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E TO LAIMĖJO TIK MASKVA
Iš triukšmo dėl Vokietijos ir Ispanijos
Europos socialistam tebėra 

mielesne Maskva nagu Madri
das. Tai parodė triukšmas dėl 
Vokietijos projektuojamu ba-

10 CENTŲ
zię Ispanijoje

Anglijos parlamente užsie
nių . reikalų ministeris Lloydas 
pripažino, 'kad tokios bazės Vo
kietijai, kaip Nato nariui, reika-
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Prancūzai priešinas pirmi, Amerika iš paskos, Anglija trankias
0 Chruščiovas šturmuodamas tikisi daugiausiai aimėti viršūnių konferencijojeBerlynas ima aiškiau temp

ti santykius tarp Maskvos ir Va
karu. į Maskvos smūgius pir
mieji smūgiais atsakė Prancū
zai ir Amerika. Anglija traukia
si atbula..

Sovietai lig šiol nieko neat
sakė į Amerikos, r Anglijos, 
Prancūzijos protestus“ dėl sovie
tų įvestų naujų leidimų vaka
riečių karinių * misijų nariam 
važinėti per “Vokietijos Demo
kratinę Respubliką”.

KO LAUKIA IŠ 
CHRUŠČIOVO

Prancūzija pirmoji nutarė 
imtis priemonių prieš Vokieti
joje esančią sovietų karinę mi
siją 4r- apriboti misijos nariam 
judėjimo laisvę tik iki 10 my
lių nuo savo buveinės. Ameri
ka tam pritarė. Tik atidėjo vie
nai savaitei, kaip praneša J. 
Alspp, (NYHT) dėl 
Anglijos pažiūros.

Amerika taip pat 
naujinti vakariečių 
skraidymus aukščiau
dų ribos. Berlyno koridoriuje, 
kaip žinia, sovietai buvo ėmęsi 
grasinti amerikiečių lėktuvam, 
reikalaudami, kad jie' skristų 
žemiau tos ribos: Protestuoda
mi prieš Sovietų kišimąsi, ame
rikiečiai Betgi buvo įsakę savo 
savo lėktuvam neskraidyti aukš
čiau Sovietų reikalaujamos ri-

skirtingos

ryžosi at- 
lėktuvų 

10,000 pė-

J. Alsop (NYHT) rašo, kad 
Chruščiovo ligšiolinis elgesys 
leidžia daryti išvadą, kad vir
šūnių konferencijoje jis bus 
griežtas, audringas. Jis imsis 

. bauginimo, grasinimo taktikos 
Berlyno klausimu.

Chruščiovas esąs . įsitikinęs, 
kad tokia taktika jis gali dau
giau laimėti. Tai rodė santykių 
dėl Berlyno eiga. Girdi, 1958 
Chruščiovas pareiškė: padėtis 
“nepakenčiama”; imsis jėgos jai 
pakeisti. Į tą grasinimą Chruš
čiovas gavo iš Vakarų sutikimą 
derėtis dėl Berlyno, nors ta pa
dėtis su Maskva buvo sutarta 
ir Vakarai jos nelaikė “nepa
kenčiama”.

. Sutikimas derėtis atvedė į 
Ženevą. Ženevoje Chruščiovas 
pamatė, kad Vakarai laikosi 
“traukimosi” politikos. Tai įga- spausti..

Padėtis pasikeistų, mano Al
sop, jei Amerikos prezidentas 
vadovautų su geležiniu tvirtu
mu. Bet tuo tarpu tokio pre
zidento nusistatymo neprama
toma.

bos. Dabar Sovietam pranešta. Tačiau Alsop aiškina, kad prie- Maskvai Berlyno'bei Vokietijos 
kad Vakarai savo teisę pašilai- žastis yra kita — Anglai aiškiai sąskaita.
ko ir skridimą atnaujina. ^-^.^nustotatepripąžinti ryty Vokto- Taigi vienybė tarp vakariečių,

ANGĮ JOS NUSISTATYMAS ti ją. Iš to nusistatymo ir ptau- - sako Alsop, yra labiau tariama, 
SKIRIAS NUO AMERIKOS IR

PRANCŪZIJOS
Kaip informuoja J. Alsop, 

Anglija laikosi politikos neda
ryti nieko dėl tų leidimu ke
liauti po ryty Vokietiją. Lygiai 
taip anksčiau jie spaudė Ame
riką, kad nusileistų Sovietų rei
kalavimui neskraidyti aukščiau 
Sovietų reikalaujamos ribos. t

Anglai aiškina, kad nepri- 
imant sovietų nustatytų leidimų 
reikės atšaukti karines misijas 
iš Potsdamo. O jas naudinga 
ten turėti informacijos tikslais.

kia visos Anglijos nuolaidos negu ji yra iŠ tikrųjų.

tebera kelionėje

Vokiėtijos apsaugos ministe
ris F. J. Strauss vasario 25 . 
parlamento komisijoje atkak-

* liaf gynė savo planą — gauti 
bazes Ispanijoje, kur Vokieti
jos kariuomenė galėtų turėti 
savo sandėlius, ligonines, tre
niravimosi aerodromus. Straus- 
sas užtikrino, kad nieko nebus 
daroma be,Nato pritarimo. Kas 
buvo lig šiol padaryta, tai tik 
tiek, kad buvo pasiųsta kari- 
ninkų komisija^ apsižiūrėti vie— 
toje tokios bazės galimybių.

Po triukšmo spaudoje prieš 
tas bazes Bonnoje stengiamasi 
sudaryti įspūdis, kad tai tik 
Strausso idėja ir atsakomybė.

lingos, bet pasiūlė, kad 
kietįjai duotų jas kuris 
narys, o ne Ispanija.

Amerika oficialiai išvengė pa
sisakymo, tačiau privačiai de
partamento sluoksniai pasila
kė, kad Bonnos ginklavimo po
litikai neatsižvelgė į Europoje 
tebegyvus sentimentus prieš 
Hitlerio sąjungą su Ispanija. 
Pasisakė taip pat, kad iš viso 
triukšmo dėl bazių jei kas lai
mėjo, tai tik Sovietai.

kas ir kodėl ta triukšmą su
kėlė?

Ispanijos spauda atkreipė 
dėmesį, kad pirmas aliarmas 
buvo C. L. Sulzberger N. Y. 
Times vasario 22, o jis žinias 

Ispanija paskelbė taip pat, gavo iš Paul Henri Spaako, ku- 
kad bazių ji niekam neduos be 
pritarimo Nato ir Portugalijos, 
su kuria ji turi karinę sutar
tį-

lino jį toliau grasinti: jei Va
karai nenusileidžia, jis atšauk
siąs savo ministerį. Ir tada 
Chruščiovas gavo pakvietimą iš 
Eisenhowerio atvykti į Ameri
ką.

Amerikoje Chruščiovas taria
mai nusileido: terminą pasi
traukti iš Berlyno sutiko laiky
ti neapribotą jokia data. Bet už 
tai gavo iš prezidento sutikimą 
dalyvauti viršūnių konferenci
joje.

Dabar sudarinėjama "ultima
tumo atmosfera" prieš konfe
renciją. O Vakarai per 15 mė
nesių dar nepajėgė susitarti, 
kas daryti dėl Berlyno, jei pa
dėtis kryps į blogąją pusę. Tai 
paskatina Chruščiovą toliau

Kas tvarko?
Sovietų saugumo šefas mar

šalas Zacharovas kalbėjosi su 
Paryžiaus policijos prefektu 
Maurice Papon dėl saugumo 
priemonių, kai atvyks į Paryžių 
Chruščiovas. “Kas mums tikrai 
rūpi — tai prancūzų komunis
tai fanatikai”,, kalbėjo Papon. 
“Nesirūpinkite, aš jau tuo pa
sirūpinsiu”, atsakė Zacharovas. 
Po kelių dienų prancūzų komu
nistų delegacija prisistatė pas 
Papon ir pasisiūlė su talka tvar
kai palaikyti.

ANGLAI AR 
VOKIEČIAI 

SU HITLERIU?

ris dabar yra Nato gen. sekre
torius, o šiaip žinomas kaip 
Belgijos karingas socialistų par
tijos veikėjas.

Daugiausia triukšmo kėlė 
Anglijos darbiečiai ir socialis
tų internacionalas. Jie r protes- •* 
tavo, nes bazių sumanymas 
eina prieš internacionalo nusi
statymą neįsileisti. Ispanijos į 
Nato.

Socialistų triukšme ne tik vo
kiečiai pamatė, kad Anglijos 
darbiečiam ir socialistų inter
nacionalui buvo ir tebėra mie
lesnė Maskva, negu Madridas.

Socialistai tebegalvoja: nors 
Ispanija būtų naudinga kovai 
prieš bolševizmą, bet nuo Ispa
nijos reikia atsisakyti, kadangi 
ji darė sąjungą su Hitleriu; 
nors Maskva taip pat darė są
jungą su Hitleriu; nors Hitle
riui Maskva pristatinėjo strate-

ROMANA — MARIANAPOLYJE

- 'tAĮNE-HEItTERh^
Christian Herter, valstybės PREZIDENTAS EIS»NHOWERIS Pietų Amerikos valstybėm nuvežė ir 

sekretorius, susilaukia vis atvi- .Taeia" kito^.DU®‘rau.k<^e "7^'’ kad J’*''tas di.*?as pa’. .... ... .. vargo. Ypačiai gilų jspudj padare Rio de Jamero lėktuvų susidūrimas,
resnes kritikos IŠ užsienių dl- kuriame žuvo amerikiečių kapela ir bražiltų keleiviai.
plomatų privačiuose pasikalbė
jimuose. Jam prikiša, kad jis" 
neturįs politikos daugeliu klau
simu ir palieka juos spręsti ma
žesniam pareigūnam.

Kiek katalikų už katrų partiją?
Respublikonai bus dar labiau 

mažuma?

kad 
ma-

res-

Gallupo institutas, patikrinęs 
9,415 balsuotojų, rado, 
respublikonų populiarumas 
žėja. Būtent:

tik 30 proc. pasisakė už
publikonus, 47 proc. už demo
kratus, 23 proc. laikė save ne
priklausomais. Dar 1956 gale 
institutas buvo radęs už res
publikonus 49 proc., 
kratus 52.

už demo-

Marianapotyje, Tėvų Mari- Antra paskaita dr. J. Simons, 
jonų patalpose, vasario 20-22 fondo jaunimo reikalam vice- 
savaitgalyje buvo Pax Romana pirmininko, iš Elizabeth: Tarp- 
seminaras, kurį surengė Stu
dentų Ateitininkų Sąjunga.

Seminaras buvo ypatingas 
tuo, kad jame dalyvavo atsto
vai ne tik iš Amerikos, Kana
dos, bet ir iš pietų Amerikos 
valstybių — Bolivijos, Chilės, 
Ecuadoro, Peru. Tai buvo or
ganizacijų pirmininkai, kurie 
čia užsuko, grįždami iš Mani- 
los Pax Romana kongreso. Iš 
Jungt. Valstybių.ir Kanados da
lyvavo atstovai šių organizaci
jų: Ateitininkų Studentų Są 
jungos, latvių Dzintars, ukrai-

PIETŲ AMERIKA MARIANAPO- 
LY; Carlos Correa (Ecuador), 
Carlos Ramirez-Alzamara (Peru), 
Francisco Leon (Kuba). Jaime 
Court (Chile). Hugo Anyub (Uru
gvajus), Nestor Sainz (Bolivija).

tautinės jaunimo organizacijos 
ir mūsų rolė jose. Toliau F. 
J. Colligan, valstybės departa
mento kultūrinės politikos sky
riaus nario: Ar nėra trūkumų 
katalikų tarptautinės srities 
kultūriniame vertinime? Paga
liau dr. P. V. Vygantas, P. Ro
maną pirmininkas, kalbėjo apie 
uždavinius, kuriuos tarptauti
nis gyvenimas stato šiandien 
katalikui studentui prieš akis.

Suvažiavusius sveikino ir taip 
pat dalyvavo diskusijose Con- 
neetieut gubernatoriaus atsto-

niečių Obnova, National Feder- vas John N. Dempsey.
ation of Catholic College Stu- Studentų ateitininkų šios ru
denis, Canadian Federation of šies tarptautinio bendradarbia- 
Catholic College Students, New- vimo pastangos tenka laikyti 
man Federation iš Jungtinių 
Valstybių ir iŠ Kanados skyrių.
Viso per 60 dalyvių.

Buvo keturi pranešimai ir po 
jų gausios diskusijos atskirais 
būreliais. Pirmas pranešimas 
buvo dr. Paul van K. Thomp
son, Providence kolegijos pro
fesoriaus: xKą" reiškia būti dvi
dešimtojo mažiaus kataliku?

prisidėjimu prie visuotinio šių 
dienų rūpesčio — apšviesti Va
karų pasaulio žmogų, sustiprin
ti jo pasiryžimus reikalingom 
reformom, kad galima būtų at
sispirti marksistinio materializ
mo ir jo nešamos nelaimės a- 
gresijai, kuri sustiprintu tem-

Anglijos spaudos aštrūs puo
limai prieš Vokietiją dėl bazių 
Ispanijoj susilaukė Amerikoje 
neigiamo atgarsio. Į anglų spau
dos kaltinimus, kad Vokietija 
už Nato nugaros derasi su Ispa
nija, M. Higgins (NYHT) atsa
ko, kad Nato valstybės buvo 
apie tai painformuotos iš anks
to.

Į anglų spaudos kaltinimus, 
kad dabartinė Vokietija nori ei
ti Hitlerio pėdom, megsdama ginęs medžiagas; nors sutąr- 
santykius su Ispanija, Higgins tim su Hitleriu pasinaudodama 
priminė vokiečių atsakymus Maskva pavergė svetimus kraš- 

— ^anglam. Priminė socialdėmo- milijonais žmonių, bet
kratų vado mirusio Schumache- Maskvai galima užmiršti visą 
rio pareiškimą, kai jis išėjo iš praeitį, su Maskva galima bi- 
nacių kaceto po karo: ‘Mes, yo- ^iuliauti, draugiškumą jai reikŠ- 
kiečiai, pirmieji stojom prieš n, kadangi ji tebesisako esan- 
nacius ir mes buvom pirmosios socialistinė
Hitlerio aukos. Mes ėjom į 
Hitlerio kalėjimus tuo metu, ka
da jūs, anglai, dar varėte biznį 
su Hitleriu Miunchene”.

Dean Acheson, buvęs vals-

Kennedy prasineša pro Steven- 
soną

Gallupo instituto daviniais, 
šen. Kennedy šalininkų skai
čius tarp demokratų auga. Už tybės sekretorius, N.Y. Times, 
Kennedy pasisako dabar 35 apsilankęs Vokietijoje, atitaiso 
proc., sausio mėn. 32 prcc., už gandus, kurie buvo skelbiami 
Stevensoną dabar 23, sausyje . apie vokiečių nusistatymus. Esą 
28, už Johnsoną dabar 13, sau- netiesa, kad vokiečiai nenori 
syje 12, Humphrey dabar 6, 
sausy 5, Symingtoną dabar 5, 
sausyje 6.

KAUNO KUNIGU SEMINARIJA
Kauno kunigų - seminarijoje, 

be rektoriaus kun. A. Lapės, 
jo padėjėjo kun. J. Vosyliaus, 
yra dar šie dėstytojai: prel. dr. 
j. Labukas, dr. Kun. L. Pukė- 
nas, kun. M. Grubys, kun. A.

darbininkų 23 už resp., 55 už Jaudegis, kun. Pr. Tamulevi- 
dem.; ūkininkų 36 už resp., 47 čius, prokuratorius kun;
už dem.; profesionalų 37 už Stundžia.
resp., 35 už dem.; pie uose 22 
už resp.. 57 už dem.

resp., 54
resp.. 66

Negrų 23 proc. už 
už dem.,; žydų 9 už 
už dem.; katalikų * 18 už resp., 
57 už dem.; protestantų 36 už 
resp., 43 už dem.; kolegijas bai
gusių 37 už resp.. 35 už dem.;

pu vykdoma jau Azijoje ir Pie- mar,anapol»o SEMINARE. Dr. P. V. Vygantas. Pax Romana pirmt- 
tų Amerikoje. ninkas, Ir John N. Dempsey, Connecticut gubernatoriaus atstovas.

