasautyje. Du treč- 9^*™*

su užsieniečiais kaip ir daugu- daliu naiarmi turi ič m ir- auno P®-

Jungtinėse Valstybėse, tebėra 
jų tautiečių dėmesio centre. 
Jungtinėse Valstybėse tebesi
tęsia masiniai turistų susitiki
mai su Amerikos lietuviais... 
Objektyvūs ir nuoširdūs turistų

Mados Vilniuje
Vilniuje “modelių rūmuose” 

buvo 1960 metų vyriškų, mo
teriškų ir vaflių drabužių paro
da. Šiemet esanti vyram mada, 
kad kelnės butų siauresnės — 
nedaugiau kaip 23 cm. Žada 
dalyvauti tarpt, madų parodoj 
San Francisco.

Ateizmo mados Šiauliuose 
( Kalėdų atostogų metu Šiau

liuose buvo mokytojų konfe
rencija ateistinio auklėjimo rai

buvo ramūs, kantrūs, labai ma
lonūs ir abudu nuostabūs žmo
nės. Ramaus vidaus žmonės, 1 
kurie tuo veikdavo... (177 p.)

SIŲSKTTE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

su užsieniečiais kaip ir daugu- daliu visų pajamų turi iš cuk- 
mas rytų Europoje. raus Cukraus eksportuoja 80

Sustojo, besikalbant prie mū- ’ proc.
sų vyras juodais plaukais ir — Amerika yra didžiausias 
laužyta anglų kalba prabilo. Mo- Kubos cukraus pirkėjas — pa- 
teris pasisuko ir apmetė jį jma daugiau kaip pusę viso Ku- 
akim. Visam jo elgesy buvo iš
rašytas policijos pareigūnas. Kai

bos cukraus arba 33 procentus 
viso Amerikos importuojamo 
cukraus.

— Amerika savo kontinente 
pasigamina dar pati 27.4 pro- 
centus jos rinkom reikalingo 
cukiaus; 13 proc. gauna iš 
Porto Rico, 12 proc. iš Havajų

nei Amerikos nei Kanados gy
venime. Bet jie pasidarys iš
vadą ir kitą: jei taip sovietinis 
laikraštis prasimano apie tuos kalui. E Kauno buvo nuvykęs 
dalykus, kuriuos Amerikos lie- mokytojas pensininkas V. Pet

ronis.

Kolchozininkai neskaito
Veiverių kolchozas Kazlų Rū

dos rajone yra pirmos rūšies. 
Tačiau toliau nuo kolchozo 
centro gyvenantieji kolchozi- 
ninkai negali pasinaudoti nei kūn. Vladas kiro 
paskaitom, nei kinu, kuris yra »y« boiievikų kalėjime, 
plačiuose Veiveriuose. Kolcho- 2. ... Tarp šių vienas i 
zimnkai per visus metus -nesą Mečislovas Reinys. Tai 
buvę nė sykio kine. Skaityklų- pęr septyniasdešimt metų 
je iš 390 skaitytojų tik 85 bu- žmogus labai retais ] 
vo kolchozininkai.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

34-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

arian •-.

10.6 proc. iš Filipinų.
— Kubos metinis derlius ver

tinamas 5.5 milijonai tonų. 
Bet dabar dar yra pertekliaus 
1.4 mil. taigi bendras kiekių 
apie 7 milijonai tonų.

Jei Amerika atsisakytų nuo 
Kubos cukraus. Kubą ištiktų 
katastrofa, iki susirastų naujau 
rinkas. Amerika tada galėtų 
daugiau gabenti iš Filipinų, ku- 

į rie turi taip pat perteklių.
Taigi Kubai labiau reikalin-

ruošiame lietuviukas vestv- ga Amerikos rinka, negu Am^ 
VES. salos parengimams ir rikai Kubos cukrus. Tačiau Ar 
susirinkimamsnem^amal mcrikos vyriausybė pareiškė, 

VACYO 8TEPONIS kad nesiims represijų prieš Ku- 
--- - - _rj-L-L^rirr^-^LrL^-u-1J-^nA bos gyventojus.

tuvis gerai pažįsta, tai prasi
mano dar labiau apie tuos da
lykus, kurie Amerikos lietuviui

gamino 25 savo dirbinius paro
dai Leipzigo mugėje. Paskui 
jie bus siunčiami į Bagdadą, 
Italiją, Etiopiją. Tarp dirbinių buvo

Telefonas: STagg 2-5938

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE PROGOS!!!

HOLLAND MACHINE CO

dailininko Striogos, skulptūri
nė grupė “Kepurinė” Komun- 
tavičiaus, vazos ir servizai Kri- E. Tautkutė mirė
vaičio,. Genienės, Pivariūno, Vilniuje Sausio 6 palaidota 
medžio raktiniai Nikšos, Puško- Eugenija Tautkutė, staiga mi
daus ir kt, teksttiės meniniai rusi sena komunistų veikėja, 
dirbiniai Mironaitės, Pipinienės Nuo 1954 buvo laikoma ir so
ir kt vietine rašytoja.

kais ir labai reta barzdele. Vei
das jo atrodė lyg išskaptuotas 
iš marmuro. Jis nešiojo akinius, 
ir viri vadindavo jį “Vladiker” 

■ ar Ekscelencija. Jis buvo Vil
niaus vyskupas pagelbininkas. 
Buvo jau iškentėjęs daug ka
lėjimo ... (192 p.).

3. ... Arkivyskupas savo ka
meroje turėjo draugą, ir tai 
buvo Tėvas Mironas. Tasai Tė
vas Mironas buvo žymus žmo
gus. Jis buvo kunigas, bet 1938 
m. jisai buvo taip pat ir Lie
tuvos ministeris' pirmininkas.
Keistą, kiek daug žmonių bu
vo iš Lietuvos, o tai buvo vie
ta, apie kurią niekad nebuvau 
girdėjęs. Daugumas lietuvių nę- 
kentė rusų... (193 p.).-

Toliau jis nuodugniai apra
šo savo bendravimą su šiais 
asmenimis ir buvusio min. 
pirm, mirtį, kuris paskutinį ato
dūsį atidavė autoriaus rankose 
1953 Naujųjų Metų dieną.

40 Cherry Street, Eaet Hartford, Cmm. 
kurios savininkai yra amerikiečiai lietuviai, ieško darbi
ninkų sekančioms mašinoms:

TUR RET L AT H E, 
ENGINE LATHE, 
MILLING MACHINE.

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! Tel.: JA 8-4534

Tel EVergreen 24440

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1803 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. T,

WINTER GARDEN TAVERN, INC
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Amerikos rinkimuose | pre
zidentus iškilo kandidatas ka
talikas. Iškilo tad ir gąsdini
mas, kad atėjęs į Baltuosius 
Rūmus katalikas norės panai
kinti Bažnyčios ir Valstybės

l i i i— m i —

Ar Amerikos katalikai stovi už Valstybės ir Baž.iyfios perskyrimą; ar katalikas gali balsuoti ui 
nekata&ką.... — tokius klausimus aiškina Tėvas CBrien, Notre Dama universiteto teologijos

__  . .. . likų ir nekatalikų) savo egois-
— perskyrimą, norės pasiųsti at- Remiami vals_
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Vasario 16 niekam neduoda ramybės
Vasario 16 tikru džiaugsmu 

vis dar negalime pasidžiaugti. 
Vis dar esame laukimo būse
noje. Vis dar laukiame ženklų, 
kadą pagaliau baigsis paskuti
niojo karo sukeltas audrojimas 
ir Lietuvai atneš giedresnes 
dienas. Laukiame jau dvidešim
tį metų, ir vis dar nesulaukia
me jokio pragiedrėjimo. Yra 
dargi* priešingai.

stovą į Vatikaną ir tt. Su visa 
eile tokių propagandos klausi
mų Look žurnalas kreipėsi į 
Tėvą John A O’Brien, kuris 
yra teologijos profesorius Notre 
Dame universitete ir “krikščio
nių bei žydų tautinės konfe
rencijos” vicepirmininkas.

Iš daugelio klausimų sumi- 
nim keletą, kurie labiau rodo 
Amerikos katalikų vieno iš au
toritetingų aiškintojų pažiūras.

Tarptautiniame gyvenirne kai 
kas dabar įžiūri atoslūgį. Jį at
nešė praėjusių metų vizitai ir 
revizitai. Tasai svečiavimasis, 
siekiąs tariamojo Rytų ir Va
karų artėjimo, pratęstas ir šiem 
metam dar pagausintas politikų 
ir nepolitikų kelionėm už gele
žinės sienos ir šiapus tos sie
nos. Tie ženklai nėra tokie, kad 
rodytų atoslūgį ir mus ramintų. 
Jie sukelia tiktai didesnį rū
pestį ir įneša daugiau netikru
mo bei drumstumo. Sovietų Są
jungai tai gali būti ir yra nau
dinga, JAV — abejotina, o Lie
tuvai — aiškiai nenaudinga.

Liatuvos byla tebeguli ant 
tarptautinės politikos stalo. Vie
nu ar kitu atveju ji primena
ma didžiųjų susitikimo progo
mis. Iškyla Jungtinių Tautų de
batuose, keliama spaudoje. Bet 
dažnai tiktai pavyzdžiui, kas Pa
baltijo valstybėm padaryta ir 
kas gali būti kitiem, jeigu pa
tikės Maskvos prisiekinėjimais. 
Chruščiovas yra pasakęs, kad 
jis galėtų prisiekti ir Evange
lija. .žmogus gi ne šėtonas: ne-

- bijo1-nė kryžiaus, kad tik ga- cans JL’nited for the Separation 
" lėtų kitą žmogų pasmaugti.

— Kodėl kai kurie ameri
kiečiai baidosi, kad katalikas 
prezidentas gali panaikinti Baž
nyčios ir Valstybės perskyrimą?

— Aš manau, kad tai pa
daras 12 metų propagandos, ku
rią varu organizacija, vardu 
‘‘Protestants and other Ameri-

Pavergtom ir smaugiamom s 
tautom reiškiama užuojauta, jų 
skaudus likimas suprantamas, 
jų laisvės siekimui pritariama, 
bet niekas nesiryžta tvoti kru
vinai letenai per nagus, kad 
pavergtuosius paleistų. Tarptau
tinių nusikaltėlių ranka dar 
spaudžiama, jiem šypsomasi, 
už vieno vaišių stalo sėdama, 
vengiant tiesiai į akis pakarto
ti jų pačių žodžius: po puotos 
ir jus mes palaidosim. Vadina-

bf Church and State”. Ta or
ganizacija varo propagandą ta 
pSčia linkme kaip apie 1850 
mętus. Šiais metais ji sustip
rinta kaip tik dėl to, kad kan
didatas į prezidentus gali būti 
katalikas.

tybės, dvasininkai kartais pa
sijunta esą daugiau valstybės 
nei Bažnyčios pareigūnais. Baž
nyčios suplakimas su Valstybe 
duodavo pagrindo. piliečiam 
jausti, kad jie, norėdami lai
mėti pilietinį teisingumą, turi 
kovoti prieš abidvi, Valstybę 
ir Bažnyčią. Toki sukilimai pa
darė katalikų Bažnyčiai didelės 
žalos Prancūzijoje, Italijoje, Is
panijoje ir kituose kraštuose 
įvairiais laikais.

— Ar yra šiandien kraity, 
kur katalikai turi daugumą, ta- - 
čiau Valstybė ir Bažnyčia yra 
perskirtos?

Taip. Meksika yra pirmas 
pavyzdys. Apie 95 procentai 
Meksikos piliečiu yra katalikai. 
Prancūzija yra- kitas pavyzdys, 

„kur^yra .katalikų dauguma ir, 
kur Bažnyčios ir Valstybės rei
kalai yra perskirti.

— Ar kataliku Bažnyčia A- 
merikoje dalyvauja politikoje?

, Ne. Bažnyčia kaip instituci
ja —r ne. Jokis inerardujos na
rys nesako kunigam ar vienuo
lėm, kaip jie turi balsuoti ku
nigui nėra leista kalbėti iš sa
kyklos savo parapijiečiam taip 
pat, kaip jie turi balsuoti. Kaip 
kiti amerikiečiai, taip ir kata
likai eina į balsavimo patalpas 
kaip laisvi pietiečiai, atsakingi 
tik prieš savo sąžinę.

— Ar katalikę Bažnyčia ne
skatina savo narių balsuoti už 
katalikus kandidatus?

Ne. Ji ragina juos balsuoti 
už kandidatus, kuriuos jie lai
ko geriausiai kvalifikuotus, ne-

- paisant religinės priklausomy
bės.

O’Brien vėl priminė kito au
toriteto Chicagos arkivyskupo 
velionies Samuel Stritch žo
džius: “Jei būtų du kandidatai 
viešosiom" pareigom vienas 
katalikas ir antras nekatalikas, 
ir aš būčiau įsitikinęs, kad ne

Aiškiai matome, kad politika si, prisipažįsta, kad jau daug 
tebelieka politika. Ji pirmiau- ką sulaktojo Rainių miškelyje, 
šia siekia jėgų pusiausvyros ir Proveniškėse, Katyne, Vorkuto- 
savojb krašto ųąudos, nors tai je, Kazachstane, Magadane, Bu- 
būtų kitiem nenaudinga. Vadi- dapešte. Tų kapinių nesuskaity- 
namą tai politiniu realumu, fak^ si.
tų blaivia vertinimu, bet kam

— Kaip žiūri Amerikos ka
talikai Į Bažnyčios ir Valstybės 
perskyrimą šiame krašte?