Kažin kas būtų šiandien iš • 
Amerikos politikos Europoje, 
jei ji būtų paklausiusi Europos 
socialistų ir nesiėmus santykių 
su Ispanija! Nuo 1951 Penta
gonas spaudė Amerikos vyriau
sybę daryti karinę sutartį su 
Ispanija. Ta sutartis buvo pa
sirašyta 1953 •— įrengti Ame-

uostui, radaro tinklui, naftos 
vamzdžiam. Ta Amerikos sutar
tis nėra Nato sutartis. Ameri
ka susitarė taip pat ne su Na
to nariu. Dabar, kada Amerika 
turi kraustytis su bazėm iš Ma
roko, Ispanija yra didžiausia

Vokietijos sujungimo. Tai bol- rikos aerodromam, kariniam 
ševikų propaganda. Tačiau Vo
kietija yra labai susirūpinus, 
kad viršūnių konferencija bus 
labai pavojinga Vokietijai, jei
gu Amerika nesiims aktyvios 
politikos. Su Vokietijos nusista
tymu visiškai sutinkąs de Gaul-
le. De Gaulle vyks į viršūnių Amerikos atrama Europoje, 
konferenciją su nusistatymu, Nato gen. sekretoriui Spaakui 
kad jokios nuolaidos Berlyno labiau 'rūpi kova prieš Franco 
klausimu santykių tarp Mask- diktatūrą, negu kova prieš 

R vos ir Vakarų neišlygins. Chruščiovo agresiją.

Šiuo metu seminarijoje 
57 auklėtiniai (leista viso 
Kandidatai į seminariją turi bū
ti baigę vidurinę mokyklą, kur 
jie yra susipažinę su markziz- 
mu — leninizmu. Seminarijoje 
dėstoma tik sovietinė konstitu-

yra 
60).

METE KUNIGYSTĘ
Kun. Ambroziejus Akstinas, 

dešimtį metų kunigavęs įvai
riose parapijose ir dviejose Vil
niaus bažnyčiose, prieš keletą

Tai buvo tik subversyvinis balsas
Prel. J. Balkūno pareiškimas Kalbėdamas už milijonus a- 

N. Y. Times merikiečių, kilusių iš Albani
jos. Bulgarijos, Estijos, Veng
rijos, Latvijos, Lietuvos, Len
kijos, Rumunijos ir Ukrainos, 
pirmininkas atsiribojo nuo anos 
komunistų pažiūros ir pareiš
kė pilną pritarimą Amerikos vy
riausybės nusistatymui atomi
nių ginklų reikalu taikai stip-. 
rinti ir žmonijai nuo komuniz-

N. Y. Times šeštadienį pa
skelbė prel. J. Balkūno laišką, 
kuris yra atsakymas dėl tame 
laikraštyje buvusio tautinių gru
pių komunistinių laikraščių 
kreipimosi į prezidentą Eisen- 
howerį.

Prel. J. Balkūnas, kaip ame
rikiečių, kilusių iš vidurio ir mo saugoti.

savaičių Tiesos 37 nr. pasiskel- pytų Europos. konferencijos 
bė: “Gyvenimą pradedu iš nau- pirmininkas, atkreipė dėmesį. 
j° • kad ti* laikraščiai vykdo kornu-
’ nistų valią ir kad kai kuri* iš

— Italijos Segnt vyriausybė tų laikraščių yra sąrašo "The 
vasario 24 pasitraukė. Išbuvo Guide to Subversiv* Orgeni- 
valdžioje metus ir 9 dienas, zations and Publications", kurį 
Per 14 metų jau 15 valdžių vir- paskelbė Atstovę Rūmų komi- 
to. Segni sunkumai prasidėjo 
nuo kr. demokratų konferenci
jos Florencijoje, kai Fanfani, 
remiamas trečdalio atstovų pa
smerkė koaliciją su monarchis- 
tais, liberalais, neofašistais.

sija priešamerikinei veiklai tir
ti 1951 gegužė* 14. Ten yra 
vardai lenkiško Gtos Ludowy 
135 p., lietuviško* Laisvė* 
139 p., ukrainiečių Daily N*w* 
153 p.

JONO DEKSNIO 
"ISPA2INTIS"

Eit* pranešė, kad Vilniau* 
Tiesa vasario 20 laidoje per vi
są puslapį atspausdino Jono 
Deksnio laišką: "Kodėl aš 
su jais nutraukiau santykius".

Deksnys, kaip žinoma, pakar
totinai iš Lietuvos buvo atvykęs



- • -s,- ' . ■/-- . • ‘ . ■■

1960- m., kovo '1 d., nr. 16. DARBININKAS

■■ ■■ * ■ ■ 16/M A Published semi-weekly except bolidą)
Į > weeks and July and First week in

esiDllllimnU August when published weekly.

THE WORKER (Title Copyright) By FRANCISCAN F ATKERS 
Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungė AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Socond-class postage paid at Brooklyn Port Office

SUB9CRIPTION RATES
Domeetic yearly ----------
Brooklyn, N. Y. 
Half year -----------------------------
Fofeign -------------------- .------------

96.00
96.50
93.50
96.50

Lalkražti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius. Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams pražant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako. 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Tol. s GLenmore 5-7281

Kankinių testamentai
Kardinolas Alyzas Stepinac, 

miręs vasario 10 po keturioli
kos metų kalinimo bei namų 
arešto, paliko du testamentus. 
Vieną surašė prieš pat savo mir
ti. Antrąjį buvo parašęs prieš 
trejus metus. Abu išreiškia ve- 
lionies raginimą likti ištiki
miem Kristaus Bažnyčiai.

Zagrebo katedroje, Kroatijo
je, laidojant tą kankinį, buvo 
perskaitytas paskutinis jo va
lios pareiškimas. Nurodo, kad 
jis neturi jokio turto, kurį rei
kėtų kam nors palikti. Zagre
bo katedrai palieka savo kry
žių su auksine grandinėle ir 
vyskupo žiedą, dovanotą popie
žiaus Pijaus XII. Prašo jam at
leisti visų, jei kas pasijuto kada 
užgautas, ir iš visos širdies at
leidžia savo kaltininkam. Pri
mena, kad visą savo gyvenimą 
tarnavo kroatų tautai. Mirties 
valandą ragina ir prašo savo 
tautiečius likti ištikimiem Baž
nyčiai ir Šventajam Sostui.

Valinsko oficiozas “Osserva- 
tore Romano” paskelbė anksty
vesnį velionies testamentą, ra
šytą 1957 gegužės 28. Jame 
kreipiasi į katalikus už geleži
nės sienos, už kurios pats ken
tėjo, ragindamas:

“Palikite ištikimi, nors ir 
mirtis grėstų ... Amžiais yra 
buvę daug kančios ir pralieta 
daug kraujo, kad būtų išsau
gotas šventasis turtas — kata
likų tikėjimas ... Nei karas 
nei taika, nei laimė nei nelem- 
tis neturi susilpninti pasiryži
mo likti ištikimiem Kristaus 
Bažnyčiai net ir, mirties grės
mėje”.

Tuos testamentinius savo žo
džius kardinolas Aloyzas Stepi
nac patvirtino mirtimi. Ji atėjo 
po ilgų kančios ir nelaisvės me
tų, kaip daugeliui kitų kanki
nių už geležinės sienos. Gausiai 
yra ir lietuvių.

Vilniaus arkivysk. Mečislovas 
Reinys prieš septynerius me
tus mirė Vladimiro kalėjime, 
vadinamam “izoliatoriuje”, ku
riame turėjo kentėti daugybė
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kalinių iš visokių tautų ir kon
fesijų. Vienas vokietis, išėjęs į 
laisvę, tą kankinį vadina “tikru 
Bažnyčios šventuoju, kuriame 
jungėsi įtikinanti tikėjimo jė
ga su krikščionišku nusižemi
nimu ir artimo meile”. Savo 
kančios dienom jisai kalbėjęs 
apie ištikimybę Dievui ir liū
dės, kad Vakaruose, užuot ko
vojus su piktu, taip pat ieško
ma koegzistencijos. Nenorėda
mas piktos koegzistencijos pri
imti, arkivysk. M. Reinys su
silaukė savo mirties.

Nežinomos dar aplinkybes, 
kuriomis mirė ar tebėra gyvas 
kankinys vysk. Vincentas Bori- 
sevičius. Net tris kartus buvo 
suimtas, daug kartų tardytas ir 
kalintas Solovkų kankinys 
vysk. Teofilius Matulionis, ku
ris dabar laikomas namų areš
te Lietuvoje ir nesavo vysku
pijoje; vyskupo pareigų jam 
neleidžiama eiti, kaip nebuvo to 
leista ir velioniui kardinolui 
Aloyzui Stepinac. Vysk. Teofi
lius Matulionis gerai žinojo, kas 
jo laukia, kai antru kartu bol
ševikai griuvo į Lietuvą, bet 
jis pasirinko kančią. “Džiau
giuos galėdamas kentėti už 
Kristų” — sakydavo.

Rainių miškelyje, Telšiuose, 
1941 nukankintas ateitininkų 
kuopos pirmininkas H. žvirz- 
dinis taip pat ištarė testamen
tinius žodžius: “Tos idėjos mirš
ta, dėl kurių niekas nemiršta”. 
Juo kuri idėja kilnesnė, juo 
daugiau pareikalauja pastangų 
ir aukų, kad būtų gyva ... 
“Amžiais yra bu’rę daug kan
čios ir pralieta daug kraujo, kad 
būtų išsaugotas šventas turtas 
— katalikų tikėjimas”.

A

Gavėnioje verta prisiminti 
aukos reikalavimą, kad liktume 
ištikimi. Laisvėje už tikėjimą 
mirti nereikia, bet tikėjimas 
gali mirti žmonėse. Jis numa
rinamas neištikimybe krikščio
niškiem principam. Kas. nors 
ir kur nors tada turi kentėti ir 
mirti, kad tie principai iš gy
venimo nebūtų visai išbraukti.

Ameriką jau pralenkė * tik pipirų dar
Vokiečiu žurnalisto įspūdžiai iš keliones į Sovietu RusijąHerbert Lucht vokiečių ka

talikų laikrašty “Rheinischer 
Merkur” (vas. 5) rašo, ką jisai 
matė ir ką su žmonėm kalbė
jo Maskvoj ir Leningrade. Tuos 
miestus buvo jau anksčiau lan
kęs, prieš phsantru metų. Per 
tiek laiko kažin kas negali pa
sikeisti, bet vokietis buvo pri- 
sispyrusiai klausiamas, ar pa
stebi kokią pažangą.

— Na, kaip jums atrodo 
Maskva} ar kiek pakito? — pa
siteiravo radijo reporteris, pa
kišęs mikrofoną įkalbėti. — Pa
pasakokite mūsų klausytojam.

— Maskva? Aš esu buvęs ir 
Leningrade.

— Ne. ne! Palikime Lenin
gradą. Dabar apie Maskvą.

— Jei taip norite, gerai. Mas
kva man atrodo, katp didžiulis 
kaimo kiemas, užgrozdytas ke
lių Kremliaus rūmų. Ji labai 
jau kaimiška.

— Bet Maskva yra daugiau 
rusiška, — pastebėjo rusas 
klausinėtojas. — Ar to nepaste
bite?

—- Taip. Tik Maskva kitaip 
rusiška, negu Leningradas. Pa
vyzdžiui, Leningrade . ..

— Prašau dabar tik apie Mas
kvą. Ji yra centras visos mū
sų evoliucijos, viso pasikeiti
mo. Na, kaip tamstai atrodo?

— Man rodos, kad per pus
antrų metų nieko nepasikeitė. 
Prekių nėra daugiau. Jų pa
skirstymas nepagerėjo. Atlygi
nimai tie patys, nepaaugo. Nau
jų pastatų pastebėjau tiktai 
aplink universitetą. Bet ten 
daug neįrengtų butų. Sako, už
planuotų baldų nepristato, žmo
nės negauna vakarietiškų laik
raščių ir knygų. Tai kur čia 
pažanga?

— Nejaugi jokios nematote?
— Suprantu. Jūs siunčiate 

erdvėn raketas, bet namų są
sparos ir sijos išklibusios . . .

Radijo reporteris tylėdamas 
paspaudė ranką ir reikšmingai 
nusišypsojo. Tai reiškė: “Su to
kiais negali žmoniškai susikal
bėti. Vargšas apjakėlis. Jisai 
nieko nenusimano, ką reiškia 
socializmas". Savaime supran
tama. kad tasai “socializmas” 
neleis mūsų pokalbio skelbti 
per radiją.

MASKVA — ĮSPŪDŽIUI, 
MOKSLAS — POLITIKAI
Maskva iš tikrųjų nėra pa

prastas kaimas. Ji didelė, jud: 
ri, gyva. Ji statosi, bet daugiau 
tam, kad sudarytų įspūdį. Gy
venimui mažiausiai taikoma. Ir 
tas bendras įspūdis yra drums
tas. Statoma be skonio, be nuo
vokos apie miesto architektūri
nį grožį. Tokie yra ir univer
siteto rūmai.

Šį kartą apžiūrėjau juos iš 
vidaus. Prabanga, puošnumas, 

tvaskėjimas. Salės ir kolonos, 
įdubos su bolševikų statulom, 
bronza ir kristalas. Niekur ta
čiau nerasi tokio kampelio, kur 
jaustumeis laisvai, šeimyniškai. 
Daug klegėjimo, triukšmo, 
lakstymo. Man priminė karei
vines, kai jose paskelbiamas 
aliarmas. Maskvos universitete 
daugiau ruošiami politikos ka
rininkai, o ne mokslo daktarai. 
Galima jau iš to spręsti, kad 
yra 23.000 jaunimo iš 62 kraš
tų. Turi gi jiem įspūdį sudary
ti proletarinių rūmu žibėjimas. 
Radau ir vieną vokietį trisde
šimtam aukšte.

— Mokaisi? — paklausiau.
— Kaip čia pasakius: moky

tis beveik neįmanoma. Bet aš 
mokausi kalbos. Visa kita įdo
mu.

Maskvoje viskas turi kitokį 
matavimą ir supratimą. Net ir 
žmonių galvosena.

MASKVOS socialistinė statyba. Vokietaitė, paimta darbam, stato naujus namus priešais Kremlių.

"LAISVĖ" NELAISVĖJE
Pasakotojas užsimena vieną 

Maskvos universiteto profeso
rių, su kuriuo išsikalbėjo apie 
Vakarų ir Rytų skirtumus, ka
pitalizmą ir laisvę.

— Gal būt, jūs esate geriau 
išsilavinę, — kalbėjo tasai mas
kvietis, — geriau uždirbate, 
daugiau galite nusipirkti, turi
te patogius butus ir koklines 
vonias. Bet jūs rūpinatės tiktai 
ta diena. 0 mes sielojamės atei
timi ...

— Kaip tai suprasti?
— Mes siekiame pralenkti 

kapitalizmą. - • s
— Tai jūsiškės Pravdos žo

džiai.
— Visai ne! — užginčijo ru

sas profesorius. — Gal tams
tai ir keistai atrodys, kad aš 
Pravdos neskaitau. Prašau ne
sijuokti.

— Bet tada tamstai turėtų

trūksta
pat apverstas, kaip ir visas ru
sų gyvenimas.

SUNKU ŽMOGUI GYVENTI
Leningradas žymiai dailesnis, 

jaukesnis ir net kiek laisvesnis 
negu Maskva. Tai dėlto, kad ja
me yra daug senovės palikimo 
— dar nuo Petro Didžiojo lai
kų, dar žymu vakarietinės kul
tūros. Revoliucija didesnių pa
kitimų miestui nedavė.