Nuo pat pirmųjų Bažnyčios 
dienų šiame krašte katalikai re
mia perskyrimą. Tokią pažiūrą 
pareiškė John Caroll, pirmasis 
katalikų vyskupas Jungtinėse 
Valstybėse, 1790, ir nuo tos li
nijos Bažnyčia Amerikoje nie
kad nenukrypo.

— Jeigu katalikai nebūty 
mažuma, ar jie-'taip pat rem
ty Baižnyčioš'rr-Valstybės per-
skyrimą?neJakta me2gas. kUp0r. ant tmoniJkumui Wtaatinillo. 

kaHo. tiem dabarties pobtrkos 
realumas negali kitaip atrody-
U, kaip brutalumas. dunl. vis jų

ma įkišti ir kietesnį daiktą: 
tautos stiprią valią, jos nepa
laužiamą ryžtą gyventi laisvai, 
turėti savo nepriklausomą vals
tybę. Tai laisvo žmogaus idea
las Žmogaus prigimtin yra į- 
dėtas toks stiprus laisvės sieki
mas, kad jį galėtum sukapoti 
į atskiras dalis kaip žaltį, ir 
kiekvienas jo kraujo lašas šauks, 
kad su prievarta nesutinka. 
Prievarta viso žmogaus nepa
vergia. Nepavergia nė visos tau- sveikas, žiūrint katalikę akim? 
tos. Joje lieka nieku nenura- Ne. Amerikos katalikai 'nu
minamas laisvės troškimas, ku- no, kad sujungimas duoda dau-

Lietuvty tauta savo žemėje 
yra tokios nelemties tebesle
giama. Jos gyvybė yra išstaty
ta dideliem pavojam. Dėl to ir 
negalime šviesiau pasidžiaugti 
Vasario 16 iškilme, nors su šia 
švente Lietuvos vardas plačiai

Taip, — atsakė O’Brien ir 
suminėjo Cincinnati arkivysku
po John T. McNichols žodžius, 
pasakytus 1948: “Jeigu rytoj 
katalikai turėtų daugumą mū
sų krašte, jie nesiektų sujung
ti Bažnyčią su Valstybe; jie lai
kytųsi tada kaip ir dabar kon
stitucijos ir visų jos priedų”... 
Nuo savęs O’Brien dar primi
nė, kad atsiskyrimo tradicija 
yra giliai Įsigyvenusi visose 
Amerikos religinėse grupėse.

— Ar praeityje Bažnyčios 
ir Valstybės sujungimas buvo

pasklysta po visą laisvąją Ame
riką: nuo Kapitohaus rūmų li
gi mažos lietuvių kolonijos mies 
tuko, kuriame paskelbiama Va
sario 16 proklamacija. Jas pa
skelbia gubernatoriai ir didžių
jų miestų vadovai. Esame už tai

. dėkingi- Visiškas tylėjimas bū- ris pavergėjui neduoda ramybės giau žalos negu naudos. Civili- 
tų dar skaudesnis. Tyla yra jo- ir pirmąja pasitaikiusia proga niai valdovai per dažnai mėgi- 
kia byla. nukrato jį nuo savo sprando, no panaudoti Bažnyčią (kata-

už pastarąjį. Mano principas: 
| valdžią rinkti geriausią žmo
gų-

— Ar katalikas prezidentas ’ 
imtys!. skirti Amerikos atstovą 
Vatikane?

Nemanau, kad taip. Prezi
dentas Franklin D. Roosevel- 
tas paskyrė Myron C. Taylor 
savo asmeniniu atstovu Vatika- - 
ne ir prezidentas Harry Tru- 
manas nominavo generolą Mark 
Clarką, išeidami iš savo įsitiki
nimų, kad tai yra geriausia A- 
merikoS interesui. Abudu, Roo- 
seveltas ir Taylor, kaip ir Tru- 
manas bei Clarkas, buvo pro
testantai ir 33-ojo laipsnio ma
sonai. Jokis katalikas nepakėlė 
piršto tiem skyrimam paskatin
ti. Ir katalikai buvo nustebinti 
to kiršinimo, kurį 
testantų bažnyčios 
cijos dėl Trumano 
generolui Clarkui.

____  _____ Ryšium su šiuo kiršinimu 
katalikas yra labiau kvalifikuo- Brien priminė ir šen. Kenne- 
tas, aš nesuabejočiau balsuoti dy pareiškimą 1959 kovo 3 

Look žurnale. Senatorius buvo 
pareiškęs: “Aš tiesiog esu prie
šingas atstovo prie Vatikano 
skyrimui. Nors ir kiek tai bū
tų naudos Romoje — tuo aš 
dar nesu įtikintas — bet ji 
neatsvertų žalos, kuri kiltų na
mie”.

— Kaip dėl užsienty politi
kos? Ar katalikas prezidentas 
nepaversty jos įrankiu religi-

ABRAOMAS LINKOLNAS '

sukėlė pro- 
ir organiza- 
nominavimo

T£V. O’BRIEN, Notre Dame uni
versiteto profesorius, kalba Ame
rikos kariams.

me, kad vyriausybės politika
Ne. Katalikas aiškiai jaučia,' ^nu°s spe-

kad mūsų užsienio politika ne
turi tyčiotis iš pagrindinių mo
ralės principų. Bet mes netiki-

eilinius tikinčiųjų reikalus, ro
dydama jiem pirmenybių.

— Kaip su religine laisve
! .l^ant prezidentui katalikui? Ar 

ABRAKAM LINCOLN ii$ nemėgins nuslopinti tai, ką 
jis laiko religine klaida?

\ 1 Ne. Yra aišku, kad klaidaisesioliktasis prezidentas ... ...r negali būti skinamos teises
Gimė 1809 vasario 12 Ken- kaip tiesai, tačiau žmonės yra 

tucky. Prezidentu buvo išrink- laisvi prisiimti greičiau klaidą 
tas 1860. pagarsėjęs reikalavi- nei tiesą, nors už tai jie paskui 
mu panaikinti vergiją. Prieš turi prisiimti neišvengiamą 
vergijos naikinimą sukilo pie- bausmę. Toks yra žmonių liku
tinės valstybės ir norėjo atsi- mas. 
skirti nuo Washingtono val
džios. Vidaus karas truko ket- 
veris metus. Pasipriešinimo pa
grindinėm jėgom kapituliavus, 
Washingtono teatre buvo su
rengtos laimėjimo iškilmės. Jo
se priešininkai ėmėsi teroro

* prieš savo pralaimėjimo di
džiausią kaltininką: prezidentą 
Lincolną nušovė ir po kelių 
.valandų jis mirė. Tai buvo 1865 
balandžio 14.

Tikėjimas, — sako šv. 
Augustinas, — yra valios ak
tas. ne prievartos aktas”. Va
lios laisvė negali būti varžoma 
išviršinėm priemonėm. Bet ko
kia valdžia, katalikiška ar pro
testantiška, jei pavartotų jėgą, 
siekdama priversti žmones pri
siimti tikėjimą ar siekdama re
ligines klaidas nuslopinti, da-; 
rytų neapsakomą žalą. Nei ka
talikas nei protestantas nenori 
matyti pakartotus Amerikoje 
tragiškus praeities suklydimus.

J. GIRMANTAS

KANDYS
(1»*

Baragožius: Ne, mieli ponai,- ne su žiburiu. Pa-

riai pergyveno. Dėl to nesistebėkim, kad ji pavarto- Bsragožius (nepatenkintas): Prašau.
x jo ir tokį veiksmą. Dėl to aš, vardan teisybės, lin- Koraitis: Panelė Pociūtė buvo kaltinama, -kad su

kęs Imčiau ją pateisinti. Bet tegu ji pati dar pasi- vedžiojo vedusį vyrą ir kunigą. O Gabrienė kalba apie 
teisina. pasimatymą su kavalierium. Trūkis, rodos, dar ne-

Gabrienė (atsistojus): O ką čia man teisintis? vedęs?
Ar aš kalta, kad daugiau žinau už kitus? Baragofiu* (rankos mostą tildydamas Gabrienę):

Bakūnas: Prašau balso.
Baragožius: Labai prašau.
Bakūnas: Norėčiau ir aš kaiką pasakyti, bet 

menkas tesu kalbėtojas. Aš papratęs kalbėti savo 
smuiku. Deja, čia smuikas nereikalingas, o tik lie
žuvis ... Tas visas užpuolimas ant panelės Lydos tė
ra tiktai kvailumas ar piktos valios darbas, štai, sto1 vyras: Žinoma. (Baragožius kilstelia ranką 

šypsojos ir juokės, kai kalbėjo ponios švabienė ir viu prieš jus taip pat kaltininkas, kuris tariamai bu
.Gabrienė, bet aš manyčau, kad iš jųdviejų paro- vau panelės Lydos flirto partneris. O niekada ...

prieš 1 vyrą). 1
Gabrianė: Aš netiek mačiau, kaip švobienė. Vie-

ną kartą Pociūtė su ,ponu Bakūnu visai galvom sū
sikišę kažinką žiūrėjo. O aš mačiau. Čia dar ir kle
bonėlis buvo, ir ji nesigėdijo. Paskui ir su pačiu kle- 

vyzdžiui, ponios švobienės buvo labai rimta pasta- bonėliu kalbėjo. O tik šaipos, šaipos ... Ar - tai pri-
ba, kad panelė Pociūtė vypsojo ir vaipės ... Tai liu- tinka? Ar tai šventų pajautimų pilna taip šaipės?...
dininkei susirinkusieji neleido baigti, sukonfūzijo. Bet (Beveik visi smagiai susijuokia).

dymo vis dėlto prašosi tam tikra išvada, būtent: Po- niekada nejutau, kad panelė Lyda būtų norėjusi man
patikti. Meskit, ponai, iš galvos tuščias mintis ir ne
blaivaus proto sapaliojimus. (Daugelis ploja).

Baragožius: Prašau mūsų neįžeidinėti.

nas, panelė. Pociūtė turi palinkimą į flirtą. Panašiai Gabrienė: Taip, taip. Daugiau rimties. O ir aš dar 
pasakysiu. Vieną kartą, švento Jono- vakare, mačiau 

Babėnus (tarytum pats sauhJuokingas! ... Pociūtę pabėgant nuo to suolo, kur antai gale ba-
Baragožius: Čia nugirdau: juokingas ... Ne, mie- rako po alyvomis. O ar žinot, kas ten buvo tada?

Ii ponai, nejuokingas. Kai'jauna mergaitė, dovano- Ogi štai ponas Trūkis. Jis pats neduos meluoti. Taip,
kit už žodį, šaiposi su vedusiu žmogum, o dar su taip, ponai. (Pocius matomai jaudinasi).
dvasišku asmeniu, atsiprašau, gerinamas klebone ...

Kunigas: Prašau, prašau.
Banegožhn (tęsdamas savo kalbą): ... ir dar ki

tiems matant, taip sakant, viešai, tai vistiek jau yra 
papiktinimas. (Pasižiūrėjęs į kunigą). Taip, jei ne
klystu, yra ir Šventajam Rašte ...

ciūtė savo elgesiu yra papiktinus jautrios sielos mo
terį, o ta geresnio būdo nerado sudrausti įsiflirtavu
siai panelei, kaip viešai ją sugėdinti. Būkime teisingi.

Pocius (staigiai ir smarkiai): Melas! Aš protes
tuoju prieš tokią teismo profanaciją! Visai ir teismo tu poniai Gabrienei. 
žodžio nevalia čia tarti! ... Pats pirmininkas, užuot “ 
bešališkai viską ištyręs, aiškiai palaiko ir kelia šmeiž- riu, tai gal pats ponas ...
tą. Aš čia nesu girdėjęs nė vieno parodymo ir nė .. .Bakūnas: Ir ne nuo degtinės gali būti neblaivi, 
vieno rimto žodžio, iš kurio galėčiau pasidaryti iš- Baragožius: Sšš ... Rimties! (Į Bakūną). Gal 
vadą, kad mano duktė nepadoriai būtų kur pasiel- tamsta savo žodžius malonės: atsiimti?

Bakūnas: Nemaniau. O proto neblaivumą prime-

Gabrianė (į Bakūną): Aš degtinės niekada nege-

Bakūnas: Ne.
Baragožius (į Lankų): Prašau užrašyti. Atsisako. 
Kunigas: Prašau balso.
Baragožius: Prašom gerbiamąjį kleboną.
Kunigas: Lietuviai! Tautiečiai! Mažytė čia ta mū-

Baragožius (kiek sumišęs): Matote ... Ponas Po- sų bendruomenė, o ir į ją jau įsimetė kandys. Aš
Gabrionė: Taip, taip, žinoma, mačiau. Bet ar aš dus jaudinąs, žinoma, jo duktė ... Bet jeigu mes taip pat ilgai galvojau ir savo mintimis tyrinėjau tą

čia prie visų vyrų ir sakysiu? (Keli balsai susijuokia). norime surasti teisybę, tai turime visų išklausyti ... nemalonų 'įvykį prie bažnyčios ir priežastis, privedu-
0 ar gražu buvo Pociūtei palikti laužą ir eiti pas Gal dabar kiti komiteto nariai pareikštų savo nuo-- sias prie to įvykio ... Atsiprašau komiteto ir čia

Dėl to tokia* kavalierių? Labai negražu. monę? Ponas Cžūdra? . susirinkusiųjų, kad kiek ilgiau savo žodžiais sutruk-
Ciūdra: Aš dar nieko nesuprantu. (Daugelis |yp- dysiu. 

s os.)

kreivai nuteikti klausytojus, o I
1 vyras: H... Nieko nuostabaus, ponia' Gabrie- sąmoningą moterį. Prašau rimčiau svarstyti indden-

ne: jauna mergaitė buvo susitikus su jaunu vyru. tą, jeigu iš tikro norite pasitarnauti bendruomenei.
Baragožius: Prašau rimties! ... (I Gabrienę) Gal * (Daugumas smarkiai ploja).

tamsta, ponia, matei ką neleistino?

1 vyras: Neklysti, ne.
■aragoltoa. Taip, taip, nesijuokit. Atsimenu. Bė

da tam* per ką ateina papiktinimas
javtri moteris, kaip ponia Gabrienė... (Daugelis juo- Kuraitis: Prašau balso.

Borugofivo: Panas Linkus?
r'" J

-ta-;

Koli balsai: Prašom, prašom!
Baragoiivs: Labai prašom gerbiamąjį kleboną.
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Adelaidėje gantas leidimas lietuviškai bažnyčiai
sutuokti, atlikti gedulingas pa
maldų prie mirusio ir teikti

Dičtūno, L. Gerulaičio ir J. Va
siliausko, pristatyta kun. J. 
Kungio, buvo priimtą audien
cijoje Adelaidės arkivyskupo 
M. Boewich. f

Atidžiai išklausęs delegacijos 
pranešimo apie lietuvių katali
kų norą turėti savą personali
nę parapiją ir tuo reikalu žada
mus daryti žygius, arkivysku
pas pasidžiaugė lietuvių kata-

jei šį pastatą administuojanti 
ir valdanti organizacija (Cari
tas) likviduotųsi ir jei atskiltų 
nuo Katalikų Bažnyčios. Oficia
lus lietuviškai koplyčiai leidi
mas bus duotas koplyčią šven
tinant ir jis, arkivyskupui pasi
rašius, rėmuose bus iškabin
tas koplyčios zakristijos sieno-

Caritas darbai patys už save kal
ba. Ir norintieji juose negali 
įžiūrėti priofingupM lietuvybei 
ir katalikiškumui.

Šiandien, vienuoliktaisiais A- 
delaidės lietuvių katalikų para
pinės veiklos metais, šis istori
nis įvykis padovanoja dar porą 
lietuvio ausiai neįprastų pava
dinimų — Lietuvių Katalikų 
Centras ir Lietuvių Koplyčia. 
Tačiau pavadinimai, kiek jų be
būtų, lietuvių parapinės veiklos

kyti visas lietuviams tradicines 
pamaldas.

Kitas Lietuvių Katalikų Cent
ro patalpas galima naudoti į- 
vairiems lietuvių katalikų rei
kalams, kurie neprieštarauja je. Arkivyskupas taip pat pa- 
Dievo ir Bažnyčios įsakymams žadėjo pasirūpinti, kad lietuviš

ka bažnyčia visą laiką turėtų 
lietuvį kunigą.

Pamatęs, kiek sklype yra'vie- Adelaidėje nekeitė ir nekeis, 
tos vienoje ir kitoje namo- pu
sėje, arkivyskupas pasakė, kad,

Dievo ir Bažnyčios įsakymams 
ir civilinės valdžios įstatymams.

J. Bardauskui užsiminus, kad 
pačių lietuvių tarpe atsiranda 
asmenų, kurie sąmoningai spau
doje ir žodžiu skleidžia mūsų

Dabar beliko tik- laiko klau
simas, kada savoje — tik lie-

ir tautybei išlaikyti, bet kartu 
atkreipė delegatų dėmesį ir į 
sunkumus, su kuriais neišven
giamai susidurtų ir lietuvių per
sonalinė parapija, kuri, kaip ir 
australų parapijos, turėtų išlai
kyti ne tik bažnyčią ir kuni
gą, bet ir mokyklą su kvalifi
kuotų mokytojų personalu. Be 
to, procedūra gauti leidimą 
personalinei parapijai, jo nuo
mone, užtruksianti 3 - 4 metus.

Kad būtų išvengta trukdymo- 
si ir ilgo laukimo, arkivysku
pe-patarė eiti artimesniu ir 
tikresniu keliu — pirmiau pra
šyti ne tautinės parapijos, bet 
tautinės bažnyčios ar koplyčios, 
kuri taip pat rištų lietuvių ka
talikus glaudžion šeimon.

"Jūs, lietuviai katalikai, tu
rite savo namus St. Peters ra
jone. Jūs kuriate ten Lietuvių 
Katalikų Centrą. Jeigu jūs no
rite, jūs galite ten turėti ir sa
vo bažnyčią ar kop,yčią. Tam 
leidimą aš savo galia ir auto
ritetu jau dabar duodu" — pa
tarė arkivyskupe.

Paaiškėjus, kad delegacija 
neturi įgaliojimų tuo reikalu 
duoti vienokį ar kitokį atsaky
mą ir pažadėjus lietuvių kata
likų atsakymą galimai greičiau 
pranešti arkivyskupui, buvo pa
siteirauta dėl sąlygų, kuriomis

vardu įsigytas lietuvių katalikų 
turte priklausė, ar bent vė
liau turėsiąs atitekti Adelaidės 
arkivyskupijos nuosavybėn, ar
kivyskupe pareiškė:

“Iš arkivyskupijos į jūsų bet- 
kokią nuosavybę nieke nesikė
sino ir nesikėsins. Kad jūs net 
likvidacijos atveju pervestumė- 
te savo turtą Adelaidės arki
vyskupui, to iš jūsų neprašau 
ir nenoriu. Likvidacijos atveju 
siūlau visą savo turtą palikti 
tiesiog Romai, kad jis būtų per
duotas laisvos Lietuvos Bažny
čiai atstatyti”.

Pažadėjus tą reikalą sutvar
kyti. Carite įstatuose, arkivys
kupe pabrėžė, kad juridinė lie
tuvių katalikų organizacija, be
sivadinanti Liet. Carite ar ki
tu vardu — vardas nesvarbu 
— turi būti drausminga ir tvar
kinga organizacija, tinkamai re
prezentuojanti lietuvius katali
kus civilinės valdžios įstaigose 
ir vieninga savyje. Yra tik du 
atvejai, kuriais duotą bažnyčiai 
leidimą vietos arkivyskupe bū
tų priverste atšaukti, būtent:

čioje galės išklausyti sekmadie
nio mišias, pagiedoti gegužės

da pajėgūs ir norėtų šalia na
mo statytis atskirą lietuvišką 
bažnyčią, jis leidimą visuomet ' ir spalių mėn. pamaldose, Die- 
duosiąs.

Atsisveikindamas priminė, 
kad, kilus kokiems nors neaiš
kumams ar klausimams, visuo
met būtų kreipiamasi per kun. 
J. Kungį į jį, ir jis mielai pa
aiškinsiąs. 

Adelaidės Liet. Caritas orga
nizacija, kartu su kapelionu, pa
gal civilinę ir bažnytinę teisę 
atstovaujanti Adelaidės lietuvių 
katalikų masę/yra laiminga, ga
lėdama šią linksmą žinią apie 
leidimo lietuvių bažnyčiai A- 
deiaidėje gavimą, pranešti vi
siems lietuviams. Viešas pasi
kalbėjimo su arkivyskupu at
pasakojimas, tikime, įrodys bu
vusių gandų tuštumą. 

Parapinė lietuvių katalikų 
veikla prasidėjo Adelaidėje su 
kun. dr. P. Jatulio atvažiavimu 
1949 balandžio mėn. Jos jung
tis buvo lietuvio kapeliono lai
komos pamaldos ir teikiami sa
kramentai apverktinos padėties 
australų bažnyčioje. 1956 m. 
kun. dr. P. Jatulis įsteigė para
pinę organizaciją, kuri juridi
niai atstovautų lietuvius kata
likus prieš civilinę ir bažnyti
nę valdžią ir ją pavadino Adel- 

— Akiniai, kurie įdedami į aidės Lietuvių Caritas vardu. 
. T. duotas leidimas lietuviškai baž- akį, vadinami “contact lenses”, Ne pavadinime esmė, bet

nerai. Už kubinį metrą gamybos tSnS nyfiaL J atsa* Europoje imta dirbti 1880. darbuose. Adelaidės Lietuvių :
—1-_ >------- ireiuunuKdb, uKrai ka(j nesikėsinant į Liet.

Caritas nuosavybės teises, jis po 
norėtų tik garantijos abiejų pu- vartojamos pora dešimčių mė
sių pasirašytoje sutartyje, kad tų. šiuo metu Amerikoje jų 
koplyčios ir viso pastato naudo
jimu nebūtų pažeistas maldos 
namų orumas, 

šios pirmos lietuvių delega
cijos atsilankymo prisiminimui 
arkivysk. M. Boewiėh buvo į- 
teikta meniškas J. Matuso dar
bo lietuviškas kryžius.

ŽIEMA ŽEMAITIJOJE.

LAIŠKAI IŠ NORTE DO PARANA

MANO VISAS TURTAS JAU SUDĖTAS Į MAIŠI
Kaip lietuvis kūrėsi Brazilijoje priež 10 mėty t
3. Laiškas

Giliau į mišką — 
Daugiau malkų

Žmonių patarlė

Pas savo šefą lig šiol netu
rėjau nuolatinio darbo: tik šiaip 
šį tą padėdavau už maistą ir 
butą. Po mėnesio galėsiu gau
ti pastovią tarnybą viename 
statybinės medžiagos sandėlyje, 
bet jei miške gerai seksis, tai

* liksiu ten. Miške įdomiau ir 
daugiau moka. Man svarbu su
sirinkti pinigų bilietui į Kanadą. 
Čia pirmus pinigus uždirbau, 
nupiešęs iškabą vietos vaisti- to Grosso sienos link. -Važiuo- 
nei, nors tuo menu tėvynėje Ju išmėginti motorinį plūkią 
nesiverčiau. Jau turiu ir :dąn- medžiams piauti. Noriu specia- Ddhnčiai matų praslinkus

vo palaiminimu sujungti jaune 
poras, pakrikštyti naujagimius 
ir atsisveikinti su mirusiais. O 
tai dabar priklauso tik nuo lie
tuvių katalikų, nuo jų aukų ir 
darbo.

Adelaidės Lietuvių Caritas 
Taryba

Adelaidė, 1960. I. 23
(Iš “Tėviškės Aidų)

Ačiū už persiųstą laišką, ku
ris yra p. E. iš Australijos. Ji 
nulydėjo D. P. transportą į 
Austriją. Be to, ji rašo šį tą 
ir apie Vokietiją. Esą gyveni
mas ten kasdien blogėja. I.R. 
O. (tremtinių globos organiza
cija) jau nebedaro stiprios' at
rankos tiems, kurie išvyksta į 
užjūrius. Skuba likviduoti pa
bėgėlius. Daug grįžta iš Angli
jos, ten dar sunkiau kaip Vo
kietijoje. Pasibaigė pasakos apie 
“nenormuotą šokoladą” ir etc.

Ryt anksti važiuoju sunkve
žimiu 79 km. nuo Maringa Mat-

Gerai dar, kad gauni kur įlįs
ti. Be kapitalo ir čia Paranoj 
esi tik juodadarbis, kaip ir S. 
Paulo, ar kur kitur, čia dar 
tiek geriau, kad neteik “pado
riau” rengtis, ar kasdien skus-

... Įdomu, kaip atrodo snie
gas ar šerkšna, Jau seniai ma
čiau. čia sako irgi būna šalnos. 
Pernai iššalo daug kavos plan
tacijų. Mačiau pats ištisus plo
tus kavos medelių nudžiūvusio
mis viršūnėmis.

Kaip reikalai su JAV, ką ra
šo dėdė Ralpb? Daug linkėji
mų visiems. V. Kontaktiniai

giau klijentų. šeimininkui pa- Uai pasipraktikuoti dėl Kana- Nors 10 prabėg0> 
dariau savaitines reklamas ki- jĮos. Miške liksiu kokią savaitę. fa-
nuL Bus plaunamas tik kedras fa-

akiniai

UŽSIPRENUMERUOKI!
KULTŪROS ŽURNALĄ

“AIDAI”, MĖNESINIS 48 
PUSL. DIDELIO FORMA

TO ŽURNALAS, EINA 
JAU TRYLIKTUS 

METUS, 
GAIVINDAMI 

IR UGDYDAMI 
MŪSŲ KULTŪRINĮ 

GYVENIMĄ 
Prenumerata: 

VISUR 6 DOL. , 
; METAMS

A DRE S A S :
680 BUSHWICK AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y.

tikras “Dievo 
paukštelis”. Kur jis nebuvo, 
kur nesilankė! Kokių darbų bei

j.. moka 40 kruzeirų. Užsidirbs-KadljO programos siu įr aš. Miegoti gavau hama
ką. Turiu vieną anklodę. (Čia t neišbando! Tačiau ten-

oa e ir - ^ar. naktys nešakos, kambary ka pažymėti, kad nežuvo, ne-
ved. Antanas F. Kneizys miegu tik po paklode). Neįsi-

RADIJO VALANDA

— Amerikoje dabartinio ti-
linzės yra

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street » EVergreen 7-2155

Brooldyn II, N. Y. Resid. lUinois 8-7118

parduota apie 6 milijonai
— Nors reklamose skelbia, 

kad viena pora linzių kaštuo
ja 29.95, tačiau iš tikrųjų su 
akių patikrinimu, su pritaiky
mu atsieina 50 - 60 dol. O ne 
iš karto pasiseka pritaikyti. Kai 
kurie turi eiti vizito pas, gydy- 

parapijos Caritas 
posėdyje vienbal- 
priimti Adelaidės 
žodinį leidimą A-

nuleido sparnų, nepametė vil
ties. Štai anuomet jis svajojo 
apie dolerių “rojų”, apię Kana
dą ir net Australiją. Anuomet 
jo žiniomis Vokietijoje gyveni
mas sunkėjo, bet ir Anglijoje 
nebuvo geriau. O dabar? Ta
me suskaldytame krašte gero
vė pakilo ir lenkia Dėdę Ša
mą. Tačiau tremtinukai jau nu
stojo svajoti apie tuos aukso 
kraštus. Nors jau pramoko ir 
angliškai, bet neužmiršo ir ki
tų kalbų. Gali ir mūsų nevie
nam būti pavyzdžiu, kaip ener
gija, užsispyrimas ir darbštu-

WHIL — 1430 kiL Medford, vaizduoju, kaip teks gyventi. 
Mass. Miško kirtėjai pasakoja, kad nu-
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. sišauna stirnų ir kitokių žvėrių, 

taip mėsos ir kailių turi pakan
kamai. Yra ten ir tigrų. Gaila, 
kad neturiu ne tik šautuvo, bet 
ir gero peilio. Apsirūpinau tik 
švirkštu ir dviem ampulėmis 
serumo nuo gyvačių įgėlimo. 
Mano visas turtas jąu sudėtas 
į maišą nuo cukraus: hamakas, 
antklodė, kumšties didumo pa
galvėlė, dveji marškiniai ir dve
jos kojinės, gabalas muilo ir 
rankšluostis. Tai ir visa mano 
manta. Su baltiniais čia labai ujgs daug ką nugali 
sunku: per dvi dienas nuo dul
kių pasidaro raudoni. Nespėji 
skalbti.