— Mudu sėdėjome Nevos 
krante. Kitoje pusėje dumsios 
upės iš naktinės prieblandos 
žėrėjo Petro ir Povilo katedros 
bokštas. Žėrėjo auksu.

— Aš žinau, kaip ir jūs, — 
kalbėjo palydovė Katja, — kad 
Rusijoje ne viskas auksas, kas 
žiba. Mes. esame išauginti tikė
ti ir kalbėti, kad pas mus vis
kas geriausia, didžiausia, gra
žiausia . . . Bet mums kito pa
saulio nerodo, negalime paly
ginti. Vis dėlto mes dirbame 
ateičiai.

— Ir mes, Katja. Visi žmo
nės taip daro. Bet tam nėra dar 
būtina komunistų partija. Pas 
mus svarbu žmogus, o ne par
tija.

— Taip, aš suprantu. Čia 
sunku žmogui gyventi ;. .

Tuo pačiu metu rėkliai kal
bėjo Chruščiovas. Kalbėjo gra
sydamas, kalbėjo girdamasis, 
kad jėga nesumažėja, nors ka
riuomenė mažinama. “Mes esa
me . . . Mes turime . .. Mes ga
lime”.

Iš tikrųjų jie turi. Jie turi 
apie 300.000 specialistų, kurie 
prieš 40 metų buvo analfabetai 
ir savo pirštus šluostė į galvos 
plaukus, o ne į servetėles. Jie 
tebeturi bolševikinį siekimą pa
saulį užvaldyti. Tik dėlto žmo
nėm dar nesidaro geriau gyven
ti, ir geriau nebus.

PIPIRAI IR AŠAROS

Viešbutyje, Maskvoje, sutikau 
ukrainietį. Kaž kokiais valdžios 
reikalais buvo atvykęs. Turėjo 
stambų našulį. Jam padėjau su
sikrauti.

— Ką jūs čia turite taip su
veržė? — kilstelėjau gerą mai
šioką.

— O, tai pipirai!
— Pipirai? Tiek daug?
— Penki kilogramai. Man 

atsiėjo keturias šimtines, bet 
gausiu mažių mažiausiai du 
tūkstančius rublių. Užteks ke
lionei ir dar liks šeimai ilges
niam laikui. Kaime, žinote, vi
sai nėra pipirų.

Gal ir nereikia pipirų, jeigu 
yra pakankamai pieno ir svies
to ... Chruščiovas kitą dieną 
kaip tik pasigyrė, kad pieno 
gamyboje Ameriką jau aplen
kė. Tiktai tų pipirėlių dar stig- 
lius . . .

(Nukelta į 4 psl.)

atrodyti juokinga kova su ka
pitalizmu, kurį norite aplenkti. 
Tokio kapitalizmo, apie kurį 
yra kalbėjęs Marksas su Engel
su, seniai nebėra. Kas dar likę, 
bus perkeista mūsų, o ne jūsų. 
Ir ne likvidacija, ko tariamai 
siekiate, o laisve.

— Kas yra laisvė? — paklau
sė rusas. — Laisvė iškovoja
ma tik klasių kova.

— Tai jūs taip galvojate. 
Mes gi kalbame apie klasių su
gyvenimą. ne apie jų kovą. Ar 
jūs manote, kad tik ten yra 
laisvė, kur nėra koklinių vonių?

— Kaip jūs galite taip saky
ti? — pyktelėjo rusas profeso
rius. — Ir ką jūs žinote apie 
mūsų krašto laisvę? Pas mus 
yra nemažesnė asmeninė lais
vė, tik ji įderinta į visumos 
gerovę.

Ir tas rusas sakosi neskaitąs 
Pravdos... Jo galvojimas tiek
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Dr. P. Mačiulis

Ji tebelaukia...
(2)

Naujam pasauly, naujoje vie
toje, skirtingose gyvenimo ir 
darbo sąlygose jaunajai namų 
šeimininkei reikėjo pakelti ir 
išgyventi gal ir ne vieną sun
kesnį bandymą. Ir kaip tik tuo 
metu ji pradėjo laukti savo 
šeimos ... Tebelaukdama pa
tyrė, kad nėra tikra, ar viena 
gyvybė neužges. Dievuliau, kat
rą pašauksi pas save, juk taip 
gaila abiejų! Aukščiausiojo ma
lonės dėka išliko ir sūnus ir 
motina.

Didysai motinos pasišventi
mas šeimoje ir nuolatinis auko
jimasis pamažėle vėl grąžino į 
namus dangaus žvaigždes. At
rodė, kad jau dabar bus vis
kas gerai.

O, kaip trapi žmogaus viltis!
Dar nesulaukus pirmojo gim

tadienio, mažasis'gavo skiepus, 
ir sunkiai susirgo. Namai apsi
gaubė klaikiu siaubu ir laukė...

Motina laukė dvidešimts dvi 
dienas ir naktis, ar jos kūdikis 
pakels tuos visus ligos sunku
mus, ar išliks gyvas, nes jai 
tuomet rodėsi, kad ir ji pati 
žengs ton pačion kapų duobėn, 
jei žmonės ten norės josios ma
žytį palikti.

Ketvirtą savaitę liga persi
laužė gerojon pusėn. Vėliau vai
kutis pasveiko, atsigavo, sustip
rėjo, ir namuose visi pasijuto 
vėl laimingi, už tą didelę ma
lonę nuoširdžiai dėkodami Dan
gui.

Slinko vėl pro šalį metai. 
Mūsų jaunieji grįžo į savo kraš
tą, nes “svetima padangė ne
maloni, ne”, čia. savo tėvynėje, 
pradėsim kurtis pastoviam gy
venimui. Tėvai galvojo savo sū
nui duoti visas reikalingas są
lygas mokslui eiti, kokių nė pa
tys neturėjo.

Dabar mamytė laukė, kad sū

nelis galėtų greičiau pradėti 
lankyti vaikų darželį, kad ne
atsiliktų nuo kitų mokykloje, 
kad būtų gimnazijoje pažan
gus, kad ... O, kiek tų visokių 
mamytės svajonių nuolat suk
davosi apie josios mažąjį gim- 
nazistuką!

Ir ji viso to laukė dienomis, 
mėnesiais, metais.

Dabar gyveno savoje pasto
gėje, kurią buvo išpuošę kaip 
įmanydami gražiau ir jaukiau, 
ir. būdavo, dažnai balsiai be- 
galvoją, kad užteks ' visko ir 
mums, ir mūsų vaikams — ir 
erdvės ir duonos.

Taip prabėgo nepastebimai 
vėl keleri metai, kol vieną anks
tyvo rudens rytą Vakaruose 
įsiliepsnojo klaikaus karo pa
švaistė.

Mūsų krašto žmonės susigū
žė ir laukė. Ko laukė, jie pa
tys dar nežinojo, tik kažkaip 
šeštuoju jausmu suvokė, kad 
nebus čia nieko gero, kad var
gu ir mus aplenks karo sūku
riai. r*

Su rudens darganomis, su 
besibaigiančiais nukristi medžių 
lapais, kada jau visi paukščiai 
buvo išskridę į šiltesnius kraš- 
o tuščiuose laukų plotuose nak

timis ūžavo darganomis prisi
siurbę vėjai, ir į mūsų kraštą 
atėjo liūdnos žinios.

Svetimi, neprašyti “saugai” 
įsipiršo pagloboti mus, saugoti. 
Tik su tąja jų globa mūsų kraš
te sunkumai padidėjo, jie plė
tėsi ir galo jiems nesimatė, 
baugu buvo apie tai net gal
voti.

Kai plėšikas Įkelia koją į sve
timus namus, jis, aišku, juos 
apgrobia. Negalėdamas ko pasi
imti, sunhikina, kad visu savo 
klaikumu galėtų blogis išryškė
ti.

Neteko ilgai laukti, kol ne
kviesti įnamiai pasiskelbė kraš
te šeimininkais, atimdami jė
gos vardu iš kitų tai, ką žmo
nės nuolatiniu savo triūsu bu
vo vertingesnio įsigiję. Tačiau 
ir savo pastogės nebetekusi, va
ru Įgrūsta į vieną kambarėlį, 
ji vis dar nenusiminė, jis vis dar 
kažko tebelaukė, nors bijojo pa
sisakyti ko.

Kai kraštas, permainingos 
karo laimės sūkuriuose atsidū
ręs, vėl lyg kokiu stebuklu iš 
sunkaus slogučio laikinai atsi
gavo, žmonės vylėsi laisvais iš
likti. Giliai Įmintos buvusio prie
šo kruvinos pėdos mūsų žeme

lėje, rodos, gausiai buvo už 
laisvę užmokėjusios, o tačiau...

Vakarykštės dienos laimėtojų 
išdidžios galvos apsisuko, pa
metė sveiką nuovoką, neteko 
pusiausvyros, prarado laimėtas 
sritis. Armijų likučiai traukėsi 
be paliovos, kol buvo priversti 
padėti ginklus.

Tos svetimos, primestinės ir 
grubios karo audros vejama, 
vakar dar besijautusi laiminga 
šeima, pametus viską, gelbėjo 
savo gyvybę kartu su kitais 
tūkstančiais tokių pat bėglių.

Ir tremty atsiradę, jie vis dar 
laukė, kad visa tai truks ne
ilgai.

Taip belaukiant, vėl praslin
ko keleri metai, kelio atgal 
nesimatė. Iš svetimų rankų val
goma duona apkarto, todėl kiek
vienas užjūriuose jieškojo glo
bėjų. Prasidėjo-kitoks laukimas.

Tačiau ir suradus kur prisi
glausti, dar negreit pasibaigė 
vargai, kol koją galėjo į laivą 
įkelti. O net ir čia, į laivą sė
dant, seklių akys lydėjo visus, 
ir ne vieną sulaikė, iškrėtė iki 
panagių, kaip paprastai, ne tuos 
kuriuos reikėjo krėsti.

Savotiškas laukimas buvo lai
ve, kai toji šeima dienos metu 

susitikdavo laivo denyje, tar
davosi: kaip bus dabar nau
jame krašte, kaip sutiks gimi
nės, ar atpažinsime juos ir jie 
mus, nes ir jie vyko pas tuos, 
kurie prieš keliasdešimt metų 
buvo atsikėlę gyventi laisvame 
krašte.

Didžios kelionės gale nuo 
Nemuno krantų per Austrijos 
Vieną, Bavarijos Muencheną ir 
švabijos Stuttgartą, pro Ham
burgą ir Atlanto vandenyną — 
galutinėje geležinkelio stotyje 
mūsiškius pasitikti atvyko pats 
brolėnas. Vieni kitus atpažinę, 
jie kažkaip artimesni pasidarė, 
lyg nebe tokie benamiai.

Namuose brolėno šeima visus 
šiltai sutiko, parodė daug nuo
širdumo. Tik sužinojęs per pa
žįstamą, kad būtų galima gauti 
šiokį tokį darbą, brolėnas pra
nešė. kad jis sutinkąs laikyti 
juos savo pastogėje, kol sau bu
tą kitur susiras, bet valgį jau 
teks pirktis už savo pinigus.

Vienuoliktą dieną po atvyki
mo pirmoji išėjo į darbą kaip 
tik toji mūsų mamytė, kad sa
vo šeimai galėtų parnešti duo
nos.

Svetimame krašte laimę su

sikurti žmogus tiek tegali, kiek 
jam Dievas leidžia. Laimingiau
sias esti žmogus tada, kai jis 
gali dirbti savo mėgiamą dar
bą. Tremtinių daugumas dirba 
tokį darbą, kokį pasitaikė susi
rasti. Ir mūsų mamytė ištisus 
aštuonerius metus dirbo sunkų 
akordinį darbą.

Be tos nuolatinės įtampos 
darbe, gyvenime pasitaiko kar
tais ir aštresnių įtampų, kurios 
dar giliau sveikatą žaloja. Visa 
tai lyg drumzlių nuosėdos tel
kiasi vieno silpnesnio žmogaus 
organizme, kurio vėliau jokia 
medicina nebeišgelbsti.

Vienintelis vaikas mokėsi. 
Jam nebuvo lengva svetimame 
krašte aukštąjį mokslą pasiekti. 
Motina, it toji skruzdėlytė, sten
gėsi visa savo išgale šeimos 
naštą palengvinti, dirbo be at
vangos ir niekam žodžiu nepa
siskundė. Ir šį tikslą pasiekus, 
dar nebuvo visi rūpesčiai išgy
venti. atsirado kiti: sūnus su
kūrė naują, savo šeimą, vėliau 
išvyko ilgesniam laikui pilieti
nę prievolę atlikti, o tai jo ma
mytei teko globoti jau nebe 
vieną, bot dvi šeimas.

Tik vieną vakarą tėvukas kaž
(Nukelta į 4 pusi.).
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RŪTOS KILMONYTĖS nuotrauka su autografu Darbininkui.

— Kam užrašyti?
— Jei nebūčiau vedęs, sa

kyčiau, asmeniškai Dabar gi 
esu susirišęs su Darbininku...

— Bet aš nemoku Darbinin
kui lietuviškai rašyti. Ir kalbu, 
kaip mano mama.

— Kalbate visai 'gerai, o ra

se, Grenlandijoje ir k. Keletą 
kartų yra buvuri pranešėja lie
tuvių vakaramVaidybos meną 
ir muziką studijavo-Los Ange
les, kur su tėvais atsikėlė 1948. 
turėdama tik 13 metų. Yra gi
musi Montreaiyje.

— Tai ar žadate kada aplan
kyti Montrealį?

— Reikės.* Bet dabar turiu

"Mano draugam DariMdoa. 
Madia padėka Įr. goriausi linkė
tinai. Rūta Lee"'

Rūta Lee rašosi tiktai nuo 
kokių 1954. Pirmajame filme 
“Septynios nuotakos septyniem 
broliam” ji dar buvo įrašy
ta Rūta Kilmonis. Ugi šiol yra 

šykite,* kaip Jums lengviau. Dar- dalyvavusi jau arti šimto val
kininko skaitytojai abejaip su- dinimų: filme, televizijos pro- 
pranta. ' gramose, teatruose. Su artistų

Ir Rūta Kilmonytė angliškai grupe yra aplankiusi JAV ka- 
parašė: rius Pacifiko salose, Filipinuo-

Amorikoje^sudegti nėra nau
jiena. Kai tik užsidega koks 
namas, sudega ir žmogus. Ga
li užsidegti ir filmavimo arba 
televizijos studija. Rūtai Si
monytei, kuri dažnai vaidina 
filmom ir televizijai, atsitiko 
dar baisiau: ties jos namais 
Hollywoode užsidegė kalnas. 
Gaisras aplaižė visą kalną su 
šlaitu, palikdamas ne tiktai re
gimas, bet ir užuodžiamas žy
mes. Tačiau pagrindinis namas 
kalno papėdėje liko neužgrieb
tas. Savaime aišku, sveika liko 
ir Rūta Kilmonytė. Sakėsi, gais
rininko nevaidinusi: per ugnį 
šokti nereikėjo ...

Tą dieną, kai ją lankėme, 
vargu būtų degęs bet koks na
mas. Visas miestas buvo padul- 
kęs rasa. Ji vis tirštėjo ir tven
kėsi lietumi Tokią dieną Los 
Angeles žmonės mieliau lieka 
namie, kad nesudrėgtų, o kai 
kurie eina bažnyčion dėkoti 
Dievui už lietų. Lietus čia toks 
retas ir brangus, kaip aukso 
lašai. Ką aš sakau: auksu lais
tydamas nieko neišželdysi, o 
dangaus rasa pakloja žalius ki
limus ir dar žiedų pridaigina. 
Los Angeles atgyja, kai lyja.

Lijo tik protarpiais, kai va
žiavome ieškoti Kilmonių rezi
dencijos prie aprūkusio kalno. 
Vairavo ir vadovavo kompozi
torius Bronius Budriūnas. Gal 
jisai ir labai būtų norėjęs tą 
dieną palikti prie savo gaidų, 
bet turėjo vėžinti smalsuolius, 
norinčius pamatyti lietuvišką 
žvaigždę. Aš, žinoma, buvau tik 
paprastas satelitas tarp rašyto
jos Alės Rūtos, aktorės Rūtos 
Kilmonytės ir kompozitoriaus 
Broniaus Budriūno.