#
LAISVĖS VARPAS

ved. P. Viščinis
WK0X — 1190 kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

RADIJO PROGRAMA

ved. St*p. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p.

toją 5, 6 kartus, o kai kada iki 
20. Tada pora linzių su viskuo 
atsieina iki 150 - 300 dol.

Tokias žinias paskelbė kny
gelė, kurią išsiuntinėjo savo L 
nariam American Optometric 
Association.

'— Du trečdaliai kontaktinių 
linzių vartotojai Amerikoje yra 
moterys tarp 15 - 40 metų. Vie
nos jų vartoja iš reikalo, nes

Norite geros—meiliškos fotografijos j
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų,

Sausio 17
Taryba savo 
šiai nutarė 
arkivyskupo 
delaidės liet katalikams turė
ti savo Centre lietuvišką baž
nyčią — koplyčią ir prašyti tą 
leidimą patvirtinti oficialiu raš
tu.

Sausio 18 šis Tarybos nuta-
Čia Brazilijoje paprastai iš rimas buvo perduotas Adelai-

ieškančio darbo neprašo paro- dės Arkivyskupui, kuris, ta pro- akys nesveikos, kitos, iš tuštu-
dyti atestatų, diplomų ir reko- ga atvykęs, apžiūrėjo Liet Ca- mo, trečios iš profesinio pato-

. Jei neatlaikysiu “muski- mendacijų. čia norima praktiš- ritas namus St. Peters ir su gurno. Pvz. jas vartoja kai ku-
1 WL0A — 1550 kil. Braddock, tų”, tai grįšiu iš miškų. Bet kai išbandyti, ką tu sugebi, ką kun. J. Kungiu ir Tarybos at- rios aktorės ir aktoriai — lin-
Penna. stengsiuos laikytis, kaip įmany- moki? Sakoma, kad įvairūs dip- stovu J. Bardausku vietoj apta- zės gali būti nudažytos, tad ga-
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. damas, nes ... visur tas pat lomai galima ir už pinigą įsigy- rė koplyčios įruošimo galimy- Įima pakeisti akių spalvą ati-

ti, o jeigu nesugebi dirbti, ne- bes ir draugiškam pokalby pa- tinkamai rolei. Esther Williams
į r — -u o— ———-—'padės nei popieriaus diplomas, ryškino gauto leidimo suteiktas vartoja linzes po vandeniu.

_ --- Po 10 metų nuolatinio darbo !PranU vartoti’
ir įvairių bandymų surasti sa- Arkivysk. M. Beowich pasi- trunka pora savaičių, mėnesį, 
vo “pašaukimą” minėtas dypu- d^ugė Caritas Tarybos parink- kitiem ir daugiau. Yra atsitiki- 
kas įsidirbo ir įgijo “inžinie- ?a Patalpa lietuviškai koplyčiai mų, kad ir visai nepripranta, 
riaus mechanika, braižytąja, pranešė, kad jos altoriuj* Vis jaučia savo kūne svetimą 

bus galima visą laiką laikyti daiktą kaip ir dirbtinius dantis.

#
VYČIŲ PROGRAMA .

produkcijos apskaičiuotojo spe-
cialybę”, nors Lietuvoje buvo r.nwnt,, ir toj jitu- Kai kas ir tiek pripranta, kad

...... r4s p8n«» parapijos bažnyčios ne naktį neišsuma.bk vos ragavęs universitetinio ;
mokslo. Dabar jam Betenka nei 
kųju, nei kastuvu dirbti;

Susitaupė pipigų, S. Paulo 
priemiestyje įsigijo sklypą že
mės (baigia išmokėti) ir pasista
tė namus, skolų neturi.

Nors pinigo vertė nusmuko 
ir dar smunka, nors pragyveni
mas pabrango dešimt kartų, 
bet tiek pat kartų ir uždarbiai 
pakilo. Žinoma, tai nėra džiugi
nantys reiškiniai. Tačiau ir ki
tur negeriau:' visur vyksta tas 
pat, kur tarptautinių pirklių bei

V"' : ' 1 

-i- <•/

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Meaahaa SL, Bidgewood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti teL HYacfart 7-4677

WHITE HORSE TAVER N
baras * restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
$3.00 

2.00
Saulis Giesmė, dr. A. Maceina

MHžinas, Didvyris, Šventasis, dr. P. Gaida 1.00 
Laisvė ir Būtis, dr. J. Girnius .................... 1.00
Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai,

V. Biržiška..... ....... ..................................... 1.00
Čia taip pat gaunamos visos naujai išleistos lietuviškos 
knygos: “Draugo”, “Nidos”, “Terros”, Saleziečių knygos

kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (ilgo , 
grojimo), devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai.

DARBININKO ADMINISTR.4CUA
816 Wffiooghby Av% BraoUyn 21, N. T.
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Lietuvos nepriklausomybes minėjimas 
pasirengti paminėti ateitininkų 
50 metų veikias įuhilėjų. <

Jaunos ateitininkės Danute 
Pauliukanytė, Eglė Pauhukony-

Į IŠ visur]
Šiemet visos Worcesterio lie

tuvių organizacijos vieningai 
sutarė drauge minėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Ren-

kuopa surengė gražiai suorgani
zuotą viešą Maironio minėjimą. 
Nors didysis poeto 100 metų 
gimimo sukakties juhūėjus dar 
už dviejų metų (1962 m.), Wor- 
cesterio ateitininkai šiuo mi
nėjimų norėjo lyg parengti ke
lią šiai šventei, prisimindami 
75 metų sukaktį nuo jo pir
mojo atspausdinto eilėraščio 
“Miškas ūžia”.

Minėjimas pradėtas malda, 
kurią atkalbėjo kun. M Tamu- 
levičius. Įžangos žodį tarė ir sasCnuo pat Vilniaus, Ku^ 
visai minėjimo programai va
dovavo kuopos pirmininkė Al- 
doma šermukšnytė. Paskaitą — 
Maironis lietuvių tautoje — 
skaitė Pranas Naujokaitis iš 
Brooklyno, N.Y.

Pradžioje paskaitos prele
gentas nurodė, kad lietuvių tau
tiniam atbudimui is susiprati
mui turėjo didelės reikšmės sa
vo veikla trys asmens: dr. J. 
Basanavičius, dr. V. Kudirka 
ir Maironis. Dr. J. Basanari- 
čiaus' atlikti dideli darbai lie
tuvių tautai šiandien jau yra 
vien istorijos studijų objektas, 
taip pat ir dr. V. Kudirkos veik
la yra palikusi praeityje, tik 
savo sukurtu Tautos himnu ir 
“Tilto atsiminimais” dar yra 
gyvas tautoje. Daugelis Mairo
nio didelių darbų — žymus mo
ralinės teologijos veikalas apie 

' teisę ir teisingumą, jo raštų 
reikšipė lietuvių tautiniam su
sipratimui, Kauno kunigų semi
narijos atlietuvinimas, jos re
formos ir seminarijos rūmų 
statybos — yra jau užmiršti, 
bet savo tautine poezija, sukur- 

vienius asmenis savo gausia prieš 70 - 60 metų, ir šian- 
auka paremti pavergt, tėvynę dien Uetuvių tautoje gyvas. Ne- 
Lietuvą ir jos laisvinimo rei- P^“«>n>ybes laikais Mairo- 
katas. Aukas -siųsti komiteto buvęs P™^s; moderms- 
kasininkui Mr. Juozui Glavic- ‘J“ P?6*“ net kovojo pnes jj, 
kui, 237 Miilbury SL, Worces- )ls h«‘uv"l ta“‘<>
ter Mass. je uz geležines uždangos yra

gyvas ir didingas, kaip anais _ . v .
Kenčiančios ir kovojančios tau- tautinio atbudimo laikais, ir nė SermuKsius-____________ _

tos poetas vienas rašytojas nėra taip mė-
Sausio 30 šv. Kaizmiero pa- giamas ir skaitomas, kaip Mai- Vvtautas MaČVS 

rapijos salėje moksleivių atei- ronis. Gyvas dėl to, kad jis * 
tininkų prof. Stasio Šalkauskio kenčiančios, kovojančios ir ti- - -

’ kinčios į prisikėlimą tautos po- 
T IT • 1 e#as* ^eryba atremta į gar- IkaiDCS J. Kajeckas bingą Lietuvos praeitį, tėvynės 

groži, meilų ir į gilų tikėjimą 
į tautos prisikėlimą padarė 
poetą nemirštamą tautoje.

Maironis nesitenkino vien 
tautine patriotine poezija. Jis 
savo kūryba siekė platesnių ho
rizontų, rašė apie vasaros nak
tis, jūrą, asmens išgyvenimus, 
religines giesmes, kurių Ma
rija, Marija kiekvieno lietuvio 
kataliko giedama.

Po paskaitos Ateitininkų Fe
deracijos atstovas inž. Juozas 
Rygelis iŠ* Bridgeport tarė žodį, 
kviesdamas visus ateitininkus kaktį, tai mums reikia dar la- 
tiek savo darbais tiek savo as- biau burtis ir kovoti už savo 
mens dvasiniu atsinaujinimu pavergtos tautos reikalus. N.L.

gimo komiteto garbės pirmi
ninkais sutiko būti Aušros Var-

• tų klebonas preL K. Vasys ir i 
šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. J. Bakanas.

Šventė rengiama vasario 14. 
Mišios už pavergtą Lietuvą bus 
aukojamos: šv. Kazimiero baž
nyčioje — 9:45 vaL ir 3:30 v., 
Aušros -Vartų bažnyčioje — 11 
vai . _

Iškilmingas posėdis įvyks 4 
v. popiet šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Žodį tars miesto bur
mistras ir kongreso atstovas 
Harold Donahue. Pagrindinę 
šventės kalbą pasakys iš Ro
mos atvykęs ir Worcesteryje 
viešįs Italijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas kun. V. 
Mincevičius.

Meninėje programos dalyje 
dalyvauja lietuvių veteranų būg
nų orkestras, šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos mokiniai ir 
parapijoš^choras, vedamas Ip; 
Nauragio.

šventės išvakarėse, vasario 
■ 13 d., 8:15 vai. per Worces- 

terio WMEB radijo stotį pa
sakys kalbas advokatas Ą. Mi
leris ir kongreso atstovas Ha
rold Donahue.

Visa Worcesterio ir apylin
kių lietuviškoji visuomenė kvie
čiama kuo gausiau į šventės 
minėjimą atsilankyti.

’ Vasario 16-jai Ruošti Komite
tas yra išsiuntinėjęs visoms 
Worcesterio lietuvių organiza
cijoms atsišaukimą, kuriuo kvie
čia visas organizacijas ir pa

tė, Dalia Mačytė ir Rima Rep-Tl 
šytė gražiai padeklamavo Mai
ronio eilėraščius, ypatingai vi
sų. dėmesį patranka studentės
G. Pauhukonytės padeklamuota ] 
baladė “Jūratė ir Kastytis” . j 

Meno Mėgėjų Ratelio cho- - 
ras, vedamas muz. J. Beinorto, ;J 
padainavo šešias Maironio dai- d 
nas: Ten, kur Nemunas ban- a 
guoja, Lietuva brangi. Eina gar- -i

gūs laukai, Miškas ūžia ir Kur > 
bėga Šešupė. Klausytojai buvo ’ 
tiek sužavėti dainomis, kad cho
ras turėjo dar priedo padai
nuoti dvi dainas — Pajūriais, 
pamariais ir Eisime seselės na
mo.

Rengėjų vardu kuopos pirmi
ninkė A. šermukšnytė padėko
jo parapijos klebonui už salę, 
prelegentui, chorui ir jo chor
vedžiui, deklamatorėms ir vi
siems už atsilankymą.