— Ji turi tik kelias minutes 
laiko prieš televizijos seansą; 
paaiškino mums vadovas, kai 
užsiritom į kalną ir ėjom spaus
ti durų skambučio. Skambtelė
jimas prišaukė Rūtos mbtihą. 
Jau pirmi jos žodžiai išdavė 
dzūkę.

— Aha, — pagalvojau, — 
ne toks jau aš čia svetimas-, 
jei pas dzūkus atsirandu. Ir 
užtruksime ne porą minučių: 
dzūkai taip greitai svečių ne- 
nusikrato. '

Aldonos Stempužienės koncertas

on, gub. Ed. Brown ir Los An
geles majoras N. Poulson. Nė 
žodžio apie Vasario 16 nebuvo

Vasario 16 minėjimui, įvy
kusiam vasario 14 d., vadova
vo Alto Los Angeles skyrius. 
Minėjimas įvyko tuoj po pamal-

cijų būdu: vienos akcijos kai- kius. Šventėje dalyvavo dide- 
na — 25 doL Los Angeles.ir lis skaičius ir nenarių. Ateiti- 
apylinkės lietuviai su dideliu ninkams moksleiviams vadovau-

Rūta atbėgo laiptais, kaip 
kelių metų mergaitė. Dėvėjo 
rausvas kelnes ir baltą palai
dinukę. Raudona ir baltą, kaip 
žinote, labai derinasi, o ypač ____ *_____________r________
artistei Be didelių įžangų, tie- dų Kazimiero parapijos sa

lėje. Kalbėjo Simas Sužiedėlis, 
Darbininko vyr. redaktorius, organizacijas, išskyrus dalį tau- priėmė bendrą komuniją, tu-
kuris buvo atvykęs į ateitinin- tininkų, kurie nenori eiti į bend- tėjo iškilmingą aktą parapijos
kų šventę, suruoštą vasario 7 rą darbą. Kapitalas lietuvių na- salėje, gi vakare — literatū-
d. Po ateitininkų šventės pasi- mų statybai organizuojamas ak- ~ ros ir muzikos vakarą bei šo-
svečiavo savaitę laiko Los An
geles mieste, sulaukdamas Va
sario 16 minėjimo, šiais metais 
Vasario 26 minėjimas buvo entuziazmu šį didžiulį užsimo- ja Saulutė Brazdžionytė, stu- 
skirtas tik lietuviams. Iš kita- ' ' ' ’
taučių dalyvavo vienas vengras 
ir vienas amerikietis. Raštu

do skleidimo tarp svetimtau
čių. .

Kiekvienais metais pensijo- 
nato mergaitės paruošdavo for
malų Vasario 16 minėjimą ame
rikiečių visuomenei Annhurst 
kolegijoje, šiemet pasirinkta 
pristatyti kita lietuvių kultūros 
sritis, šventos "proga studenčių 
“Dainavos” klubo ir jų globėjo 
kun. dr% V. Cukuro iniciatyva 
buvo pakviesta Aldona Stempu- 
žienė išpildyti koncertą. Jai a- 
komponavo muzikas Vytautas visas jos pastangai populiarin- 
Marijošius, Hartfordo universi- ti lietuvių vardą amerikiečių 
teto profesorius. Pirmoje kon
certo dalyje sol. A. Stempužie- 
nė išpildė įvairius vokiečių ir 
italų kompozitorių kūrinius. 
Antroji dalis prasidėjo su įspū
dingu lietuvio kompozitoriaus 
Švedo “Maru”. Paskui sekė 
Gruodžio “Alyvos” ir Lapinsko 
“Serenadą”, linksma liaudies 
daina “Už stalo sėdau”, “Plau
kia antelė” ir “Piemenėlių ra
liavimas”. Solistė A. Stempužie- 
nė baigė koncertą arijom iš 
Don Carlos ir Carmen.

Po koncerto sekė kuklios vai
šės, kuriose dalyvavo Annhurst 
kolegijos profesoriai ir svečiai 
Juos priiminėjo lietuvaitės stu-

Ji tebelaukia
* (Atkelta iš 3 nsl.i 
kur sugaišo, sugrįždamas iš 
darbovietės, bet ir jis atsirado, 
tik nelabai linksmas, kaip bū
davo kitom dienom. Paaiškėjo, 
kad jis būtinai turįs eiti svei
katos patikrinti, šeimos moti
nai suspaudė širdį, nes jos nu
jautimas sakė, kad čia geruo
ju, turbūt, nesibaigs.

Ligoninėje po ilgesnių tyri
mų prasidėjo chirurgų išmo
nės veikti, kurios ne visiem 
ir ne visada esti laimingos. ■ 
Mūsų naujo smūgio paliestai 

-šeimos židinėlio Širdžiai, prie 
anksčiau išgyventų - bandymų, _ 
prisidėjo pats didžiausias.

Kai po pusmečio tėvas grįžo 
į namus, jau jis nebegalėjo sa
vo namų židiniui duoti to rams
čio, kuriuo per visas gyveni
mo audras galėdavo pasiklauti 
jo Šeima. Grįžo be sveikatos, 
tik kitiems vargą užkraudamas.

Po kiek laiko ir mūsų darbš
čioji bitutė pajuto nuovargį, 
kartkartėmis ir darbe nekaip 
pasijusdavo, tačiau niekam ne
norėjo prisipažinti, kol ligos 
palaužtą ir sukniubusią darbo
vietėje patys darbo pareigūnai 
privertė nutraukti darbą.

Atsiradus neįprastiniu laiku, 
apie vidudienį, namuose, ji dar 

- stengėsi įtikinti. namiškius, kad 
iš darbo pasitraukė tik laiki
nai, kad pailsės, kol jos viena 
akis atsitaisys, kad ji vistiek 
dirbs, nes ir kaip gi čia dabar 
be darbo būti. Ji tiktai palauks.

Ir vėl prasidėjo didysai lau
kimas pasveikti.

Atrodo, kad dėl savo nepa
prasto pareigingumo ir kant
rybės, privengdama nutraukti 
darbą, ji niekam nesiskundė 
sveikatos pablogėjimu, o kai 
pati nebegalėjo nuo svetimų 
akių to nuslėpti, jau jos liga 
buvo pertoli pažengus. Tad vi
sos vėliau dėtos pastangos gel
bėti gęstančią gyvybę, be trum
pučių, kelių dienų prošvaisčių, 
nieko nebepadėjo.

Ligoninėje būdama, labai to
li nuo savo šeimos, už kurios 
geresnę ateitį ji jau buvo ati
davusi viso savo gyvenimo gra
žiausias svajas, rūpesčius ir 

, paskutinį sveikatos lašelį, ji 
vis dar ne apie kitką, bet apie 
savuosius galvojo ir laukė pa
simatyti.

Jau buvo jai pasakyta, kad 
ryt ji galės grįžti pas savuo
sius, ir ji tos rytdienos laukė, 
nors jos nujautimas ką kitą 
sakė. Ir tas nujautimas pasku
tinį kartą jos neapgavo. Ne
bepasimatė.

Kai parapijos bažnyčios var
pai sugaudė vakariniam Ange
lus Domini, jos skaisčioji sie
la pasitraukė iš ligos parblokš
to kūno, nes čia, žemėje, jos 
kančių taurė jau buvo prisipil
džiusi: Dieviškoji malonė jai 
paruošė atpildą amžinybėje.

Ir, išėjus į Anapus, ji vis dar 
tebelaukia.

jimą remia. Los Angeles lietu- dentams — Violeta Mitkutė, 
viams tikrai reikia savų namų! sendraugiams — Ignas Medžiu- dentės. Vaišių metu buvo pro

ga visiems artimiau susipažin
ti su soliste A. Stempužiene ir 
profesorium V. Marijošiu bei 
pasigėrėti tikrai gražiai išpildy
ta programa. R. K.

_... .......... „ . kas. Vasario 13 ateitininkai tu-
•tert.mnky Švente stBirinkimą „ MTO vadu

Los Angeles ateitininkai va- S. Sužiedėliu, su kuriuo buvo 
sario 7 iškilmingai minėjo sa- aptarta visa eilė organizacijos 
vo organizacijos 56 metų ir sa- problemų. (rp)

šiai paklausiau:
— Kada tokią pilį statysime 

Dauguose, prie ežero? Jokio 
pavojaus nebus sudegti. Van
duo kol kas dar nedega. O gra
žu Dauguose. Matytumėte, kaip 
gražu!

— O iš kur žinote, kad mes 
nuo Daugų? — paklausė Rū
tos motina.

— Kai Daugų ežere mau
džiaus, nežinojau. Jūs tada jau _ ___ ____________
gyvenote Montreaiyje, Kanado- sveikino viceprezidentas R. Nix- 
je. Turite giminių Worcheste- 
ry, Massachusetts.

— Yes, jis viską žino, —

Putnam, Conn. Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
mas Marijos Nek- Pr. vienuo
lyne prasidėjo anksti ryte mi
nomis. Joso iškilmingai daly
vavo visos pensijonato mergai
tės. Garbės sargyboje prie Lie
tuvos vėliavos stovėjo skautės, 
o studentėsir moksleivės atei
tininkės prie savo vėliavų. Pa
moksle kun. - St. Yla priminė 
kiekvieno lietuvio pareigą pri
sidėti prie kovos už Lietuvos 
laisvę ir prie mūsų tautos var-

amerikiečių spaudoje. Atrodo, 
kad Alto vietos skyrius galėtų

...

.r < ..

tyn prie telefono.
— Prašome kada mus ap

lankyti Palm Springs, — kvie
tė Rūta ir jos motina išleisda
mos. —' Praėjusią savaitę pas 
mus buvo vyčių susirinkimas.

— Tai tamsta vytė?
— Taip.

Taip mes ir atsisveikinome 
po trumpos, bet malonios vieš
nagės. Alė Rūta, kuri dabar su 
šeima gyvena Kalifornijos sos
tinėje Sacramento, ir Br. Bud
riūnas, kuris eina vargonininko 
pareigas šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje Los Angeles, ketin
dami vėl kada atsilankyti,sa
vo žodį, be abejo, ištesės. O 
aš tebuvau tik pakeleivis iš ry
tinio pakraščio.

Darbininko skaitytojam man 
malonu prie šio rašinio prijung
ti gautą korespondenciją apie 
vyčių apsilankymą pas lietu
viškąją Hollywoodo žvaigždę. Susirinkiman pas Rūtą atvy- 
Korespondencija pridės tai, ko ko virš 30 narių. Susirinkimo 
savo trumpam pokalbyje nepa- metu Rūta papasakojo nariam 
lietėm. (S. Suž.) įspūdžių iš savo darbo telėvi-

Los Angolos, Calif. — Kas- zijos programose. Paskutinių 
met Lietuvos vyčių Los Ange
les kuopa turi vieną iš savo su
sirinkimų savo narės, filmų ir 
televizijos aktorės Rūtos Kilmo
nytės rezidencijoje. Šiais me
tais Rūta Kilmonytė pakvietė 
vyčius susirinkiman į savo vi
lą, esančią virš 100 mylių nuo 
Los Angeles, Palm Springs - minučių programa, panaši į I 
mieste. Tai buvo puiki Vyčiam 
vienos dienos išvyka, įvykusi 
sausio 31.

Rūta Kilmonytė prieš kele
tą mėnesių nusipirko puikią 
vilą Palm Springs mieste, kur 
ji ir jos tėvai praleidžia savait
galius. Kilmonių puošnią rezi
denciją Hollywoode praėjusią 
vasarą buvo palietęs gaisras. 
Anot Rūtos, ir dabar ten dar 
neatrodo viskas tvarkoje.

metų bėgyje ji turėjusi visą ei
lę rolių šiose savaitinėse pro
gramose: Maverick, Hawaiian 
Ęye, 77 Sunset Strip, The A- 
laskans ir kt.

“Kitais metais”, — kalbėjo 
Rūta, — “galiu turėti savo pro
gramą. Tai būtų savaitinė, 30.

love Lucy, ar kitas panašias 
programas. Toje savaitinėje 
programoje vaidinčiau neseniai 
ištekėjusios, jaunos moters ro
lę. Toje programoje būtų vaiz
duojamas jaunos amerikiečių 
poros kasdieninis gyvenimas — 
rūpesčiai bei džiaugsmai”.

Angt Rūtos, šiuo metu ruo
šiama pirmoji programa, kaip 
amerikiečiai vadina — The 
Pilot. Tikimasi tą programą į- 
piršti kuriai nors bendrovei. 
Pavyzdinės 30 minučių progra
mos paruošimas pardavimui 
kainuojąs virš 100,000 dolerių. 
Filmų bendrovės paruošiančios 
visą eilę tokių pavyzdinių pro
gramų (pilots), kurių visų ne- 
pavykstą parduoti. Rūta tikisi, 
kad jos programai būsiąs su
rastas pirkėjas (sponsor). Po 
savo žodžio Rūta atsakė Į eilę 
klausimų.

Susirinkimo metu kuopos 
naujoji valdyba perėmė “val
džią” iš senosios. Praėjusių me
tų pirm. L. Valiukas, perleis-' 
damas kuopos vadovavimą nau
jajai pirm. Ann Laurinaitytei, 
iškėlė Rūtos Kilmonytės veiklą 
lietuvių tarpe ir dėkojo jai vy
čių ir kartu lietuvių vardu už

J. Uždavinys, vicepirm. — A. 
Skirias ir J. Kojelis, sekr. J. 
Andrius, kasininkas V. Saka
lauskas ir valdybos nariai — 
J. Truškauskas ir M. Aftukie- 
nė. Šis komitetas jungia visas

vo vieneto 10 metų sukaktį. 
Į šią šventę buvo atvykęs Atei
tininkų Federacijos vadas Si
mas Sužiedėlis iš New Yorko. 
Tą dieną ateitininkai (mokslei
viai, studentai ir sendraugiai)

tarpe. Rūta Kilmonytė šiuo me
tu aktyviai reiškiasi vyčiuose 
ir lietuvių respublikonų viene
tuose.

Susirinkime dalyvavo vyčių 
sendraugių kuopos pirm. A. 
Skilius. Be to, Rūtos aplankyti 

. kartu su tėvais buvo atvykę 
keletas busimųjų vyčių: Skiriu, 
Kiškių ir Zaikienės jaunimas. 
Prieš susirinkimą ir po susirin
kimo visi dalyviai patyrė iš Rū
tos ir jos tėvų Kilmonių tikro 
lietuviško vaišingumo. (vik)

Ameriką pralenkė...
(Atkelta iš 3 p.) -

— Ak, tai tik pasigyrimui rė
kaujama, — atsiduso Katja, 
mane lydėjusi į stotį. — Jokiamane lydėjusi į stotį. — Jokia Ji šluostė ašaras, kai mano 
politika, tur būt, neapsieina be traukinys pajudėjo. Aš vėl at
meta, ypač mūsiškė. Vis dėlto, siradau pasaulyje, kur mano 
aš esu rusė — neužmirškite! širdis vėl laisvai suplakė.

nusišypsojo Rūta.

S. T ŪKAS

— Gal ir ne viską. Pavyz- . _ ____
džiui, ką šiandien vaidinsite. Vasario 16 proga Lietuvos bylą MOŠŲ GYVENIMAS KREIVAM HARTFORDO VEIDRODY 
*- plačiau išnešti į kitataučių irAr labai skubate?