Į minėjimą buvo atsilankęs 
gana gražus ivorcestėriškių bū- "v 

. relis, ypač nemažai jaunimo.
Tik gaila, kad*kai kurie iš jau
nimo ar tai iš didelio išmany
mo ar iš visiško lietuviško ne
susipratimo paskaitos metu de
monstratyviai koridoriuje sto
vėjo ir balsiai šnekėjosi, truk
dydami dalyviams atidžiai sek
ti paskaitą. Raikia pasakyti, 
kad paskaita kaip tik buvo tu
rininga ir įdomi, tiesa, prele
gentas “fanių” nepasakojo, bet 
joms ten ir ne vieta.

Iš tolimesnių svečių buvo at
vykę prof. kun. St. Yla ir kun.
J. Navys, studentų ateitininkų 
dvasios vadas.

Po minėjimo programos vy
ko : užkandžiai, prie kurių pa-

BROOKLYNO Lietuvos vyčių 'Šokėjų grupė su vadove Jadvyga Matataitienė. Nuotr. V. Maželio.

P1TTSBURGH, PA.

Pittsburgho lietuviai šiais me 
tais rengiasi labai iškilmingai 

' paminėti Vasario 16-ją.
Minėjimas įvyks vasario 21. 

Ta proga čia lankysis ir minė
jime kalbės Lietuvos atstovas 
Washingtone J. Kajeckas. Į 
Pittsburgą jis atvyksta penk
tadienį, vasario 19 d. 4:30 vai. 
popiet. Pittsburgiečiai rengia
si ištehningam jo sutikimui. 
Yra numatyta jo susitikimas ir 
konferencija su Pittsburgo 
spaudos atstovais, vizitas mies
to majorui ir lietuvių kamba
rio Pittsburgo universitete lan
kymas.

Minėjimo programą, be kal
bėtojų, išpildys pittsburgiečiam 
gerai žinomos šv. Pranciškaus 
akademijos auklėtinės ir W. 
Chiniko vadovaujamas vyrų ok
tetas.

Rengėjai tikisi, kad Pittsbur
go lietuviai ir. šiais fnetais la
bai, gausiai atsilankys į šį minė
jimą ir tuo pačiu parems ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą iš 
raudonojo jungo.

Vasario 6 d. Washingtone, 
D.C., Nekalto Prasidėjimo Švč. 
M. Marijos katedroje vysk. J. 
M. McNamara įšventino į ku
nigus dijakoną Klemensą L. 
Kazlauską, C.S.C. Naujasis ku
nigas yra sūnus Wm. ir Nellie 
Kazlauskų, gyv. 147 Beade St., 
Plymouth, Pa. Tėvas prieš, ku- 
rį laiką miręs. Pirmąsias šv. 
mišias aukojo vasario 7, sek-

Kupini pasiryžimo dalyvaukime nepriklausomybes minėjime
Kearny, N.J. — Sekmadienį, 

vasario 14. 2 vai? popiet Nėw 
Jer. lietuviai suvažiuoja į Kear
ny Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės švęsti. Kad ši šventė 
šiemet Kearny būtų švenčiama, 
yra nutarta New Jersey draugi
jų atstovų suvažiavimo, įvyku
sio 1959 gruodžio mėn. 13 d. 
Ją rengia New Jersey Lietuvių 
Taryba. >t.-n. 

Dedamos visos pastangos, 
kad minėjimas būtų įspūdingas, 
atgaivintų lietuvio dvasią ir 
bendrai visus labiau suvienytų. 
Kartu tai būtų lyg. ir protestas 
prieš žiaurųjį okupantą, smur
tu užgrobusį mūsų kraštą, iš- 
žudžiusį nekaltus žmones, iš
niekinusį mūsų šventoves.

, - Sis sumanymas — kartą per šio 31 susirinko dr. Stasio An- nijos priėmimą kiekvieno mė-
r no ,4auj pasidarbavo p. visiems susirinkti didžia- kodo harritiose, Glen Allen Dr., nėšio pirmą sekmadienį. Mi-
šermukšmene. Jai gelbėjo. Gar- mQSų tautos šventei švęsti kur praleido kelias malonias šias aukojo jų dvasios vadas 

^Ia^USai”ene — tikrai sveikintinas. Jei vi- valandas. Apie žvilgsnį į save kun. A. Dranginis. Po mišių 
ir kitos, šokiams grojo Zigmas sj ^j€nas> dalyvausime šio- kalbėjo svečias iš Philadelphi parapijos salėje buvo pusryčiai, 

je šventėje, įspūdis bus visai jos kun. Stasys Raila. kuriuos parengė šv. Vardo
kitoks, negu paprastai vieti- Anelė ir Pijus Laukaičiai pra- draugijos vyrai. Dalyvavo ir pa- 
niuose minėjimuose būna, 6 eitą sekmadienį atšventė 50 sižymėjusio futbolo žaidėjo Jo- 
nauda bus daug didesnė. Ne- metų vedybinio gyvenimo su- no Jonaičio žmona Darata; ji 

kalbės Hartforde ' neisidma Qa- ^ad vietinių mi- kaktį. Juos sveikino duktė Ag- įrašyta garbės nare ir jai įteik-
nėjimų ruošti nereikia, bet vi- nietė su vyru James Bosall, ta dvanėlė. Po pusryčių buvo

Hartford* vasario 14 Altas suotini minėjimai turėtų būti duktė Florence su vyru Frank susirinkimas, išrinkta nauja
rengia Lietuvos nepriklausomy- pirmon eilėn remiami ir gausiai Lawler, duktė Evelina ir jų anū- valdyba,
bes minėjimą. 10 vaL lietuvių- lankomi. Savaime aišku; būtų kai. Lietuvos
parapijos bažnyčioje bus mišios nelogiška tokius minėjimus
už Lietuvą, o 3 vaL popiet Lie- ruošti visada vienoje vietoje,
tuvių Amerikos Piliečių Klubo -------------------------------------
salėje — minėjimas. Dalyvaus 
ir tetų tautybių atstovai ir lie- BUFFA1
tuvių draugai. Pagrindinis kal
bėtojas bus Vytautas Mačys. 
Meninę programą išpildys Put- 
namo seselių auklėtinės.

Rengėjai kviečia visus kuo 
gausiau dalyvauti minėjime. * * vai. A ai pFJLGtUVJIllEVF A11OLZ"
Šiemet Lietuvos okupantai mi- tut0 pataiposej 1260 Deiaware 
ni “išlaisvinimo- 20 metų su- Ave BuftaIo> lietuvių klubas 

ruošia Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Kalbės švl Ca- 
nisiaus kolegijos specialių pro
jektų direktorius dr. Eduard 
O’Connor. Jis yra didžio išsi
lavinimo vyras, buvęs aukštuo
se valdžios postuose bei parei
gose. Jis yra išstudijavęs ko
munizmo teoriją ir praktikos 
metodus ir yra vienas iš šulų 
kovoje prieš komunizmą.

Baigęs Notre Dame univer
sitetą, politinių mokslų dokto
ratą įsigijo Miuncheno univer
sitete, Vokietijoje. Be pabėgė-

Kalbės buvęs aukštas NCWC 
pareigūnas ir pabėgėlių komi- 
sionierius dr. E. M. O’Connor.

Vasario 14, sekmadieni, 4:30 
vai. popiet Tarptautinio Insti-

Maldos iš Sibiro

SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 
RAŠYTA MALDAKNYGE
Maldo* originalios, jų pačių 

kurtos, žavios mintie* gilumu 
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynė* 
ir žmogaus meile.

Ižleldo ATEITIS spaudė Xm-
maculata Press, Putnam, Conn.

Kaina 1.00 Eol.
Gaunama paa platintojo* 

Ateiti** administracijoj
•10 Wlllough*y Av*. -
Brooklyn 21, N.’ Y.

tokių minėjimų su- 
jais pasidžiaugti.
N.J., šiemet tenka 
toks egzaminas ląi- 
Jersey Lietuvių Ta-

čią Lietuvą, o 2 vai. popiet 
rinksimės akademijai; kurioje; 
dalyvaus aukštieji Amerikos val
džios pareigūnai, lietuvių vi
suomenės veikėjai, organizaci
jų atstovai, svečiai iš New Jer
sey ir kt.

juos reikia keisti, kad visos di
desnės lietuvių kolonijos turė- 
tų progos 
silaukti ir

Kearny, 
pirmutinei 
kyti. New
ryba šiai šventei ‘vykdyti jau Bus įdomi meninė dalis. N. 
yra pasiruošusį, ir šį sekmadie- Jersey Lietuvių Taryba tikisi, 
nį, vasario 14, 2 vai. popiet, 
ji bus iškilmingai švenčiama 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro salėje — 6 Davis 
Avė., Kearny, N.J.,

Iš ryto 10:30 bus aukojamos laisvę ir šviesesnį rytojų, 
iškilmingos mišios už kenčian- - J. Mėlyni*

jog šis svarbus reikalas lietu
vių bus suprastas ir įvertintas. 
Todėl visi, kupini energijos ir 
pasiryžimo, dalyvaukime šiame 
minėjime kovai už Lietuvos

BALTIMORES ŽINIOS
Sendraugiai ateitininkai* sau- jos statulos už ištikimą komu-

nepriklausomybės
Sodafietėms vasario 7 per minėjimas prasidės iškilmingu 

8:30 mišias buvo įteiktos Mari- banketu šeštadienį, vasario 13, 
--------------. ■— lietuvių svetainėš didžiojoje sa- 

T ■ . Įėję. Pradžia 7 v. Dalyvaus Ma-
ryįando gubernatorius J. Mil- 
lard Tawes ir Baltimorės mies 
to burmistras. Vakarui vado
vaus advokatas Tomas Grajaus
kas, invokaciją atkalbės kun. 
A. Dranginis.

Vasario 14, sekmadienį, šv.

Po jo kalbos lietuviškai kal
bės Leonas Stankus. Meninę 
programos dalį išpildys daini
ninkas solistas A. Paulionis iš 
St. Catharines, Gnt., ir Buffalo 
filharmonijos smuikininkas L. Alfonso bažnyčioje bus iškil- 
Hajoš. mingos mišios už tuos, kurie

Maloniai kviečiami visi Bųf- žuvo dėl laisvės ir kurie ken- 
falo ir apylinkės lietuviai at- čia ištrėmimą ir persekiojimą, 
silankyti į minėjimą. 5 vai. popiet lietuvių salėje

Klubo valdyba Lietuvių Bendruomenė rengia 
minėjimo aktą. Kalbės iš Chi
cagos Leonardas šimutis. Apie 
Tautos Fondo reikalus žodį tars 
kun. A. Dranginis. Bus ir me
ninė dalis.

Vincas Burkus, senosios kar
tos lietuvis, staiga mirė savo 
namuoe. Gedulingos mišios bu
vo aukojamos Our Lady or Vic- 
tory bažnyčioje vasario 2. Pa

šv. Kazimiero bažny- 
čioje Lynwood. Hanover Town- 
ship. Pa. Pamokslą angliškai 
sakė kun. Richard H. Sullivan, ■

kolegijos
torius, North Easton, Mass., lie- ■
tuviškai kun. Jurgis A. Andrius- kum ‘-KLEMENSAS L.
ka, Harywood kolegijos prote- kažlauskas, c. s. c* 
sorius.

Jonas Obelinis

Waterbury, Conn.
Waterbury, Conn. Vasario 13 

ir 14 per vietines lietuvių, radi
jo vŪandėles bus paminėta 
Vasario 16 dienos reikšmė lie
tuvių tautai. Vasario 14, 11 vai. 
ryte bus ta intencija lietuvių 
parapijos bažnyčioje laikomos
pamaldos, o 2:30 popiet šv. laidotas naujose katedros ka- 
Juozapo parapijos salėje įvyks pinėse. Liko nuliūdusi žmona 

lių komisionieriaus ir kitų aukš- Lietuvos Nepriklausomybės 42 Louise ir anūkė Karen. nubū
tų pareigų JAV katalikų šalpos metų ir Lietuvos pavergimo 20 dęs sūnus Aleksas, 
organizacijose, jis buvo pata- metų minėjimas. Kalbės kon- 
rėju JAV psichologinės strate- gresmanas Monagan, miesto ma
gijos valdyboje, operacijų ko- joras E. Bergin, valstybės at- LIETUVIŠKOS NOVELĖS 
ordinavimo valdyboje ir JAV stovas J. Adomaitis ir pagrin- ANGLIŠKAI
informacijos agentūroje. Jis bu
vo direktorius štabo, kuris 33 
kongrese paririko komitetą ty
rinėti komunistinę agresiją. 
Daug padėjo organizuojant J.

Tėvas Kl. L. Kazlauskas, C. laipsnį iš chemijos gavo Bosto- A.V. pagalbą Europos ir Azi-
S.C., aukštesniąją mokyklą bai- no kolegijoj 1952. Prieš pra- jos valstybėms. Buvo direkto-
gė Plymouth, Pa., 1939. Tarna- dėdamas teologines studijas, rius arba narys JAV’ studijų
vo pereito kare metu JAV ka- kurį laiką dirbo chemijos ty- misijos Europoje. Azijoje, arti- tai. Brooklyn 21. N. Y., pas St. Zt-
riuomenėje Southwest Pacific rimo srityje Cyanamid kompa- muose ir viduriniuose rytuose Visi VVaterburio ir apylinkių baršką 85-37 88.St.. Woodha- 
ir Philipinuoee nuo 1942 iki nijoje, Bound Brook. N.J. Jo ir JAV delegatas Briuselio kon- lietuviai prašomi į šį ręikšmin- ven, N.Y.. ir Spaudas Kioske.
1946, Medical Corps. Grįžęs iš brolis kun. Bernardas J. Kaz- ferencijoje^Už visus darbus yra gą minėjimą atsilankyti. Minė- 280 Union Ave.. Brooklyn 11.
kariuomenės, baigė Scranton. lauskas dirba šv. Onos para- apdovanota# daugybe ordinų jmą renga VVaterburio Ame- N. Y. Novelių kaina 5 dol..
PA uiūveraiteųmo. Magistro pijoj, Luzerne. Pa. '. ir medalių/ rikos Lietuvių Taryba. Pasakų - 4.50 doL

dinę kalbą sakys dr. P. Grigai
tis iš Chicagos.

Meinėj programos dalyj da
lyvaus parapijos choras, veda
mas muziko A. Aleksio; parapi
jos mokiniai pasirodys su dai
nomis. šokiais ir pagros skudu
čiais. Taip pat dalyvaus ir skau- ninke, 910 Willoughby Avė..

Lifhuanian Short Stori*'

o taip pat ir anksčiau išleis
tos lietuvių liaudies pasakos 
Lithuanian Folk Tai**, St. Zo- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba užsisakyti paštu Darbi-

— Draugo romano konkursą 
Šiemet laimėjo Jurgis Gliaudą, 
prieš tai laimėjęs jau du kar- 
tus tą pačią premiją. Draugo 5 
dienraštis jau devinti metai ski- -V 
ria po 1000 dol. romanų kon- < 
kursam.

— Albina Uknevičiūtė, Ro- 
moję studijuojanti dainavimą, 
Vasario 16 proga koncertuos 
Vokietijos lietuviams. Grįžusi 
taip pat dainuos ir Romos lie
tuviams. Dainavimo studijuoti 
ji atvyko iš Australijos.

— Vytautas F. Bieiajus jau-----
nuo 1942 metų leidžia liaudies 
šokių laikraštį “Viltį” (Hope). 
Naujam šių metų numeryje jis 
duoda apžvalgų iš įvairių tau
tų šokių, žurnalas leidžiamas 
Denver, Colorado, pasirodo še
šis kartus per metus. - .

— Dail. J. Pautieniaus kūri
nių paroda Bostone atidaroma 
balandžio 3. Bus išstatyta apie 
50 kūrinių.

— Vokietijos ambasadorius 
prie Šv. Sosto besilankančiam 
Romoje dr. Adenaueriui buvp..^^.... 
surengęs priėmimą, į kurį bu
vo pakviestas ir min. S. Gird- 
.vainis. ;

— Dr. Juozas Valentinas, 
Italijoje baigęs veterinarijos 
mokslus ir emigravęs į Ameri
ką, vėl sugrįžo į Šiaurės Itali
ją, Brescia miestą, kur vienoje 
tarptautinėje maisto įmonėje 
eina svarbias pareigas.

— Miunchene į Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
bą išrinkta: pirm. kun. Tautke- 
vičius, Barasienė — ižd., ir 
Voroneckas — sekretorium.

— Juozas šaliūnas, gyvenąs 
Kingston, Pa., yra Niagara Fire / 
Insurance kompanijos agentas. 
Darbininko admin. siunčia 6 
'dol. prenumeratos ir rašo: “Ka
dangi vasario mėnuo Amerikos 
vyskupų yra skelbiamas katali
kų spaudos mėnesiu, todėl už
sisakau Darbininką. Prieš kurį 
laiką, gyvendamas Waterbury, 
Conn., buvau vienas iš Darbi
ninko organizatorių ir dabar 
mielai pasirūpinsiu Darbininko 
platinimu, nes tai puikus laik- , 
raštis”. ,

— Skubiai paieškoma Ona 
Šleder - Rutkauskaitė, kilusi iš 
Šiaulėnų parapijos, dabar gy
venanti Brooklyn, N.Y. Ji pati 
ar žinantieji prašomi atsiliepti 
adresu: Vladas Pužaitis, 3508 
Reisterstovvn Rd., Baltimore 15, 
Md.

NURSING SERVICE

FRIENDLY NIGHTINGALES 
NURSES, INC. 

BABY TECHNICIANS 
Specialize in care for pre-mature or 

any home Service. 
Courteous and efficiefit “aftendants.

DE 5-3151 or Tl 2-8595

NURSING SCHOOL

Would you likę to becorne a
L i ce n sėd PRACTICAL NURSE

Positions will be availabte m Hospi- 
tals. Inatitutions. Ooctors’ Office* A 
all Health Agencies. For complete 

Information phone or wr<te to:
Sister BEATA MARIA. St. Vincent* 
School of Practical Nursing. 45 Elm 
Street. Montclair. N. J. — PI 6-^000.

Dabar įūs galite aplankyti 
savo gimines

LIETUVOJE 
ir kitas U.S.S.R. rietas 
PAVIENIAI ar GRUPĖMIS 
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumų 
COSMOS TRAVEL BUREAU. 

Ine.
New York 

kuris tvarkė jų kelione* į įvai
rias Sovietų Sąjungos dalis. 
Mes padedam Jums sutvarkyti 

vizų ir kelionių reikalu*.
Informacijų dč) vizų reikalavi
mų ir rezervacijų. praSome ra
šykite arba kreipkitės:

COSMOS
TRAYEL BUREAU, INC.

45 WrM 45th Strrt't 
New York 38. N. Y. 
Tel. Clrck 5-7711

Co»mo* ... keliautojam*
jau mm ĮSOS



FUNERAL HOME

CARROL FUNERAL HOME, Ine
PKTRAS 'RSMtATJHgL savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJ AS

DIRSA FUNERAL HOME

PAUL’S RESTAURANT

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

ROOF LEAK?
WE GUARANTEE TO STOP IT 

29 Yeara Ebcperlence 
Special consideration given to 

Religious Institutions

RENGIASI pasaulinei žiemos olipijadai

RA 9-2521

CATHOLIC HOME

Bomanas Arlauskas (Aust- PRIVATE HOME

PL 4-6757
CATHOLIC MOTHER

ROOFING SERVICE

PLeasant 4-3501

V! 8-3800

RESTAURANTS

OiL BURNER

Chinese Cuisine
UNPAINTED FURNITURE

SOUTH HUNTINGTON
LONG ISLAND, N. Y.

DISPLAYGI 6-9100

R E P U B L I C
Wine & Liquor StorROOM ■ BOARD

GOLDEN AGE HOME
LAKE RONKONKOMA, L.l. N.Y.

PHOTO STUDIOS Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
AG ART A PHOTO 8TUOIO, 18 Mevnlngatar Road, Staten laland 3, N. Y.

Renkonkoma 9-8314

BELVEOERE HOTEL — 319 WEST 48th STREET, N. Y. CITY 
CentraHy Located. Transients Accomodated. SINGLES - DOUBLES.

GOVERNOR HOTEL — 4th & MARKE? STREETS, HARRISBURG, Pa. 
Harrisburg’s Newest and most Modern Hotel. 106 Rooms. $6.50 Up. 
T.V. in every room. Special Rates to Religious Groupes. D. Jacobs, 
Managing Director. Teiephone C Edą r 4-4041.

JAMES W ILSON HOTEL — HIGH & PITT STREETS. CARLLSLE, PA.
55 Rooms - $3.00 Up. Free T.V. - Dinning Room - Cocktail Lounge. 
Special Rates to Religious Groupes. Theodore C. Hyssong, Prop. 
Teiephone CH 3-5313

HOTEL CONTINENTAL — Beit Parkway & RockaVvay Blvd., Jamaica 34, 
L.l. N.Y. At N.Y. Intemational Airport. Free Transportation to A from 
all passenger terminais at Idlewiki. Free parking. Reasonable rates. Spe^ 
cial consideration given to religious groupes. For reservns. call Fl 1-3000

CATHOLIC MOTHER WILL DAY 
CARE CHILDREN ANY AGE IN

PRIVATE HOME.
REASONABLE RATES

Phone LA 5-6804

Hot Meals - Play Yard 
Reasonable Rates 

Nl 6-2670

K

HOTEL BARBOOR — For Men Only — 330 WEST 36 ST., N. Y. CITY. 
lOOROOMS - CENTRALLY LOCATED - REASONABLE PRICES. 
Special Consideration Given to Religious Groupes. 
LO 4-6360Member ot Diner'e Club. American 

Expresa. Carte Blanche Credit Cards 
Orders to take ouL Wines 4 Lięiiors 

Air Conditioned

LAN D’S ENO — 80 Brovvn’s Road, Sayvilie, L.I. — Outstandlng Sea Food 
A American Cuisine. Cozy flreside warmth. Commission Breakfaste - 
Weddingw - Religious Functions. Open all yw. Clooed Tusaday. Mem- 
fcer American Eapress A D*ner’s Club. For reservations Sayvilie 4-1888

ABERDEEN HOTEL — 17 WEST 32 STREET, N. Y. CITY — Hub of 
Shopping District. — Newly decorated Kitchenettes - Free Radio in 
every room - T.V. available. 1 block from Perau Station. Reasonable 
rates. Special Rates to Religious Groupes. PE 6-1600.

BROOKMONT HOTEL — 103 MONTAGUE ST., BROOKLYN, N. Y.
100 Rooms — SINGLES - DOUBLES — RESONABLE RATES with 
Special Consideration Given to Religious Groupes.
MA 4-3800

ALBERT HOTEL — 23 EAST 10 STREET, N. Y. CITY 
ejccellent LOCATION. ALL CONVENIENCE .R< 
Special Consideration Given to Religious Groupes. 
OR 7-0100

CA8EY HOTEL — LACRA. & ADAMS AVĖS., SCRANTON, PA.
315 Rooms ■- $4.00 Up - Children Under 12 FREE 
Special Rates to Religious Groupes 
Dl 3-1231

HOTEL BOLIVAR — 23b CENTRAL PARK WEST, NEW YORK CITY. 
Splendid Location. SINGLES - DOUBLES. RESONABLE RATES with 
Special Consideration to Religious Groupes. 
SU 7-6000

MEI TTNG Presents Rare & Exotic 
Chinese Cuisine ........ 
.. . . . an Adventure in Eating

Pereito šeštadienio E. D. 
YMCA krepšinio lygos pirmū
nų kova tarp Lietimų Atletų 
Klubo ir juodųjų Tramps da
vė pergalę mūsiškiams 67:56 
(31:39). Prieš be pralaimėjimo 
einančius Tramps mūsiškiai iš
ėjo aikštėn vos penkiese, be 
pakaitų. Gintautui atsinaujino 
senas sužeidimas; jo, tur būt, 
šį sezoną nematysime. Cilčių, 
atrodo, slegia šeimos reikalai.

Gero lygio, atkaklios ir per
mainingos rungtynės galėjo pa- 

_ tenkinti ir išlepusio skonio žiū
rovą. Pasekmė svyravo 2 - 3 
taškų skirtumu visą rungtynių 
laiką. Trečiame ketvirtyje prie
šininkas vedė jau 5 taškų skir
tumu, bet atletai neatleido ir 
persvėrė pasekmę savo pusėn.

' Paskutinėse minutėse mūsiškiai 
atlaikė gaivališką juodukų spar
tą ir pasekmę net padidino. Ko
va buvo gana kieta, bet ne- yjjįk A A mba a ava B 
trūko ir gražių techniškų pro-^gg^ SAfcHMAlAI 
švaisčių. LAK pagaliau pasiro- 
dė kaip vienetas, apsitvarkęs, veda K. Merks 
gynime sužaidęs be priekaišto,

CRESHEIM ARMS HOTEL — ALLEN LANE &. BRYAN CHESTNUT 
HTT.T., PHILA. PENN. — 75 Rooms — $4.50 Up — Free Parking 
Special Rates to Religious Groupes 
CH 7-4400

in Sheapshead Bay, Brooklyn, N.Y.
WILL DAY CARE CHILDREN

GREEN GABLES HOTEL 
LEWISTOWN, PA. 
20 Rooms. Special Rates to Religious Groupes 
Teiephone LEw<stown 8-6701

mnintrrd. Own my buildtna wlU> Studlo. wh|ch rspro're
ŠTUDIO HOURS: Vrdnredey. Tlnirmtay and F>>dąy - WJ.U?42!
apnohitmmta: Other dayn by only . A. GUDEWICZ —'Olhrrtw 2-1713

41 Rooms — $2.75 Up — Special Rates to. Religious Groupes 
JA 3-1216

ALEXANDRIA HOTEL — 250 WEST 103 STREET, N. Y. CITY 
242 Rooms — Singles - Doubles with Kitchenettes A Suites. 
Reasonable Rates — Special Rates To Religious Groupes. 
UN 4-1900

(1 Block East of Rte. 110) 
HAmiNon 3-9937

CATHOLIC MOTHER WILL 
DAY BOARD CHILDREN 

4 YEARS AND UP 
in her own home in Astoria, LIJN.Y. 
Excellent Care. Reasonable Prices.

FOR RETIRKD MEN
Near lake - home prlviieges - home 
cookod meals. — Near SL Joseph’e 
CathoHc clnrrch. Inspection tnvtted.