— Netaip jau labai. Gal ar- amerikiečių tarpą.
batos? Lietuviai statys savo namus

Gėrėme keturiese arbatą, Lietuvių Bendruomenės Los 
plepėjome, fotografavomės. Rū- Angeles apylinkės iniciatyva 
ta Kilmonytė dar savomis ap- sudarytas pastovus lietuvių na- 
dalino. mų statymo komitetas: pirm.

bos salės kraštuose siekia be
veik publikos galvas. “Kaip 
gražiai išdekoruota! — žiūrėk 
į tas žvaigždes!” — aikčiojo

liką). Tiesą pasakius, publiką 
atstovauja vienintėBs saldžiai 
snaudžiąs popas, rinkliavai pra
sidėjus “išnešęs kudašių”. Vaš
kinis muzėjus vaizdavęs evo
liuciją nuo dipukiško dipuko iki 
mišrių vedybų Hondūre. Ypatin
gai pasisekęs numeris buvo 
Laiškas iš Amerikos, skaitytas

Salėje mirtina tyla ir žvalus 
juokas vijo viens kitą. Su kiek
vienu nauju juoko prariverži- 
mu dramos studijos nariai įSlo 
ir kibo į programos numerius romantiškas jaunimas ir net 
su didesniu įniršimu. Buvo sau- tėveliai linkčioja galvas pritar- 
sio 30 vakaras. Scenoje juokė- darni Publika grupuojasi prie 
si “Kreives, šypsenos”. staliukų. Sveikina pažįstamus,

Tiem, kam teko su artistais klega. Salė pilnutėlė.
/ matytis ir kalbėtis Šiai progra- Pagaliau scenoje pasirodo Lietuvoje likusių tėvų. Sūnelis 

mai besiruošiant, buvo dažnai Juozas Raškys. Kaip pridera iš- jiem rašydamas nepasigaili “su
lietuvintų” žodžių. Tėvai gi, ne
suvokdami teisybės, laišką vi
sai kitaip supranta. (Draugiškas 
perspėjimas — ypač pavojingi 
“sulietuvinti” žodžiai kaip mis- 

sytojam tuoj pasidaro aišku, su teris (ministeris), caras .(karas),
• turke (turkė) ir kt Kreivo veid

rodžio radijo programa buvo

girdimas abejingas klausimas: auklėtam piliečiui, jis iškviečia 
“Pasiseks ar nepasiseks?”. Rū- į sceną ir pristato publikai pro- 
pestis dar padidėjo, kai savai- gramos išpildytojus. Įdomiai pa- 
tę prieš spektaklį sunkiai su- ruoštom “šypsenom” pataiko į 
sirgo dramos studijos rėžisorius silpną kiekvieno vietelę. Klau- 
Ipolitas Tvirbutas. “Kreivos j _ _
šypsenos” nebeatrodė labai juo- kuo jie turi reikalą. Visi dabar 
kingos. Kad jas iš viso scenoje jaučiasi, kaip namie, ir patogiai 
matėme, nuopelną reikia skirti atsilošę laukia kitų įdomių da- labai įtikinanti. Publikai teko
ryžtingiem studijos nariam ir tykų. "—11 —
Ip. Tvirbutui, kuris jais iki ga- Nusivflti netenka, nes pro- 
lo pasitikėjo. gramą įvairi, aktuali ir įdomi. Bais “payola”

Bet grįfldme atgal į salę. Bendruomenės susirinkimą pranešinėtojais.
Mėlynais kaspinais išpintos lu- (prezidiumas gausesnis iri pub- (nukelta į 6 p.)

išvysti tikrą radijo studiją su 
patefonais, mikrofonais, ir ke- 

nepriimančiais 
MeisteriŠkai



Lietuvos

Vasario 14 parapijos 
t visas mišias skelbė,

■ - ' •> - f v - ■ 

darbininkas

somybės šventė. Ta 
nėra api

sario 18 yraLietuvos

MOTERYS Veteranas Vasario 16 minėjime Keamy, N. J. Nuotr. V. Maželio.

keletą lietuviškų dainų.
Vasario 16 ryte kleb. kun. 

J. Karalius aukojo mišias už 
Lietuvą. Mokyklos vaikai 2 v.

padėy, kvietė melstis už pa
vergtas žmones. Po pietų iš 
Pottsville, Pa., radijo stoties 
buvo duodama lietuviška muzi
ką. Parapijos choras sugiedojo

Vasario 13 šv. Pranciškaus 
parapijoj buvo paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktis. Prel. Pr. M.Ju
ras aukojo mišias už kenčian
čią Lietuvą. Popiet 3 vai. irgi

• Vietinis laikraštis “Evening 
Herold” įsidėjo vedamąjį, gi- ' ’ 
tatatį Lietuvos reikalus. Tą ve- 
damąjį įtraukė į Kongreso Dar- 
bus (Čongressional Ręcord) va
sario 18 atstovas dr. I. Fentan,- 
kuris Atstovų Rūmuose pasakė 
gražią kalbą, pasmerkdamas ko
munistų imperializmą ir ginda
mas^ Lietuvos teises į nepri
klausomybę.

. Ųžmirusiusklebociusauko- 
tos mišios vasario 17. Kleb. kun. 
J. Karaliui asistavo kun. P. Cės- 
na, kun. A. Neverauskas. Mi
rę klebonai yra Šie: kun. And
rius Strupinskas — šv. Kazi
miero parapijos steigėjas, kun. 
Petras Abromaitis, kun. Simo-

Šviesūs žiburiai...
(Atkelta iš 2 vsl.)

mokslus ir vėl tas studijas gi
lino Hamburge, labiausiai dor 
mėjosi vad. darbo mokyklos 
principu. Tuo pačiu laikotar
piu buvo įvairiose kitose parei
gose — mokyklų vizitatorius, 
1925 - 32 Simano Daukanto

— Dr. Vitui Maneliui vasa- 
\ rio 17 suėjo 50 metų. Baigęs 

Dotnuvoje Žemės ūkio akade
miją daktaro laipsniu, joje ir 
profesoriavo, buvo docentu ir 
prorektorium. Chicagoje 1953 
magistro laipsniu dar baigė biz
nio administracijos mokslus. 

. Priklauso įvairiom organizaci
jom, nemažai rašo spaudoje;

—Baltas jau kelinti metai 
Vokietijos lietuvių vaikam ir 
vargo mokyklom užsako 100 
egz. “Eglutės”, vaikų laikraš
tėlio, kurį dabar redaguoja ir 
leidžia Putnamo seserys. Ar vi
si užsakome savo vaikam? '■&

— A. Druktenytė, Chicago- 
je gimusi ir augusi lietuvaitė, j 
laimėjo pirmąją vietą ir 1,000 
dol. varžybose solistų iš Ame- ~ 
rikos vidurio vakarinių valsty
bių. Premija įteikta vasario 28.

PAVERGTOS TAUTOS-DIDELE GRĖSMĖ SOVIETAMS
o technikos laimėjimus reikėtų 
papildyti dvasinėmis vertybė
mis. ..-7 -

Toliau Buffalo filharmonijos 
narys Laszlo Hajoš, buvęs Kau
no teatro orkestro dalyvis, pa
grojo smuiku, o solistas Alek-. metus paskyrė 850.61 Balfui. 
sas Paulionis iš St. Catherines

vių Bendruomenę. Turint gal
voje mažą narių skaičių, kai 
kurie veiklos duomenys yra 
nuostabūs. Pvz., per dešimtmetį 
klubas surinko 1,183.11 Altui, 
o per pastaruosius aštuoneris

Buffalo N.Y. Lietuvos nepri
klausomybės šventė vasario 14 
Tarptaūtihiame Institute su
traukė būrį Buffalo ir Niagara 
Falls apylinkių lietuvių, o taip 
pat ir vengrų, ukrainiečių ir 
pabaltiečių atstovų. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo dr. Edward M.
O’Connor, buvęs DP komisio- ’ padainavo lietuviškų dainų, 
nierius, ėjęs daugelį kitų aukš
tų pareigų, savo metu prisidė
jęs prie Balfo įkūrimo, o dabar 
užimąs Kanizijaus kolegijos spe
cialių projektų direktoriaus vie
tą. Gražiai paruoštoje kalboje 
dr. O’Connor pabrėžė, jog di
džiausia kliūtis, atgrasinanti so
vietus nuo karo, yra sovietų 
pavergtų tautų pasiryžimas siek- liau platokai aprašė kalbėtojų 
ti laisvės. Sovietai žino, kad 
karo atveju milijonai sovieti
nėj imperijos žmonių atsisuktų

Minėjimas baigtas skoningai 
paruoštomis vaišėmis.

Tik minėjimo dalyvių skai
čius būtų buvęs didesnis, jei 
ne tuo metu siautusi pūga. Vie
tos amerikiečių laikraščiai bu
vo paskelbę minėjimo laiką ir 
vietą dar prieš minėjimą, o vė-

Per visą šį veiklos laiką ryš
kiausi aukotojai Lietuvos laisvi
nimo darbui yra A. ir V. Ja
saičiai, paskyrę 125 dol., ir Kos
tas Gludą — 110 dol. Didžioji 
klubo narių dalis priklauso Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų bū
reliui, o taip pat aukoja ir 
kitomis progomis. AM

Waterbury, Conn.
mintis bei programą. Kun. F. Gradeckas, šv. Juo-

Buffalo Evening News dien- zapo klebonas, gydytojui pata-
raštis Vasario 16 minėjimo pro- rus, buvo išvykęs porai savai-

buvo pamaldos ta pačia inten
cija. Po pamaldų minėjimas į- 
vyko parapijos svetainėje. Me
ninę programos dalį išpildė pa
rapinės mokyklos, vadovauja- 
N. J. seselių, vaikučiai, kurių 
buvo apie 100.

1 Kadangi minėjime buvo sve
timtaučių, atvežusių savo- vai
kus, tai prel. Pr. Juras papa
sakojo jiems angliškai apie Lie
tuvą. Prof. A. Leščinskas kal
bėjo lietuviškai.

Savų tautiečių labai mažai 
teatsilankė į minėjimą. Gal kiek 
kaltas buvo nepalankus oras. 
Bet dar kaltesnis mūsų pačių 
nerangumas. Tautos fondui au
kų surinkta 52.25 dol.

Vasario 14 šv. Pranciškaus 
parapijos šv. Vardo draugijos 
vyrų buvo bendra šv. Komuni
ja ir tradiciniai metiniai pus
ryčiai. Mišių metu giedojo vy
rų choras, paruoštas J. Nar- 
kaus. Kalbėjo Merrimack kole-

nas Pautienius, kun. Antanas 
Milukas, kun. Albinas Kamins
kas, kun. Juozas Dumčius. Pa
maldose dalyvavo per 15 kuni
gų, giedojo mokyklos vaikai.

šv. Jurgio parapija kas me
tai, sausio pabaigoje atspaudžia 
parapijos apyskaitą: Pernai pa
jamų turėjo 64,675.23 dol., iš
laidų 59,964.00. Remontams iš
leista 9,000 dol. šiandien, pri- 
skaitant kapinių fondą, turime 
sutaupę 71,522.58 dol. Pažymė
tina,* kad kun. J. Karaliui, per
ėmus šią parapiją, skolos ras
ta per 100,000 dol.Neturėta mo
kyklos. šiandien jau skolos iš
mokėtos, turime mokyklą.

Dėl darbo stokos anglių ka
syklose parapija yra per pus 
sumažėjus, šiandien parapijai 
priklauso 3225 asmenys.

Praeitais metais vedybų bu
vo 22, krikštų 49, mirimų 56. 
Išklausyta išpažinčių per 25,000, 
išdalinta komunijos 55,400.

Dzūkas

mokytojų seminarijos direkto
rius, nuo 1935 pedagoginių da
lykų dėstytojas Kauno univer
sitete. Nuo 1941 laikinosios vy
riausybės buvo pastūmėtas į 
administracinį darbą švietimo 
ministerijoje — pradžios moks
lo departamento Jr pedagogi
nio paruošimo departamento 
direktrius, paskui prisidėjo dar 
aukštesniojo mokslo departa
mento administravimas. Drau
ge su ministerijos valdytoju dr. 
Pr.-Germantu jam teko vokie
čių okupacijos metu sunkiausia 
našta išmanevruoti mokytojų 
seminarijas nuo uždarymo, iš
gelbėti mokinius nuo ėmimo 
darbo tarnybą. Dr. Germantas 
už tą darbą buvo išvežtas į 
Stutthofo kacetą ir žuvo, Ma- 
lėnui pavyko sausam išeiti.

Vokietijoje 1945-46 Regens- 
burgo - Scheinfeldo gimnazijos 
direktorius ir visokių kitų švie
timo pareigų virtinė. Nuo 1949 
Amerikoje. Pedagogo profesiją 
iškeitė į duoninį staliaus 
(statybos darbų vykdytojo) 
darbą, ir čia įdėdamas tą 
patį entuziazmą, kuris žymėjo 
jo mokyklinį darbą. Būdamas 
bendruomenės valdybos narys

— Vasario 16 gimnazijoje, 
Vokietijoje, suruoštą Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą ap
rašė plačiai vokiečių vietos laik
raščiai. Minėjimo proga atideng
ta paminklinė lenta atžymėti 
gimnazijos talkininkam. Kalbą 

.pasakė gimnazijos dįjęktorius 
dr. Jonas Grinius.

—. Antanas Lalis, plačiai ži
nomo angliškai lietuviško žo
dyno autorius, mirė vasario 17 
Panevėžyje, Lietuvoje, sulau
kęs 86 metų. Gyvendamas A- 
merikoje, jis kurį laiką dirbo 
Naujienų redakcijoje. Lietuvon 
grįžo 1931.

— Kun. B. Sugintas, gyve
nąs Chicagoje, už vasario mė
nesį per Balfą pasiuntė 1.100 
dol. Punsko ir saleziečių gim
nazijom.

— Lietuvos žydų organiza
cija veikia Kanadoje, turi savo 
skyrius Toronte ir Monrealy
je. Draugijos tikslas palaikyti 

^ kultūrinius ryšius tarp tų žydų,
ga paskelbė straipsnelį, pava- čių pailsėti po sunkių darbų, ^Jos prof' -^anes Gennain. 
dintą “Buffalo Part of Batte- kuriuos’'pastebimai atliko pa- ' V‘
field in Fight for Free Home- rapijos naudai. Parapiečiams 
land". Jame kaip pyergtųjų veiklų kleboną gausiai remiant, Vasario 16 minėjimas ŠV. Antano
kovos ginklas yra įskeltas Lie- per penkis menesius parapijos ’ • t<-- J
tuvių Enciklopedijos leidimo skola buvo sumažinta 24,000 gimnazijoje Kennebunkport, Maine
faktas ir paminėtas sociologi- dol. Tuojau bus pradėtas aukų r7
jos prof. dr. Antanas Mustei- vajus statyti prie mokyklos Šv. Antano gimnazijos moki- gimus jis parėmė lietuvių tau- švietimo reikalam, paruošė pro- 

; namų, niai minėjo Lietuvos Nepriklau- tos istorijos faktais. Stasys Dė- Srarnas ^šeštadieninėm mokyk- 
Kun. kleb. F. Gradeckas Lietu- somybės paskelbimo sukaktį dinas paskaitė Nelės Mazalai- T 1*'1' A

tės parašytą “Legendą apie Ne
žinomą Kareivį, o Vincas Gry
bauskas deklamavo Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį Tremti
nių Malda. Meninėje dalyje vi
si ypač džiaugėsi Gedimino I- 
vaškos harmonizuota gimnazi- 

nas perskaitė savo referatą' jos orkestrui daina Aš verkiau 
parimus. Orkestras pasirodė 
tikrai vykusiai. Tėvas Jurgis 
Gailiušis, gimnazijos rektorius 
ir šv. Kazimiero provincijos 
provincijolas, kalbėjo apie lie
tuvių pareigas tautai Vasario 
16 proga, siūlydamas ir įparei
godamas tiek mokytojus, tiek 
mokinius šventadieniais kalbė
ti tik lietuviškai. Tėvas Gabrie
lius Baltrušaitis, gimnazijos di
rektorius, sveikino visus šven- 
tė’s proga ir mokiniams kiek 
platėliau paaiškino Tėvo Pro
vincijolo šia proga pasakytą 
kalbą.

gailestavo, jog-daugkas va
karuose išpučia Rusijos pažan
gą. Jis nemanąs, kad rusai bū
tų arti laisvojo pasaulio karinė
je ar ekonominėje srityse. O 
kiek tai liečia žmogaus nepa
žeidžiamas teises ir jo paskirtį, 
sovietai esą šimtmečiais atsili- ^js ;qenas poros šimtų Lie- seselėms mokytojoms 

tuvių Enciklopedijos talkininkų, 
gyv: Buffalo mieste.

Buffalo Lietuvių klubas, įsi
kūręs 1951, savo narių skaičiu
mi niekad nebuvo didelis ir vis 
sukosi apie 30. Dalis lietuvių 
profesionalų išsikėlė į kitas vie
toves, dalis mirė, kai kurie 
persikėlė į šiltesnius kraštus, 
o yra ir tokių, kurie save lai
ko to klubo nariais, nors gy
vena Floridoje* (V. ir O. Sul- 
daskiai) ar Washingtone, D.C.

Inž. Leonas Stankus lietuvių (P. Grušas). Savo pobūdžiu klu- 
k. pasakytoje prakalboje pabrė- bas yra ypatingas. Jis buvo pir- 
žė, jog reikia tinkamai įvertin- mas lietuviškas vienetas, kuris 
ti mažųjų tautų įnašą į laisvę, .prieš porą metų įstojo į Lietu- įį ’“Lietuvos Prisimim'mai’

kę. Komentuodamas Chruščio
vo vizitą JAV, kalbėtojas pa
reiškė, jog pats pakvietimas bu
vo didžiausia šio šimtmečio po
litinė klaida (blunder). Baigda
mas dr. O’Connor, pats būda
mas vienas Pavergtųjų Tautų 
savaitės organizatorių, ragino 
pasinaudoti šia proga siųstino- 
mis rezoliucijomis ir vylėsi, 
kad tai įgalins suaktyvinti ir 
pačią Lietuvos bylą.

BRIDGEPORT. CONN
Vasario 21 šv. Jurgio para

pijos svetainėje įvyko Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mas. Vakarą atidarė A. Stani
šauskas. Kalbėjo kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas ir parapijos vi
karas kun. J. Juškevičius. Pa
grindinę kalbą pasakė Antanas 
Skėrys iŠ Nėw Yorko.

Meninę programą pradėjo V.

Domeika; 5 dol. — kun. J. 
Juškevičius, A. Skirka, S. Bly
nas, J. Klimas (iš Norwalk, 
Conn.), V. Barius, P. Armonas, 
J. Lazdauskas, F. Mockaitis, A. 
Valinčius, Z. Bagdonas, J. Va
liulis, Inga Tamušaitienė, A. 
Klimaitis. EI. Janiūnienė, V. 
Kandrošas, S. Baurienė; 3 dol.

M. Žemaitis,; 2 dol.

kurie yra kilę iš Lietuvos. Pir

— Agr. Vladas Žalys, Klai

mininku yra Epšteinas, vice
pirmininku Stolnicas, abu vil
niečiai.

vos nepriklausomybės šven- specialiai gimnazijos ateitinin- 
tės iškilmių dalyviams atsiuntė kų kuopos suorganizuotame su- 
sveikinimo telegramą, kurioje 
ragino nepagailėti aukų Lietu
vos laisvinimui ir pats prisiun
tė 25 dol.

sirinkime, kuriame dalyvavo 
visa gimnazijos vadovybė, mo
kytojai, vienuolyne esą tėvai 
pranciškonai ir visi gimnazijos 
mokiniai. Raimundas Sprindžiū-

“Lietuvos prisiminimų" ra
dijo programa, kurią dabar ve- apie Lietuvos nepriklausomybės 
da Antanas Paliulis, talkina E- laikus ir Vasario 16 reikšmę. 
Iena Norkeliūnaitė, girdima vi- Vincas Grybauskas su giliu įsi- 
są valandą sekmadienių rytais jautimu deklamavo Vinco Ka- 
nuo 10 iki 11 vai. rytais, iš sto- zoko eilėrašti “Svajonės apie 
ties WWC0, banga 1240. Pro- namus”. Remigijus Sužiedėlis 
gramos reikalais, kreiptis tel. aiškino, kodėl Vasario 16 yra 
PL. 3-5041, arba parašyti laiš- didžioji lietuviams šventė, šian- 

l”, dien tapusi gedulo, švento liū- 
321 Robinwood Rd., Waterbu- desio, skausmo ir ryžtingos ko
ry 8, Conn. vos dėl laisvės diena. Savo teb

Algis Mureika

lom. Bet gal labiausiai čia A- 
merikoje parodė išlikus tą pa
tį išradingą naujų kelių ieško
toją jo ilgų eksperimentų re
zultatas — naujas praktinis me
todas greitai išmokyti vaiką 
skaityti (paskelbtas Aiduose).

Lietuvoje šalia “Lietuvos 
Mokyklos” redagavimo labiau
siai buvo žinomi jo gausūs va
dovėliai pradžios mokyklai ir 
pirmosiom gimnazijos klasėm, 
pasižymėję vaizdinio metodo 
stipriu vartojimu; Lietuvių kal
bos gramatika (drauge su J. Tal- 
mantu), kuris susilaukė 14 lei
dimų po 30-40,000; skaitinių 
knygos, Lietuvos istorijos va
dovėlis, o taip pat eilė lietuvių 
kalbos vadovėlių ^žydų gimna
zijom.

Malėnas parodė ir kitokį ta
lentą — rašytojo, deklamato
riaus, tik jie liko neišplėtoti.

M.

pėdos sukilimo dalyvis, mirė 
Australijoje praėjusių metų 
gruodžio 23. Baigęs Dotnuvos 
Žemės ūkio akademiją, buvo 
Marijampolės apskrities agro
nomas. Palaidotas Rookwoodo 
lietuvių kapinėse prie Sydnė- 
jaus. Tai pirmas lietuvio kapas 
tose kapinėse.

— Gen. Motiejus Pečiuitoms, 
buvęs Ginklavimo Valdybos 
viršininkas, mirė Kaune sausio 
26.

— Evaldas Valeckas įsigijo 
chemijos daktaro laipsnį Illinois 
Technologijos Institute. Kaune 
jis buvo baigęs “Aušros” gim
nazijos septynias klases. Toliau 
mokėsi Vokietijoje ir JAV. .

. — Pittsburgh, Pa. Erinkta 
nauja Amerikos Lietuvių Tary
bos (Alto) valdyba: pirm. Juo
zas Verbickas, vicepirm. V. Ju
cevičius, ižd. V. Količienė. fin. 
rašt. A. Naujeltytė ir prt. rašt. 
A. Krapas (A).

Barius solo, padainuodamas A. 
Pociaus Leiskit į tėvynę, ir 
Aleksio Graži čia giružė. Dalia 
Janiūnaitė deklamavo. Ed. Ba
rius ir Dalia Janiūnaitė gražiai 
pagrojo akordeonais. Eilėraščius 
deklamavo mažučiai vaikučiai 
ir mergaitės. Kvartetas, kurį 
sudarė Elena Janiūnienė, Biru
tė Kuklerienė, Vladas Barius 
ir Jonas Butkus, padainavo A. 
Vanagaičio Tas ne brolis ir ži- 
žiūno Į darbą dieningą. Visiem
akomponavo A. Stanišauskas.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukojo: 20 dol. — J: Jasevi
čius, Antanas fr Elenora Gan- 

kleb. kun.

Yuscavage, A. Stanišauskas, S. 
Varonielis, Murauskas, J. Matu
lionis, 1 dol. —- M. Lukienė. O. 
Lučinskienė. O. Ramanauskie
nė, 0. Kukliauskienė. P.. Kuk- 
leris. K. Rudis, O. Staniulienė, 
O. MaČiukaitienė, Sk. Raštas, 
jr. J. Bagdonas, jr. J. Kairys,
J. Kramanauskas, Mitkevičius,
K. Jakutienė. Kiti aukojo po 
mažiau. Viso aukų surinkta 
220.50 dol.

Vietinio Alto skyriaus valdy-

vičius, P. ir O. Radževičiai, L. 
ir V. Senutos, F. ir O. Šmitai, 
V, ir B. Tamuliai, J. Valaitis, 
J. Varnas, P. Viščinis ir V. Zen- 
kus; Po 3 dol.: P. Braška. V. 
ir R. Grubliauskai, B. ir J. Lu- 
doniai, J. Monkus, Al. Padagas 
ir Z. Ralkevičius. Po 2 dol.: 
S. Baužys, V. Beržinskas. Br. 
Burba, J. činčys, J. Dabrėga, 
I. Eivienė, M. Gedgaudas, Pr. 
Jonikas, J. V. Kereiša. K. A. 
Klebis. A. Labuckaitė, S. Labuc- 
kaitė, J. Laurinaitis, Z. Linkis.

Paieškojimas. Sesuo iš Lietu
vos ieško savo brolio Zigman
to Aleksandravičiaus, pirmiau 
gyvenusio 384 Keap St.. Brook- 
lyn, N.Y. Prašo atsiliepti adre
su: K. Miglinas. P. O. Box 67, 
Thomsonville, Conn.

tautai; 10 dol.
J. V. Kazlauskas, Jonas ir Jo
ana Kariai, J. Rygelis, J. But
kus, P. Rastas, J. Bamotas, V.

ba nuoširdžiai taria ačiū kleb. »•/.
kun. J. V. Kazlauskui už garsi- * K 
nimą bažnyčioje bei suteikimą V. •
svetainės ir visiems, kurie atli- s 
ko programą, aukojo ir daly
vavo minėjime.

AMERIKOS katalil 
Alto Skyriaus Valdyba vargiam ir bėgliam

Brockton, Mass..
Vasario 16 gimnazija vėl re

miama
Prieš kelis metus čia veikė 

gimnazijai remti penki būreliai, 
kurie kas metai surinkdavo apie 
1200 dol. Per ilgesnį laiką dau
guma tų būrelių narių išsiskirs
tė. Būreliai kaip ir išnyko. Bet, 
savaime suprantama, negali iš
nykti tai gimnazijai remti pa
rama. šiais metais buvo gau
tas gimnazijos aukų lapas su F. Mandeikis, S. ir A. Merec- 
prašymu paremti jos veiklą, kiai, J. Orentas, P. Pakalniškis, 
Brocktono visuomenė tai gerai K. Plonys, K. Skobeika. J. Sta- 
suprato ir per trumpą laiką su
aukojo 167 dol., kurie pasiųsti 
gimnazijos vadovybei. Aukojo 
po 5 dol.: A. ir J. BaŠkauskai. 
R. ir E. Bielkcvičiai. T. ir E. 
Bliudninkai. A. Bobkaitis. E. 
Grušienė. V. Jakimavičius, P.

šaitis, R. L. Šukiai. V. Tamo
šaitis. M. Tubis, J. Valiūnas, J. 
Venčkauskas ir J. želvys. Po 
1 dol.: K. Ciurbulėnas, Kašėta. 
S. Rudnickas. A. Sakalauskas 
ir P. Urba. Aukas rinko L. Se- 

...................... .... ____________ nutienė ir R. Bielkevičienė. Au- 
AMERIKOS v^k^M uaM k.™ mto. .mm. „h pmmi KuH>b. B. ir D. Meiliai. J. ir kų rinkėjai aukotojams taria

M. PI aušina i čia i. K. Prancke- nuoširdų ačiū; * V. Senute

fl
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Skystokai ir gerokai

DARBININKAS

J. MATULAITIENĖS vadovaujama Brooklyno tautinių šokų grupė šoka Vasario 16 minėjime New Yor- . 
ke. Nuotr. V. Maželio. - /

Gaidžiai žemėja ir danguje
Dirva (1960 vasario D, kurią 

redaguoja B. Gaidžiūnas, humo
ro skiltelėje klausia: “Ar gai
dys danguje tuo. pačju balsu 
gieda, kaip ■ žemėje?” Galima 
taip pat humbristiškai atsaky
ti. kad tokiu balsu, kokiu jie, 
kad ir būdami kai kurių laik
raščių redaktoriai, traukia savo 
giesmelę žemėje.

Vienybėje (vas. 19) V. Bakū- 
nas rašo, kaip vasario 7 Los 
Angeles ateitininkai minėjo 50 

*mettr savo sukaktį. “Minėjimas: 
vyko šv. Kazimiero parapijos 
salėje, kurioje skystokai buvo 
prisirinkę publikos klausyti va
do kalbos, bet labai gausiakpri- 
gūžėjo pergyventi meninę pro
gramos dalį ’- Toliau jau rašo 
apie Vienybės koncertą New 
Yorke vasario 7. “čia — ką 
gi ... Publikos — gerokai virš 
tūkstančio. Losangeliečiui — 
stebuklas”. Bet stebuklas yra 
rte tai. kad vienur buvę “skys
tokai”, o kitur “gerokai”. Ste
buklu reikia laikyti, kad ko
respondentas, būdamas New 
Yorke, galėjo matyti ir kas da
rėsi tuo pačiu metų Los Ange
les. Taigi, mūsų lietuviška žur
nalistika yra labai toli pažen
gusi ...

Ideologiniai kursai 
be ideologijos

Lietuvių Enciklopedijoje (19 
tome, 145 pusi.) skaitome Br. 
Kviklio informaciją apie moks
leivius skautus. “Skautų orga
nizacija ... reikšdavosi ir už 
mokyklos ribų, šaukdama narių 
sąskrydžius, stovyklas, suvažia
vimus. ideologinius kursus”. O 
kiek aukščiau parašyta: “Švieti
mo ministerija paskelbė specia
lias instrukcijas moksleivių or
ganizacijų reikalu, kuriomįs^ųž-, 
darytos aukštesnėse mokyktosė’ 
veikusios moksleivių ideoloti- 

Nepriklausomybės minėji- pilna salė žmonių. Kalbėjo Lie- šaulys, 
mas įvyko vasario 21. Lietuvos tuvos atstovas J, Kajeckas. Me- Gailys, Konstantinas 
atstovui J. Rajeckui iš Washing- 
tono pėnktadienį Rdosevelto 
viešbutyje buvo pristatyti Pitts- 
burgho veikėjai, šeštadienį ap
lankė miesto majorą^ po pietų 
Pittsburgho universiteto lietu
vių kambarį ir šv. Pranciškaus 
mergaičių akademiją. Sekmadie
nį J. Kajeckas dalyvavo pamal
dose šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Pamaldas aukojo ir pasakė pa
mokslą kun. V. Karaveckas. Po 
pamaldų J. Kajeckas aplankė 
sirguliuojantį kun. M. Kazėną. 
Pietavo pas kun. Juozą Girdį < 
šv. Vincento parapijoje.

Minėjimas įvyko 3 v. popiet ' 
Lietuvių piliečių klube. Buvo

nės organizacijos, paliekant iš
imtiną padėtį veikti skautams”. 
Vadinasi, skautai ruošė ideolo
ginius kursus be ideologijos.
Kitaip ,ir juos būtų uždarę.

PASIKALBĖJIMAS
su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo - pardavimo 
tarpininku

— Namus geriausia pirkti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

2. Kodėl?

1. Kada geriausia namus pirkti?

— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 
nes namus parduoda į Floridą, ar ki
tus šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pat pasitaiko, kad namus parduoda, 
nes darbo vieta pakeičiama, pasitai
ko. kad nuosavybė likviduojama ir 
tokiais atvejais perkate pigiau, negu 
pavasarį.

Drake (Dragūnas) Namus geriausia pirkti: Cypress 
Hills, East New York, Woodhaven, 

Richmond Hill, Flushing. Kew Gardcns, Jamaica ir Jamaica Es- 
tates. nes tose vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas. _

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

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

G. Kaip jis ga'i Jums padėti įsigyti namus?
Nuėję J jo įstaigą Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na

mų jieškote. kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

7. Ko’.iti laiku patogiausia į Mr. Wm. Drake kreiptis?
Kreipkitės j jį vakarais kast! en, o peštadieniais nuo 10 vai. ryto 

iki 6 vai vakaro: sekmadieniais nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

Wn. J DRAKE JUMS GERAI PATARS IR PATARNAUS

AMERICAN HOME REALTY
Wm. J DRAKE REAL ĖST'TE BROKERIS 

84-14 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Forcst Parkway Stoti*)

Tol;: Hl I -5220
* f>'mrsitti vH» tų kurie nori namus parduoti!
Kreipkitės į ftią įsta.gą ir Ji greitai suras prkėją.