BERKSHIRE HOTEL
5th A WASHINGTON STREETS, READJŽ7G, ĘA- ,
248 Rooms — $5.25 Up. — Special Rates to Religious Groupes 
FRankiin 3-5211

PARK HOTEL — 123 WEST 7th STREET, PLAINFIELD, N. J.
Radio and Television in every Room - Elegant Dining Room - Function 
Rooms and Lounges — Ample Free Parking. Special Rates to religious 
groupes. PLainfield 6*3400

Licensed — Reasonable Rales 
HU 8-2951

THE RAMBLER INN
UA HIGHWAY #30, THOMASVTLLE, PA.
15 Rooms — $3.00 Up — Near Spring Grove School
Special Rates-to Religious Groupes — Spring Gnove 5281

kelti būtų sunkoka.
LAK žaidė ir taškų pelnė: 

Lapikas 21, Bačanskas I 19, Si- 
nišas 13, Daukša 8, Bačanskas 
n 6. Antrame ketvirtyje visų 
išgąsčiui smarkokai prisitrenkė 
Bačanskas K, kuris vis tik rung
tynes išlaikė iki pabaigos.

Po šios pergalės mūsiškiai 
yra rimti pretendentai į meis
terius. Sugebėję parodyti pa- 

, našią kovos dvasią ir susižai- 
dimą, kaip pereitose rungty
nėse, galėtų nusinešti laurus.

Sį šeštadienį 7 v.v. LAK žai
džia prieš 3 St Methodist Sek
madienį mūsiškiai žaidžia drau
giškas rungtynes prieš St Johns

Canadiąn Chess Chat nauja
jam numery atžymi Igną Žalį 
iš Montrealio, kuris laimėjo 
Amerikos Golden Knights ko- 
respondenc. turnyrą. “A great 
vietory for Canadian chess”, 
teigia užbaigoje žurnalas.

Algis Makaitis, kuris kątik 
laimėjo Bostono mokyklų šach
matų pirmenybes, bus pagerb
tas per Massachusetto šachma
tininkų metinį suvažiavimą, va
sario 22 d. Bostono YMCA rū
muose. Ten jam bus įteiktos 
dovanos. Boston Sunday Globė, 
vasario 7, rašo, kad Algis Ma
kaitis yra Bostono “Schoolboy 
Champion”.

Toronto Aušra miesto B ly
gos p-bėse įveikė YMCA 3U

. _. . . ... _ x Po tašką laimėjo*V. Pet-
Ten;?at rauskas, V. GenitasirM.Abro-

moterys.
Futbolas

Pereitą sekmadienį visuose dalyvavo 7 komandos. Laimėjo 
trijuose frontuose pralaimėta, fizikos-matematikos fakultetas: 
Pirmoji gavo pylos nuo Hota
SC 2:7. Rezervinė prakišo 0:3, talija), pasaulio koresp. p-bių 
o jauniai taip pat patyrė pir- pusfinaly įveikė A. Loeffler 
mąg pirmenybių pralaimėjimą (Argentina). Baltais žaidė Ar- 
prieš ukrainiečius pasekme 1:4. lauskas.

Šį savaitgalį dėl tautinėsAitKZiI 1-rrro 4- c3 Žf6 5. d4 e:d 6. e5 Že4 7.šventes futbole lyga lietukų c:d RM 8 Kfl 9 Va4 vd7
komandoms jokių pirmenybių 10 u Vd6 ž;ž 
rungtymų nepaskyrė . b;c K(i8 14>f3 15.

Išėjo naujas Sportas f;e ig.Rgl Bf8 17.Rg5
Jau Sėjo pirmasis šių metų Kc818.Žc3d:el9.Re3Bb8 20.

Sporto numeris, gabiai K. Cer- ž;e4 Vd8 21. a3 Re7 22. Va5 
keliūno redaguojamas. Ir vėl Bb6 23. d5 B:c6 24. d:e Vd3 25. 
malonus vaizdas — geros ilius- Žf2! Vc4 26. Bei Ve2 27. Vd2 
tracijos, neblogi straipsniai ir B:2 28. Vd7 Kb8 29. R:f2 ir 
kronikos žinios. Pr. Mickevičius juodi pasidavė.
rašo apie suvažiavimą Roches- —— 
teryje, Vyt Grybauskas apibū- (jis apie tai turėtų gerai nusi- 
dina mėgėjus ir profesionalus manyti), kiek per daug vietos

užima Br. Keturakio olimpinių

JI M’S Restaurant and Ptezeria 
65-01 Grand Avė., Maspeth 

PlZZA - to - go, BEER and WINE 
Pieš, Food and Sandwich Orders to 
take ouL Give us a call and your 
Mesi or Pte will be prepared.

DAvenport 6-7327 We Deliver

Aloyzo Barono futbolinė nove
lė “Baudinys”, susitikimas su

kita. Laisvuose svarstymuose 
kaip paprastai karštas J. šoliū- 
no straipsnis, jau spėjęs susi
laukti keistoko dėmesio mūsų 
platesnėje spaudoje. Leidinys
ir vėl malonus svečias.

Atletas

FUEL^SERVICE, INC.
GULF SOLAR HEATTNG OIL 

-Alyva dildomos krosnys aptarnau
jamos ir naujos krosnys įstatomos.

56-69 58th St., Maspeth
Dienomis Vakarais

TW 4-0222 TW 4-0224

Now New Low Prices on Unpainted 
Fumiture. Desks - Bookcases - Cab- 
inets - Chest of Drawers - Chiffe- 
robes. Special consideration given to 
religious institutions.— STEINWAY 
Unpainted Fumiture, 32-40 Steifmy 
St., UI.City. At the Independent 
Subway Entr. RA 8-4585. Branch 
store at 47 W Main St., Smithtosvn,

EASTCHESTER Vic. Cola A Splite 
New development. Dead-end Street 

3 A 4 bedrooms, 2 baths. 2 iavs.
Near schools, churches, buses, shops. 

IN THE 30’S. ' ' 
Woodbine 1-4241

• YOUR AD

ANY AGE.
Best of Care - Frivate Home

OL H471

CATHOLIC MOTHER 
WILL DAY CARE CHILDREN 

in MidtuwL, N. Y.
Good Food - 1Cxcellent Care

Also Room for Working Mother 
Kl 6-4108

WILL CARE FOR CHILDREN
ANY AGE 

In Lovely Home - Reasonable Prices 
Iną^ection Invited 

SU 1-2716

SPECIAL NOTICE TO OUB MANY OUT OF TOWN 
CATHOLIC GROUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME IN THE NEW YORK CITY ARĖA DUBING THE 
LENTAL SEASON—THE FOLLOWING HOTELS HA VE 
SPLENDID REPLTATIONS FOR CLEANLINESS, COM- 
PLETE SERVICES AND FRIENDLY HOME-LIKE AT- 

/MOSPHERE. WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR 
THE VEBY BEST IN HOTEL ACCOMMODATIONS.

CATHOLIC MOTHER 
WILL CARE FOR CHILDREN 

1 yr. up 
Daily or Weekly 

Reasonable prices 
Inspection invited 

W 6-8528

IN ST. ALBANY, L.l. 
Licensed Mįother will give 

DAY CARE TO CHILDREN < 
Ages 3 yrs to Pre-Scbool. 

Reasonable Rates. Inspection invited 
Pbone SP 6-3392

HOTEL IRVING ARMS — 222 RIVERSIDE DRIVE, New York City. 
SINGLES - DOUBLES all with> Kitchenettes; with or without privarė 
bath. $13.50 Up; Transients Daily $3.50 Up. Special Rates to Religious 
Groupes. Rl 9-6320. i.;.

HOTEL BRIERFIELD — 215 WEST 83rd STREET,‘N. Y. CITY;
Nicely fumished — one- two- and three rooms. Suites with kitchenettes. 
$20.0u Up. Daily - Weekly -Monthly. Special Rates to Religious Groupes. 
TR 4-6400. '

HOTEL LIDO — 59 WEST 65th STREET, N. Y. CITY
DAILY SINGLES $3.00; DAILY DOUBLES $4.00. Spotlessly Clean. 
Cheerful Outside Rooms. — Special Consideration Given to Religious 
Groupes. TR 7-1626.

CATHOLIC MOTHER 
WILL BOARD CHILDREN 

Infante To 5 Yra.
In Own Home — Reasonable Rates. 

Inspection Invited 
Phone VI 8-2158

HOTEL MAYFAIR — 242 WEST 49th STREET (Near Madison Square 
Garden), Opposite St. Malachus Church (The Actors’ Church). N.Y.C., 
SINGLES - DOUBLES. Very reasonable rates. Special consideration 
given to religiou^ groupes. Cl 7-1150. .. .

LEVHSBURGER HOTEL

KEW FOREST FUEL OIL CO.
Ouick Delivery—24 Hour Service 
Complete Oil Bumer Installžtlon 
Take Advantage NOW of Our 

New Low Fuel Oil . Prices 
73-01 Metropolitan Avenue 

Middle Village TWinning 4-8220

CbH LO Mti

AR JŪS ŽINOTE,
. kad iš jūsų atlyginimo 
mokesčiai — vaistu

Jūs turite teisę dalį įmokėtu 
valstybinių ir federalinių 

mokesčių gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

tuqs

ALBERT F. PETERS
DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

jums padės
Mes užtikriname mūsų darbo pasekmingumą, mes jums 
atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 

tvarkysite pas mus.
84-14JAMAICA AV&, VI 3-1477

WO0DHAVĖN 2ITN. Y. " AFDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis :

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
UIS Mt. Vemon St Philadeipliia 23, Pa.

POplar 5-4110

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Te!. BA 9-118,1

74 Providence Street 
Worcester, Mass.

PL 4-1165

Joseph J. & Johanus H. Dirsa
51 PROVIDENCE STREET

SERV-WELL ROOFING CO.
All Types of Roofing A Repalrs

Side WaU Shingling 
Gutters, Leaders, Skylights

Reasonable. Guaranteed Work. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMA

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

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

L1QUOBS —. BEEB — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Šeštadieniais, sekmadieniais 
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. VISNIAUSKAS
31 Špring St., New Britain, Conn. Td. BA 3-9771

RAYS LIQLOR STORE
Galima gauti ivairiausios rūžies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFEKTS BLVD. BICHMOND HILL, N. Y. 
Telefonas: VTrginia 3-3544

In Catholio Area of

322 UirioB Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
TeL: EV ^-2989 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midif ’ 
šventėms bei kitokioms progoms .



Pamaldos už Lietuvę Aušros 
: Vartų parapijos bažnyčioje; 570 

Broome St., New York 13, N.Y., 
bus sekmadienį, vasario 14 d., 

> 11 vai Į šias pamaldas kvie
čiami visi oficialių lietuviškų 
įstaigų bei organizacijų atsto
vai. Pamaldas laikys klebonas 
kuh. J. Gurinskas, pamokslą 
sakys tėvas Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M., pranciškonų vie
nuolyno viršininkas Brooklyne.

A L. R. Katalikę Federaci- ______
New Yorko - New Jersey nenori grąžinti 

apskrities seimelis šaukiamas * 
kovo 6, 2 vai. popiet, V J. At
simainymo parapijos 'salėje, 
64-25 Perry Avė., Maspeth, L. 
L, N.Y. Visos KataL Federaci
jai priklausančios organizacijos 
bei draugijos prašomos išrink
ti po du atstovus, aprūpinti įga
liojimais bei veiklos praneši
mais. Į seimelį kviečiami visi 
katalikiškos akcijos veikėjai bei 
organizacijų nariai.

Sibiro lietuvaičię ranka rašy
bą maldaknygė “Marija, gelbėki 
mus”, kurią į anglų kalbą iš
vertė Kęstutis Trimakas, 
S.J., o įvadą parašė kardinolas 

? R. Cushing, jau atspausdinta 
Ir gaunama B alfo Centre, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y., 
arba Ateities administracijoje, 
916 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N.Y. Išleido Paulist 
Press, New Yorke. Kaina 1 egz. 
50 centų. Knygelėje įdėta lie
tuviškojo originalo — rank
raščio nuotraukos.

Balfo centras praneša, kad 
P. Kidolis aukojo vajaus pro
ga Balfui ne 5, bet 10 dol. Be

to 19. Bos ;

nų Balfo veildai.
Balio Centro Valdyba 

rė grąžinti 10,000 dėl da|

Departmentui reikalaujant S 
paskola buvo duota tremtini) 
kelionei finansuoti Baitas da 
liks skolingas 10,000 dolerių 
nes pasinaudoję paskola ne vi 
si dar grąžino Baltui kitų nė 
neįmanoma surasti, greičiausi

Balfaš apmokėjo 106 prenu 
meratų “Eglutės”, kuri siunti 
nėjama Vokietijoje esantiem- 
vaikučiams. Taip daroma jai 
kelinti metai

Balfo įgaliotinis Danijoje A 
Gebelow baigė savo darbą. Ji 
rašo, kad laimei lietuviai Da 
nijoje ypatingų problemų ne 
turi, kurie tik gali dirbti - 
dirba. Įgaliotiniui A Gebelow 
Balfo Centro Valdyba pasiuntė 
specialią padėką, prašydama ir 
ateity neapleisti lietuvių. ~.

šešiems savanoriams kūrė
jams — invalidams, esantiems 
Vokietijoje, Balfo Centro Val
dyba Vasario 16 dienos proga 
paskyrė po 100 DM. Pinigus 
pavesta išmokėti Balfo įstaigai 
Miunchene.

Kun. L Jankus vasario 19 
proga išsiuntinėjo visiems akty
viems Balfo skyriams specialų 
pasveikinimą — po 10 egL lie
tuviškai - anglišką leidinį “Ma
ry Save us", kuris tik ką išėjo 
iš spaudos. Jį savo lėšomis iš
leido tėvai Paulistąj New Yor- 
ke ir kelis šimtus egzempliorių

VASARIO 16 proga Massachusetts gubernatorius Foster Furcolo ir šiemet paskelbė dekleractją. Ją pasi
rašant dalyvavo Alto skyriaus atstovai iš k. i d.: vicepirm. J. Sonda, skret. A. Juknevičius, gubern. 
tarybos narys E r nešt Stasiūnas, narys J. Vaičaitis, pirm. J. Arlauskas, narys J. Grigalius, gubm. spau
dos viršininko pad. William V. Gorski.