NUOMOJAMI BUTAI AP.D RAUDA

PITTSBURGHE LANKĖSI IR KALFŠJO LIETUVOS ATSTOVAS J. RAJECKAS
bai rūpinasi. Jis ypač gražiai 
priėmė J. Kajecką, sukviesda- 
mąs čĮagįmųsįųs^pasįžymėjusius. 
lietuvius ir amerikiečių laikraš-

John Porco, Antanas
Strolis, 

J opas Valkauskas^, Jogas ^ų-; 
raŠka ir Povilas Ivaltas. Parapi
jos klebonu yra kun. Juozas čių reporterius.
Girdis. ' šiaušė

Užgavėnių vakarienė šv. 
Vincento parapijos mokyklos 
salėje jvyksta kovo 1 tarp 6 ir

ninę programą išpildė šv. Pran
ciškaus akademijos mergaitės 
ir vyrų sekstetas, vadovauja
mas inž. Ciniko? Aukų surink
ta per 500 dol.

Pittsburgho laikraščiai pla
čiai aprašė J. Kajecko apsilan
kymą, dabartinę Lietuvos pade- g Val. v/Kaina 2 dol. 
tį. Pittsgurgh Press įsidėjo ir 
nuotrauką, kaip jis lankėsi 
pas miesto majorą, lydimas lie
tuvaitės tautiniuose drabužiuo
se.

Vyčių radijo banketas sau
sio 24 praėjo su dideliu pasise
kimu. Vakaro programą vedė 
V. Jacevičius. Pagrindinę kalbą

Pittsburgho Balto skyrius 
ruošia vakarienę kovo 27, 6 v. 
v. šv. Vincento mokyklos salė
je. Sutiko atvykti ir pakalbėti 
vysk. V. Brizgys.

Prieš metus šv. Kazimiero 
ir šv. Vincento parapijose bu
vo kunigų pakeitimai, šv. Ka- 

pasakė kun. Alfonsas Sušins- rimiero parapijai buvo paskir
tas kun. Vladas Karaveckas, šv. Didelė skyriaus padėka pri

klauso Dan. Kuraičiui, kuris sa
vo kalboje prisiminė ir tuos 
mūsų tautiečius, gyvenančius j 
laisvajame pasaulyje, kurie Ii- . 
gi šiol dar nesuprato ir nepa
žino, kas yra komunizmas ir 
kam jie pasitarnauja,»priklau- !

-------------- --------- - Bu Kun. v. KaravecKas pasizy- s?da™ laj. 8ruPei: . dirba i 
nė. koresp. dr. Ch. Lebanas. “M mėjo savo pamokslais. pa)ai. uz.,musll tev-vnes lr taut<>s I
Susirinkimas įvyko Sabonių re- Kun- A. Sušinskas buvo pa- kylamas lietuvybę ir kovoda- nai*cinim^- t0’ D. Kuraitis j 
zidencijoje. z gerbtas viso bamceto jo gimi-

----- ----------------------------------i kas. Toliau dar kalbėjo kun.
v • r v t m Aft v- Karaveckas, kun. M. Kazė- Vincento parapijai — kun. Juo-— Yucaipa, Cahf. M. Aftu- , „ ’ ... ................................... \ nas, adv. S. Simonavicius ir ra-

Srių TXZn£^ «*>
zas Girdis. Abu čia gimę. Nau-

~~ • -• • _ y. tik aptarnauja lietuvių dvasios
rodė inž. V. finiko vadovauja- reikalus, bet palaiko ir lietu- 
mas vyrų sekstetas su Cinikie- višk^ veiklą. Tai parodė šių me-

rius. Įsirašė per 20 narių, be- Sus Programoje gražiai pasi-
veik visi senieji lietuviai. Vai- 1 
dybą sudaro: pimT. J. Mileris, ~ tu darbai
sekr. P. Atkas, ižd. E. Polonio- £ Padainavo lietuviškų daine- pasižy.

- mas prieš komunizmą.
mo dienos, sausio 25, proga, gv yjncento parapija anks- 
sugiedota Ilgiausių metų. ^įau nepasižymėjo didele lie-

Šv. Vincento parapijos nau- tuviška veikla, bet dabar, at- 
jas komitetas trim metam vys- rodo, gali susidaryti gyva lie- 
kupo patvirtintas. Jį sudaro Ber- tuviška kolonija, nes kun. J. 
nardas Dambrauskas, Stasys Girdis lietuviškais reikalais la-

Mūšy gyvenimas kreivam veidrodyje
tautas Zdanys. Vakarui medžia
gą parašė Juozas Benešiūnas, Ip. 
Tvirbutas, Juozas Raškys, Da-

(Atkelta iš 4 psl.j 
skambėjo “Pakavonės Biuro” 
reklama, suorganizuoti .oro kry
pavimai ir mūsų “patriotiško” 
jaunimo baisas.

Originalus ir maloniai nutei
kiąs buvo perėjimas iš progra
mos į antrą vakaro dalį — šo
kius, kai programos išpildyto- prie dekoracijų perkeitimo pa- lietuvių klubui už patalpas Al- 
jai, įscenizavę pavasariškas su- dėjo Sigitas šerkšnas. Be to, to posėdžiams ir minėjimui ir 
puokles, dainuodami nusileido programą išpildant dar dalyva- visiems kitiems, kurie vienokiu 
į publiką ir pradėjo šokti. Ne- vo Eleonora Miniukienė, Dan- ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
buvo jokio įprasto kėdžių stum- guolė Petrauskaitė, Edvardas minėjimo.
dymo ir nereikalingos pertrau- Rimša, Petrauąkienė, Dapkienė, 
kos. Vyresniuosius maloniai nu- Šliogerienė ir kt. DGW
stebino gausiai atsilankęs jau- ' 
nimas, vakaro muzikantus kon
kuravęs lietuviška d?ina.

Vakarui praėjus, liko gražus 
prisiminimas. Hartfordiečiai ga
li džiaugtis ir didžiuotis turė
dami savo tarpe būrį žmonių, 
kurie savo pilkame gyvenime 
atranda laiko ir noro atnešti 
kitiem malonaus išsiblaškymo. 
Dramos studijai, vadovaujamai' 
rež. Ipolito Tvirbuto, šiuo metu 
priklauso: A'g. Giedraitis, Sta
sys Dreslius, Bronė Jucėnienė, 
Nijo'ė Kleizaitė, Aid. Kalvaity
tė. Marija ir Vytautas Radikai, 
Juozas Raškys, Gražina Vala- 
vičienė, Vytautas Zdanys. Zita 
Blažaitytė, Matas Palubinskas, 
Jurgis Petkaitis. Mikas Petraus
kas. Juozas Benešiūnas.

“Kreivų šypsenų” vakaro su
manytojas ir didžiausias jo puo
selėtojas buvo Ipolitas Tvirbu
tas. Jam susirgus, jį pavadavo 
ir vakarą galutinai paruošė Vy- 21 EMOS sporto* Floridoje.

šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug 
pigiau, negu kur kitur, patarnaus bend
rovės atstovas

JONAS DAUGIRDAS

Siuntiniai į Lietuvą per
LONDONO LEimny 

PREKYBOS B-VE
(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

► 337 UNION AVĖ., Brooklyn 11, N. Y. • EV 4-1232 — EV 7-4940
£ ----- t- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE --------
> Esant reikalui aplankys ir namuose.

DOVANOS GIMINĖM 

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR! 

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- K" A voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ?

NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
|Z"f TO galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
lYVll čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

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

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIGN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

Š. Becken(eino krautuvėse kalbama rusiškai; lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu'D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Miami, Fla. >
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktį minint, Lie
tuvos laisvinimo reikalam su
rinkta 652 dol. Alto skyriaus 
vardu visiems aukotojams ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 
Skyriaus valdyba džiaugiasi vie
tos lietuvių, o ypač svečių iš 
kolonijų skaitlingu dalyvavimu 
minėjime.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

.......................................................~.................. Į
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ! |
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

vaizdžiai sulygino esamąją pa- ♦ 
dėtį tarp rytų ir vakarų, ką | 
kalbėtojas pats savo akimis ma- ♦ 
tė. D. Kuraitis sutiko parodyti t 
filinus, kurie buvo jo padary- | 
ti besilankant po rytų ir va- t 
karų pasaulį. Jeigu susidarytų | 
kokios nors pajamos, tai eitų | 
Lietuvos laisvinimo reikalams. ?

Tikrą pareigą jaučiame pade- t 
koti solistei Anitai K?rn (Na- * 
vickaitei). akomponistui T. Pat- | 
tersonui ir Miami lietuvių cho- | 
rui ne tik už atliktą meninę ♦

nutė Grajauskienė ir Algirdas dalį, bet ir už aukų rinkimą. ♦ 
Gustaitis. Vakaro dailininkas Taip pat dėkojame solistui Gu- | 
buvo Stasys DresBus, apšvieti- dui už dainavimą, adv. A. Perry f 
mo vadovas — Vytautas. Raš- už žodį ir pasitarnavimą pro- ? 
kevičius. Artistus grimavo ir gramai. Tenka padėkoti Miami ♦

(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS
1158 East Jersey Street, Elizabeth, N. J.

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽL4GOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vfnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET

Tek: AL 4-8319
NEW YORK 2, N. Y.

V. Skupeika f—------ - ■ , , , , ................. ............... .............. .
Alto skyriaus pirmininkas Į įįįį mr |mMp|Į(K ELEKTROS MOTORU TAISYMAS J

^- 7? t o 119 graND ST., BROOKLYN 11, N. Y. 4
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS *
ORO KOMPRESORIAI • DUI.KIŲ SIURBLIAI 4
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI 1

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas J
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai į

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v...
šeštadieniais — visą, dieną. ą

Dėl didesnių užsakymų skambinti STeriing 9-6534 (po 8 vai. J

Tol.: APplegste 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

33 .ki NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiškos. gamybos radio. HI-FI bei 
Stereo aparatams. • Ddeli at pigini -
nni Admiral bei RCA televizijoms • 
Geri;*ilsia proga įsigyti Ferfders oro 
vėsintuvą <A:r cor.ditioncr 1.

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų aparatų 
taisymas atliekama* kvalifikuota 
techniko, pripažinto RCA.

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



NEW YORK

EV 4-1232

D. KLINGA

VASARIO 16 proklamacija New Yorke. Nuotr.V. Maželio.

VASARIO 16 MINĖJIMAS BOSTONE

Since 1889

GAVĖNIOS PASNINKAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Matthew P. Baltas

EVergreen 8-9770

J. B. SHALINS

FLOWERS
FOR EVERY 
OCCASION”

Aidų žurnalo vasario nume
ris atspausdintas ir išsiuntinė
tas skaitytojams. 423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

LMuvty Karty Vateratty Są> 
(ungos IRaaaove New Yorko sky
riaus valdyba, išrinkta narių su
sirinkime sausio 9, savo pirma
jame posėdyje vasario 19 pa
reigomis pasiskirstė taip: pirm. 
J. Šlepetys, vicepirm. L. Vir
bickas, sekret. K. Kepalas, iŽ- 
din. A, Petkevičius, valdybos 
narys kultūriniams reikalams R. 
Markevičius. Valdybos adresas: 
3528 90 SL, Jackson Heights 
72, N.Y., teL: HA 6-9257. :

Jeigu sveikata ar sunkus dar
bas reikalaut^, kiekvienas gali 
būti atleistas nuo pareigos pas
ninkauti ar susilaikyti nuo nar
sos. Tuo reikalu reikia pasitar
ti su parapijos klebonu ar nuo
dėmklausiu.

Tikintieji gavėnios Wtotar- 
pyje prašomi uoliau lankyti 
bažnyčią; kas gali, išklausyti 
kasdien mišių ir dažniau pri
imti . komuniją; padaryti vieną 
kitą auką geru darbu, malda, 
savęs atsižadėjimu. Aplankyti 
ligonis, senelius, vargšus, atsi
žadėti leistinų malonumų.

les padainavo šeštadieninės mo
kyklos mokinių choras, vado
vaujamas L. Stankūnaitės. Pran
cūzu baleto mokyklos mokinė 
R. Prižgintaitė, 8 ir pusės me
tų, pašoko solo. Pianinu paly
dėjo jos brolis, 14 metų, A. 
Prižgintas. Pabaigoje pasirodė 
“Rūtos” mišrus choras, vado-

Pradžia 8 vai. vak. — iki 2 vai. ryto

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

Kun. dr. J. Vaišnora, mari
jonas, kuris prieš tris savaites 
iš Romos atvyko Amerikon, va
sario 18-19 lankėsi Bostone. 
Svečias buvo apsistojęs šv. Pet
ro parapijos klebonijoje ir ap
lankė Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklą, kurioje tarėsi dėl jo 
rašomų straipsnių.

Kun. AL Kontautui vasario 
19 padaryta tonsilų operacija. 
Ligonis vasario 21 sugrįžo na
mo ir sveiksta šv. Petro para
pijos klebonijoje.

Sigitas—Laimonas, Studentų 
Ateitininkų Sąjungos pirminin
kas, šiemet pavasarį baigia 
Tufts kolegiją, kurioje vadovau
ja fizikos* laboratorijos darbam.

Liotuvty Piliečiu Draugijai 
iš praėjusių metų liko 22.415 
dol. gryno pelno. Daugiausia pa
jamų (per 100.000 dol.) gavo iš 
laikomo saliūno.

Muz. Julius Gaidelis laimėjo 
Brookline Muzikos Draugijos 
paskelbtąjį konkursą, kuriame 
dalyvavo 18 kompozitorių. Lai
mėjo J. Gaidelio kompozicija 
smuikui, klarnetui ir voltornei. 
Konkursinis kūrinys bus išpil
dytas balandžio 27 koncerte.

šv. Kryžiaus katedroje vasa
rio 21 įvyko specialios išleis
tuvių pamaldos septyniems Bos
tono arkivyskupijos kunigam, 
kurie vyksta į misijas Pietų 
Amerikoje. Prieš 20 mėnesių 
kardinolas Richardas Cushingas 
įsteigė šv. Jokūbo apaštalo drau
giją, kurios tikslas yra siųsti 
misijonierius j Pietų Ameriką. 
Per šį trumpą laiką ši drau
gija iš JAV jau pasiuntė 30

TAX CONSULTANT
- INTERPRETER

Varrieckienė, Samatienė, Juo
zaitienė, Vaičiūnienė.

Vliko pirmininkui dr. A. Tri
makui buvo suruoštas priėmi
mas pas dr. P. Jucaitį. Mielų 
bei vaišingų šeimininkų tarpe 
keletas valandų bematant pra
ėjo. Aukų Lietuvos vadavimo 
reikalams surinkta 213.50. Lin-

skaitė gubernatoriaus Foster 
Furculo ir majoro John F. Col- 
lins proklamacijas. Gubernato
riaus vardu sveikino pulk. 
Gleason.

Į minėjimą buvo atvykęs 
valstybės vyr. prokuroras Edw. 
J. McCormack ir pasakė nuo
širdų žodį. Jo žmna yra lietu
vaitė (Emilija Ruplytė), kuriai 
įteikta gėlių. Ponia McCormack 
padėkojo lietuviškai. Latvių var
du sveikino Valdemaras Lem- 
bergs, ukrainiečių — Sviatos- 
lav Petriv.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Alto iždininkas Mykolas Vaidi
la iš Chicagos. Jis pavaizdavo 
Lietuvos padėtį* ir kvietė tęsti 
kovą iki pergalės. Adv. A. Jan
kauskas perskaitė rezoliuciją, 
priimtą pasiųsti aukštiems šio 
krašto valdžios pareigūnams.

Meninės programos dalyje 
pasirodė pirmųjų skyrių litua
nistikos mokyklos mokiniai, pa

rengti Onos Ivaškienės. Vyres
nieji pašoko keletą tautinių šo
kių. Pabaigai J. Gaidelio veda
mas choras padainavo eilę lie- kunigų, 
tuviškų dainų: Dieve, palai
mink mūsų tėvynę, Tyliai ty
liai Nemunėlis teka, Olia tylia, 
Žalias šienas, Saulelė nusileido, 
Ankstų rytą rasa, Karvelėli mė
lynasis, Pabuskim iš miego.

Aukų surinkta 1773 dol. Dau- 
gausiai aukų sudėjo bostoniš- 
kiai inžinieriai — per 400 doL 
Taip pat sąrašais aukų įteikė 
ateitininkai sendraugiai, teisi
ninkai. Piliečių klubas aukojo 
100 dol., prel. Pr. Virmauskis 
— 50 dol. Mk.

Dr. Bernardas Kavaliauskas 
(Cavolesky) ir 'jo žmona Mar- 
gareta, gyveną Dover, NJ., va
sario 22 susilaukė antros duk
relės — Marijos.

9bte maldaknygei išėjus 
angių kalba, pret W. P. Kelly, 
S.TDM., parašė tokį kun. L. 
Jankui laišką: “Labai nuošir
džiai dėkoju Jums už prishuė 
timą maldaknygės, rašytos lie
tuvių kalinių šianriniamę Sibi
re, kuri turi anglišką 
vertimą. Tai be galo gražus 
darbas, kurį Jūs atlikote 
ir kuris puikiai atestuoja Jū
sų gabumą ir troškimus. AŠ 
jungiuos maldoje su jumis ir 
visais kitais lietuviais, kad pil
nai reaiEžųotųa mūsų visų vil
tis ir kad Lietuva greitai tap
tų nepriklausoma ir stipri bei 
tautinė savo visam gyvenime. 
Su nuoširdžia pagarba, Jūsų 
Kristuje, W. F. Kelly”. Prela
tas W. F. Kelly yra Brookly
no vyskupijos socialinės veik
los direktorius, nuolat bendrau
ja su lietuviais ir yra labai 
daug padėjęs įsikurti tiems, ku
rie atvyko į New Yorką iš trem
ties stovyklų.

Po minėjimo toje pačioje sa
gu kas tikisi. Pagrindinę kai- Įėję buvo suruoštos chorui ir 
bą pasakė Vliko pirmininkas svečiams kuklios vaišės. Ypa- 
dr. Antanas Trimakas, kuris tingai buvo sužavėti miesto me- 
ragino visus laikytis vieningai ras bei miesto tarybos pirmi- deno skyriaus Alto valdybą su- 

vicepirm. S. Samatas, sekr. V. 
Tauras, ižd. S. Varneckienė ir 
nariai dr. P. Jucaitis, S. Vai
čiūnas ir V. Valantukevičius.

So. Bostone, Thomas Park 
aukštesnėje mokykloje, vasario 
14 įvyko Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas, ku
riam vadovavo J. Arlauskas. 
Dariaus postas ir skautai įnešė 
vėliavas. Sugiedojus himnus, 
prel. Pr. Virmauskis sukalbė
jo invokaciją.

Garbės konsulas adv. A šal
na savo žodyje skatino ieškoti 
naujų būdų tarnauti Lietuvos 
reikalui; priminė neužmiršti 

Verą Žalgirio mūšio 550 metų sukak-

Meninėje programoos daly
je jausmingai padeklamavo B. 
Vaičiūnaitė bei kiti šeštadie
ninės mokyklos mokiniai. Solo 
padainavo keletą dainų, dide
liais šuoliais progresuojanti

Bažnytinių kanonų . teisės ir 
Apaštalų Sosto naujausiais pa
tvarkymais gavėnios pasninkai 
skelbiami tokie:

Susilaikyti nuo mėsos valgy
mo yra įpareigotas kiekvienas 
katalikas, sulaukęs 7 metų am
žių. Pilnas susilaikymas nuo 
mėsos, mėsiškų sriubų bei pa
dažų yra visais gavėnios penk
tadieniais ir Pelenų di£ną. ko
vo 2. Dalinis susilaikymas nuo 
mėsos yra metų ketvirčio tre
čiadienį ir šeštadienį, kovo 9 
ir 12 dienomis. Tomis dieno
mis galima valgyti tik vieną 
kartą mėsos ar mėsiškos sriu
bos bei padažo.

Pasninkauti gavėnioje yra į- 
pareigotas kiekvienas katalikas 
nuo 21 iki 59 pilnų metą. Pa
sninkauti — reiškia valgyti tik 
tris kartus per dieną. Tarp val
gymo laiko galima gerti pieną 
ir įvairias sultis, kavą bei ar
batą. Mėsiškus valgius pasnin
ko dienomis galima valgyti tik 
vieną kartą per dieną, ir tik 
per pagrindinį valgį, išskyrus 
penktadienius ir Pelenų dieną. 
Tomis dienomis valgoma tris 
kartus be jokių mėsiškų vai-

Užsakydamas kitam lietuviš-
ką laikraštį, padedi išlaikyti lie- senatoriams bei kongreso na- Užbaigai sugiedojo Lietuvos ir 
tuvišką spauda. Mrs. E. Švitra riams. Po to sekė Lindeno mies- Amerikos himnus. Reikia pri- 
užsakė Darbininką O. Razevi- to mero V. Kurst kalba. Jis pa- pažinti, kad choras yra visiškai 
čienei. Abi iš New Britam, sakė, kad esąs tikras, jog lie- tobulas vienetas.
Conn. Sūnus Alfonsas užsakė tuva atgaus laisvę greičiau, ne- 
Darbininką savo tėveliui A Po
ciui, gyv. Brockton, Mass.

Juozas ir Joana Zeidaičiai 
su šešiamete dukraite Juliana 
iš Brooklyno išsikėlė gy
venti į Los Angeles, Calif. 
Vasario 21 Joanos tėvai Ant. 
ir Julė Terebeizai savo vien
turtei dukrai ir dukraitei suruo
šė išleistuves. Dalyvavo nema
žas būrys giminių ir artimųjų. 
Visi linkėjo sėkmės naujoje 
vietoje, o taip pat nepamirš
ti Brooklyno, savo tėvelių ir

Wa J. frake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

- Rez. JAmaica 6-7272

Prtatnsmisuatomi* kainomis su 
labai gerom ižsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu į vieta iŠ 

ONOS IVAMOENtS

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Pnrktray Ststion) 

WOOOHAVCN., N. Y.
Sutelktam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL Vlrgtab 7-4499

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO. 

386 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
Off. TM.: AN 8-4618

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

Pamaldūs už a. a. Kaupo ar
kivyskupo Juozapo Skvirecko 
vėlę buvo ketvirtadienį, kovo 3, 
11 vaL, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne. Pamal
das organizuoja Kunigų Vieny
bės New Yorko — New Jersey 
provincijos valdyba. Kviečiami 
visi provincijos kunigai ir ti
kintieji pamaldose dalyvauti. 
Kunigams atskirų pakvietimų 
nebus siuntinėjama. -

Kataliku seimelyje, kuris į- 
vyks ateinantį sekmadienį V. 
J. Atsimainymo parapijos salė
je, Maspethe, paskaitą apie ka
talikų uždavinius išeivijoje skai
tys, ALRK Federacijos pirmi
ninkas Antanas Masionis.

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOS

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

CYO vyresniųjų mergaičių 
Color Guard grupė vasario 21 
įvykusiose varžybose Lynn Clas- 
sical aukštesnėje mokykloje 
laimėjo trečią vietą. Pažymėti
na, kad šv. Petro parapijos gru
pė, kuri įsteigta tik prieš he
leris metus, varžėsi su tų pa
rapijų grupėmis, kurios įsteig
tos prieš 10 metų.

CYO benas vasario 26 Brock- 
tono veteranų ligoninėje duos 
muzikos koncertą. Koncerto 
pradžia 6. vai. vak.

Sibiro maldaknygė “Marija 
gelbėki mus”, išversta angliš
kai ir išleista tėvų paulistų su 
Bostono kardinolo R. Cushingo 
prakalba, labai palankiai pa
minėta didžiųjų Bostono dien
raščių.

Krikštai. Vasario 14 šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje pakrikš
tyta Roberto Tamulis ir Eveli
nos Marcinkus - Tamulienės 
duktė Marijos ir Kristinos var
dais. Tėvai gyvena 35 Daly St. 
Dorchester, Mass.

Daily News, sekmadienio lai
doje, vasario 14, taip pat pa
minėjo keturių lietuvaičių, šiau
riniame Sibire kalintų, ranka 
rašytą maldaknygę, slapta pa
tekusią Į vakarus, kurią išleido 

išlikti, nuoširdžiais lietuviais. J. tėvai paulistai New Yorke Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės, vasario 16, proga. Laikraš
tis teigiamai vertina, kad at
spaustas originalus tekstas ir 
Kęst. Trimako, S. J., vertimas 
į anglų kalbą, o taip pat kar
dino R. Cushingo įžangos žo-

Terebeizienė yra ilgametė L.K. 
Moterų S-gos 29 kuopos pirmi
ninkė.

Pulk. J. Šlepetys gavo iš Lie
tuvos žinią, kad jo jaunesnio
ji sesuo Adelė Šlepetytė - Ta
mošiūnienė, buvusi mokytoja, 
staiga mirė. 1940 metų pradžio
je Vilniuje tragiškai žuvus jos 
vyrui, išvyko į jo gimtinę Ute
nos apskrityje, kur iki mirties 
ir gyveno. Palaidota Leliūnų 
parapijos kapinėse. Nuliūdime 
paliko sūnų Ramutį, dvi sese
ris, bro’į ir kitas gimines.

Angelę Karalienės parapijos 
draugijų ruošiamas Užgavėnių 
blynų balius bus antradienį, ko
vo 1 d., 7 vai. vak., ne pir
madienį, kaip buvo klaidingai 
paskelbta pereitame Darbinin
ko numeryje.

Trečadiėnį, kovo 2, Pelenų 
dieną, yra pilnas pasninkas ir 
susilaikymas nuo mėsos. Ta die
na pradedama gavėnia.

GROJANT “CLUB 10” ORKESTRUI

Lietuvių Atletų Klube
1832 Hateey St^ Brooklyū 27, N. Y. — TeL EV 2-9790

Lietuvos vyčiai 
minėjo Vasario 16
Lietuvos vyčių Newarko kuo-, 

pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko vasario 16 šv. Jurgio sa
lėje. Susirinkimas buvo skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimui. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Petras Totoraitis, sugiedo
ta Amerikos ir Lietuvos him
nai ir giesmė Marija, Marija. 
Akomponavo Klemensas Bag
donas, švč. Trejybės bažnyčios 
vargonininkas. Tylos minute 
buvo pagerbti žuvę dėl Lietu
vos nepriklausomybės, ištrem
ti į Sibirą, kenčią priespaudą 
Lietuvoje. Kalbą pasakė preL 
Ig. Kelmelis. Sveikinimo žodį 
tarė Hellen Shields iš Philadel- 
phijos, L. Vyčių centro valdy
bos vicepirmininkė.

Buvo priimta rezoliucija ir 
pasiųsta Atstovų Rūmams Wa- 
shingtone. Susirinkimas baigtas 
vyčių, himnu ir palaiminimu 
bažnyčioje.

Iškilmės buvo paminėtos Ne- 
warko spaudoje vasario 17. Pr. 
Vaškas, vadovavęs Lietuvos rei
kalų komitetui, parašė atskirus 
laiškus Newarko laikraščiui ir 
Jersey Journal of Jersey City. 
Jie buvo atspausdinti vasario 
17 vedamųjų straipsnių pusla
pyje.

Nuoširdžiai sveikiname du 
mūsų kuopos narius
Laukžemytę ir Edvardą Tama- ties Adv j Grigalius per- 
šiūrią, kurie vasario 13 susi
tuokė švč. Trejybės bažnyčio
je. Vestuvių vaišės buvo šv. 
Jurgio salėje.

Nuoširdžią užuojautą reiškia
me Malakų šeimai, kurių tėvas 
Jurgis Malakas mirė vasario 8.

LAIKRODININKAS 
..JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y. E V 4-2318

OUR ONLY STORE 
We Deliver Ąnywhere 
We Telegraph Flowers 

Anyivherę 
Weddinqs & Funerals 

our special+y

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

ir padvigubinti budrumą, veik- ninkas skambiom lietuviškom
k>M< Dar- <4 W v»- dą^ puDdais chorieaų tau-

binlnko administracijoje gauna- d”taM> "Holams. Miesto Ta- taniais drabužiais ir šeimininkių
mos šios knygos: Zenono I- I’bos Pi™lninkas J. Krueger vaisingumu. Vaišes paruošė ir
vinskio — šv Kazimieras — pabrėžė, kad jis šeimininkavo Liudvinaitienė,
2 dol., J. Gailiaus - Uetuvius’ kovojančius prieš ko- 
Susitikimas -1 dol, dr. P. Įįko ir kovojančiais
Gaidamavičiaus - Milžinas. Ir Amerikos laisvę, 
didvyris, šventasis, — 1 dol., 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 WU- jauna dainininkė I. Stankūnai, 
loughby Avė., Brookfyn 21, N. tė. Jai akomponavo muz. J. 
Y. Stankūnas. Tris liaudies daine-

2 70 BROADVVAY 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859 
728t

Gavėnios motu lietuvių pa
rapijų bažnyčiose Graudūs 
Verksmai bus trečiadieniais 
7:30 vai. vakare ir sekmadie
niais vietoje mišparų, o penk
tadieniais Kryžiaus keliai. Po to 
bus palaiminimas švč. Sakra
mentu. ; r

Apreiškimo par. choro koncer
tas, pereitą sekmadienį ruoštas 
parapijos salėje, sutraukė apie 
500 publikos ir praėjo su dide
liu pasisekimu.

Čiurlionio tautinio meno an
samblis atvyksta į New Yorką 
ir gegužės 21 koncertuoja Acad- 
emy of Music salėje. .

Linden, N.J. Vasario 14 lie
tuvių laisvės parko salėje iškil
mingą Vasario 16 minėjimą pra
dėjo J. Liudvinaitis, Alto sky
riaus pirmininkas. D. Vaičiūnai
tė perskaitė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą, 
o kun. P. Totoraitis sukalbėjo 
invokaciją. Kun. J. Pragulbic- 
kas savo žodyje priminė Va- vaujamas dirigento muz. Algir- 
sario 16 reikšmę. M. Saman- do Kačanausko. Choras išpildė 
tienė perskaitė miesto mero C. Sasnausko Apsaugok Aukš- 
proklamaciją ir Lindeno lietu- - čiausias, L. Stuko Aš išdaina- 
vių organizacijų rezoliuciją — vau visas daineles, J. švedo 
raštą JAV prezidentui, Valsty- Linelius roviau ne viena, A. Ka
bės sekretoriui, JAV ambasa- čanausko Ar negaila, seserėle 
doriui prie Jungtinių Tautų ir ir J. Žilevičiaus Laisvės daina.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prf« DeKalb Avė. 
Brooklyn-RMgewoo<i; td. VA 1-2613 
K«m MMara: Penktadieniai* C vai. p.p. 

MtedlenUU* iki Olmoa pebalco*. 
tredadleniala — 12 vai. dieno* 

Penktadelnl, kovo 4, Iki 
Treftlodlenlo, kovo 9, 1960

Spalvota fUm» U Sudermano 
g*nmxs veikalo "Johamtfafeuer" 

"VND EWIG BLEIBT
DIE LIEBE”

Vaidina: U0a Jacoteon - Karlheinz 
Boehm - Magda Schndder - Paul 
Dahlke - Lucie Engilah - Ingred 
Andre* — Priedui spalvota nima: 

“Holiday <rm Woerthenee” 
Be to. Momno Tokfenjo* Įvyto* 

•avaitM aptoalga

F ILN E RAL O M-E-

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS' 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir. į kitus miestus.
Reikale žauk'če: Tel. TR 6-6434

-
||iS