Išnuomojamas didelis'šviesus 
kambarys su baldais ir apšil
dymu vienam ar dviem asme
nim, 902 Belmont Avė., Brook- 
lyn 8, N.Y., netoli Euclid trau
kinio stoties, Lefferts Blvd. li
nijos. Tel MI 7-3831.

Whl l take (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

34-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21. N. Y.

Parkvay stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. JAmaica 6-7272

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

ONOS IVAšKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuvės reikTnenys'ir k7~

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

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Tikiu jus visus matyti minėjime
MMi Tautiečiai!

šiais metais, kaip jums, tikiu, 
yra žinoma, tapau išrinktas 
New Yorko Alto pirmininku. 
Su ta garbe paveldėjau ir pa
reigas. Viena iš jų — kartu su 
visais Alto nariais rengti ir va
dovauti Vasario 16 minėjimui.

Altas vienas negali minėjimo 
suruošti. Tam reikalinga visų 
jūsų pagalba.

Vasario 16 minėjimas nėra

darvienas parengimas^ arba 
koncertas, tai demonstracija 
tautos, kuri buvo šimtmetį pa
vergta ir vis dėlto Įrodė savo 
gyvumą, atgaudama laisvę.

Vasario 16 minėjimas yra de
monstracija pasauliui, kad mes 
tos laisvės buvome ir esame 
verti, kad mes jos trokštam ir 
reikalaujam.

Laisvė yra. reikalaujama ne 
pavienių asmenų, bet visos Lie
tuvos, visų lietuvių, kur jie bę- 

to, vajui besibaigiant aukų dar padovanojo kun. L Jankui ho- būtų.
atsiuntė Z. A. Raulinaitiš 15 notaro vietoje (kun. L Jankus n Katonas izkl Jatulis. Tą savo nusistatymą mes ga-

s.om
II1WOS_

Pamaldos už Lietuvos laisvę 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
bus vasario 16 d. 9 vai. ryte, 
šiose pamaldose dalyvaus visi 
parapinės mokyklo mokiniai. 
Po pamaldų tą dieną pamokų 
nebus.

Kat. Federacijos Bostono sky
riaus susirinkimas įvyks vasa
rio 19 d. 8 vai. vak. šv. Petro 
pobažnytinėje salėje.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Bostone įvyks vasa
rio 14 d. Minėjimas pradeda
mas šv. mišiomis 10 vai šv. 
Petro bažnyčioje, kuriąs aukos 
ir pamokslą pasakys svečias 
iš Romos kun. dr. V. Mincevi
čius. 2 vai. popiet So Boston 
aukštesnės mokyklos salėje, 
Thomas Park, įvyks masinis vi- 
sų Bostono lietuvių susirinki-

dol., B. Spudienė 10, M. Sta- tflri autoriaus teises). Vasario 7 Garwood, N.Jį, po ii- hm parodyti vieningai ateida- mas. Kalbės Lietuvos garbės karienę, kuri įvyks vasario 28
naitienė 5 ir J. Matulaitienė žfemos, ypač Kalėdų metu, g05 fr sunkios ligos mirė kapi- mi į minėjimą, nekreipdami konsulas A šalna ir Massa- mokyklos svetainėje. Atsilan- 
5 doL siuntos į’ Lietuvą lah?i vėluok tonas Izidorius Jatulis. Velionis dėmesio į orą ar nuotaiką. chusetts valstybės Attorney Ge- kydami į ją paremsite parapiją.

Balfo centras visiems nuo- ja, tačiau nėra jokių davinių, buvo malonaus būdo ir didelio Savanoriai ir partizanai au- neral Edward J. McCormack, §v. Vardo draugijos mėnesi-
kad jos būtų uždraustos .ar žu- darbštumo žmogus. Nors jo kojo savo gyvybę, kad mes ar jr.' Bus paskaityta gubemato- nės pamaldos, mišios, susirin-

lš Atletu klubo veiklos vusios, nors jaučiama, kad lie- sveikata jau ilgesnį laiką šlu- mūsų artimieji galėtų gyventi riaus proklamacija ir priimtos kimas ir arbatėlė bus vasario
V Perėmus pareigas naujai vai- tuvių priespauda ir pereekioji- gvo, bet jį buvo galima ma- laisyrn laiboje Lietuvoje. rezoliucijos. Pagrindiniu kalbė- i4, 8v. r.

dybai, Brooklyno Lietuvių At- mas žymiai sustiprėjo, 
lėtų Klube, atrodo, pradės pūs- 
u nauj> vejai, mėnesiniams na. Pedera<^į pirmininkas,
rių susirinkimams paįvairinti, skaitys .'New Yorko -
rodomi filmai K sporto ir kito New gtilikų ^y. ^im7“n‘^

klubo salėje numatoma rengti ^raįjos salėje:Ms«>etlU?Y> e” Vyr° “• teV°’
šokius Pirmasis šokiu vakaras P^P1!05 saieje^. Mspetn, m.y. tuviškoji visuomene — uolaus 
rengiamas vasario 20, šeštadie- LaiB* Bulvičiūtė, New Yor- darbuotojo. New Jersey lietu- 
nį, gros populiari “Club 10” ko studentų ateitininkų draugo- viai liūdėdami gausiai susirinko 

vės narė, už pasižymėjimą moks- . palydėti į amžinojo poilsio vie-

ELEK1ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

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

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

Mėsinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas

širdžiai dėkoja.

ti nauji vėjai. Mėnesiniams na-

lietuvių gyvenimo, šeštadieniais

Antanas

Cambridge, Mass.

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

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

Visuomenė yra kviečiama į- 
sigyti bilietus į parapijos va-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

4yti visuose lietuviškuose vi- Mūsų šventa pareiga bent tojų bus Mykolas Vaidyla iš Kun. J. Petrauskas susirgo 
Šuomeniniuose darbuose. Daug kartą į metus juos prisiminti, Chicagos. Minėjimo metu bus jr nebegalėjo laikyti mišių sek-

K* dirbo Balte, buvo pereito Bal- grąžinant bent tokiu būdu mū- renkamos aukos kovai dėl Lie- madienį ir savaitės pradžioje.
fo seimo organizacinio komi- sų skolą už laisvę. tuvos laisvės. Pabaigoj bus Gydosi namuose.

Alto vardu 4$. kviečiu visus graži meninė programa, kurią
lietuvius dalyvauti sekmadienį, atliks muz. J. Gaidelio veda-
vasario 14, 11 valandą Aušros nias mišrus choras, Onos Ivaš-
Vartų bažnyčioje, 570 Broome kienės vadovaujamas tautinių
St., New Yorke, pamaldose.

Tą patį sekmadienį 4 valan-, mokyklos mokiniai, 
dą popiet Webster Hali, 119 
E. 11 gatvė Manhattane, iškil
mingam minėjime.

Tikiu jus visus matyti Webs- 
ter Hali. A. Varnas

tet pirmininkas. Su velionies

šokių sambūris ir lituanistinės

6 vai. vak. Tautininkų Sąjun
gos namuose įvyks banketas, 
kurio pelnas skiriamas Lietu
vos laisvinimo reikalams.

kapela. vės narė, už pasižymėjimą moks- . palydėti į amžinojo poilsio vie-
Vasario 19 penktadienį, 8 le buvo pakviesta į nadonali- ta. Palaidotas vasario 10 iš švč. 

vai. vak. įvyksta nepaprastas garbės organizaciją ekono- Trejybės bažnyčios Newarke, 
narių susirinkimas, kuriame mijos mokslų šakoje (Omicron šv. Kryčiauš kapinėse, Arling- 
bus svarstomi klubo įstatų pa- epsilon). Laima studijuoja ton, N.J. 
’ • ' t? Jono unive,si,ete' Queens. Aviia, pr]e5

rą mėnesių atvykęs iš Vokieti- 
f2cc^i^?)Dliaudi1tm7SbroSrir Brpoklyno pešto viršininkas jos į JAV eucharistinio kongre- 
mokestinių pareiškimų piidytojas Edv.. J. Quingley praneša, kad so Miunchene reikalais, šiomis 
Styboš^bus^113 ivairius deda pastangas gyventojams dienomis lankosi rytiniame J. autobuso stoties. vai bei veikėjai tarėsi choro
- ■ - - paštą pristatyti anksčiau Paš- A V. pakraštyje. Bostone buvo Kreiptis: A. Raudžius, 328 organizuojamo didingo koncer

to išnešiotojai iš pašto įstaigos susitikęs su kun. A Kantautu, Union Avė., Brooklyn, N.Y. 
į jų aptarnaujamus rajonus tu- kuris organizuoja Lietuvos vy- ----------- --------
rėš išvykti ne 8:30 vai. iŠ ry- čių ekskursiją į eucharistinį Išnuomojamas dviejų kamba- 
to, kaq> buvo iki šiol bet 7:30, kongresą. Prieš grįždamas į Vo- rių su vonia ir* pilnu apstaty- 
ir baigti'apie 11:45. Kai kurio- kietiją trumpam yra sustojęs mu butas Woodhavene, prie Ja- 
se pašto apylinkėse šis bandy- Brooklyne tėvų pranciškonų maica linijos. Kreiptis: tel. VI- 
mas jau pradėtas. vienuolyne. 7-5834. .

taisymai.

Greitai užpildo pavienių asmenų 
mokestinius pare^kimus. Patartina 
namų savininkams ir biznieriams 
kreiptis į jį. kuris puikiai sutvarkys 
jūsų mokestinius pareiškimus ir ne
turėsite bėdos su valdžia.
Kreiptis darbo dienomis nuo 6 vai. 
vakaro, o šeštadieniais ir sekmadie
niais visą dieną šiuo adresu: 664 
Jamaica Avenue. Brooklyn 8, N. Y.

Tel.: AP 7-3631 vienuolyne.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

MINĖJIMAS
Š.M. VASARIO 14 D. 4 VAL POPIET

K ai b ė s Honorable Congresstnan LEONARD' 
FARBSTEIN ir dr. D. KRIVICKAS.

MODERNIŠKA KOPLYČIA.
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Bažnytinio choro koncerto 
reikalu pasitarimas įvyko va
sario 10 d. šv. Petro parapijos 
klebonijoje. Bostono lietuviškų

Išnuomojami trys šviesūs 
kambariai su vonia vieno blo
ko atstume nuo traukinio arba organizacijų ir draugijų atsto-

MENINĖJE DALYJE DALYVAUS:

solistė ALD. STEMPU2IENĖ

Operetės choras, vadovaujamas muz. M. CIBO ir

Tautinių Šokių Grupė, vad. J. MATULAITIENĖS.

Tą pat dieną 11 vai. bus pritaikintos pamaldos 

Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, 570 Brome
St, New York 13, N. Y.

Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti.

Įėjimas 2 dol. suaugusiems (1 dol. moksleiviams)

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

to reikalu, šiais metais parapi
jos chorui sukanka 60 m. ju- 
bilėjus. Kadangi choro globėja 
yra šv. Cecilija, todėl šio ju- 
bilėjaus proga choras planuoja 
pastatyti šv. Cecilijos koncer
tines mišias, šio koncerto pel-

- nas eis parapijos reikalams.

Purinas, kun. J. Petrauskas yra 
dvasios vadas. Vyčiai renkasi 
kas pirmą mėnesio antradienį.

Cambridge gyveną lietuviai 
bendromis jėgomis ruošia Va
sario • 16 minėjimą vasario 14, 
3 vai. popiet Katalikų Klubo 
salėje. Programoje dalyvaus ir 
parapinės mokyklos vaikai.

Visi kviečiami atsilankyti.

— Pranciškonę gimnazijoje 
Kennebunkport, Maine, jau pra
sidėjo registracija ateinantiem 
mokslo metam. Priimami mo
kiniai į visas keturias klases, 
jeigu jie bus sėkmingai baigę 
pradžios mokyklą arba atitinka
mą žemesniąją klasę. Gimna
zijoje yra išeinamas kolegijom 
ar universitetam paruošiamasis 
kursas, su sustiprinta lituanis
tika. Smulkesnėm informaci
jom rašyti: Rev. Father Rector, 
St. Arithony’s High School, Ken-
nebunkport, Maine.movė Bostono skyrius sausio 

31 dienos susirinkime išsirin
ko naują valdybą: inž. Vikt. 
Kubilius — pirm., Br. Utenis 
— ižd . Alb. Šležas — sekreto
rius. Tame pat susirinkime įsto
jo trys nauji nariai: K. Dause-
vičius, Ad. Tumas ir Br. Ute^ 501 Ridgewood Avė., Brooklyn, 
nis.

Išnuomojamas šešių kambarių 
butas su apšildymu, šiltu van
deniu 3 ar 4 suaugusiom as
menim. Kreiptis: R. Janutienė,

N.Y., teL: TA 7-0449.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brot^dyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LArlDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie ForeMt' Parkway Station) 

WOOOHAVEN, N. Y.
Suteiktam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

Mylimam Tėvui

Adolfui Grigaliūnui
mirus, advokatui JONUI GRIGALIUI IR JO ŠEIMAI 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą...

BOSTONO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS
•DAINAVA"

F U N E R A L HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir BALSAMUOTOJAS

C«mbridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemŲka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge tr Bostono kolonijas te- 
tniausiemis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Saukas: Tel. TR 6-6494


