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Norėjo suduoti skiv

Vienas iš deportuotų Korsikoj mirė 
Nedeportuoti pabėgėliai turi kasdien ro
dytis policijoj. Sąrašus, ką suimti, gavo iš 
sov. slapt. policijos. Kada paleis, neaišku

Prancūzijos valdžios depor
tuotas į Korsikos salą bulgarų 
veikėjas Christoph, 38 metų, 
nuo. širdies smūgio mirė. Pa
liko žmoną su vaikais.

Korsikoje viso deportuota 
750. Daugiausia Porto mieste.

Ten yra ir Lietuvos delega-

* ŠIO WILLOUGHBV ĄVE-, 
į BROOKLYN 21, N. Y.

r --- . '

Atšildytos nusiginklavimo derybos gyvena vilties spindulėliais
Kas iurės tikros naudos iš metų metais įninkančiųderybii—tai fenevos miestas. —p4, Pavergtu

vo atgarsio-spaudoje stengiama
si nesudaryti, nes tai visiem 
prancūzam nemalonu.

Energingiausiai pasireiškė su 
užuojauta egzilam ir su akcija 
prieš Chruščiovą Prancūzijos 
vyskupai.

Lenkai surengė daugiau kaip 
60 bažnyčių pamaldas už bol-

FREDRICK M.^ EATON, 
Boston advokatas pasiųstas 
į Ženevą nusiginklavimo de
rybom.

PREZIDENTAS
PASISAKĖ:

Ženevoje kovo 15 prasidėjo 
nusiginklavimo konferencija. 
Dalyvauja Amerika. Anglija. I- 
talija, Kanada. Prancūzija — 
iš vienos pusės ir Sovietai, Bul
garija, Čekoslovakija. Lenkija, 
Rumunija —iš antros.

Konferencijos išvakarėse Va
karai pateikė savo planą nusi
ginklavimui. Konferencijos pir
mą dieną Sovietai jį kritikavo 
ir laikė nepriimtinu.

Nusiginklavimą siūlo vykdy
ti trim tarpais.

Pirmas:
Sudaroma nusiginklavimo or

ganizacija. Joje kiekviena vals
tybė registruoja savo numato
mus raketų leidimus. Valsty
bės sutaria laikyti savo kon
vencinius ginklus sandėliuose,

kuriuos kontroliuos tarptautinė 
įstaiga.

Tuo pačiu metu Amerika ir 
Sovietai sumažina kariuomenes 
iki po 2.5 mil., o tolimesnia
me plane iki po 2.1 mil. Stu
dijuojami kiti nusiginklavimo 
planai kaip masinio naikinimo 
ginklų leidimas į erdvę, apsau
gos galimybės nuo netikėto už
puolimo.
Antras:

Susitaria nevartoti raketų 
atominiam ginklui. Raketų iš- 
šovimo bazes sutaria pavesti 
inspekcijai. Sutaria sustabdyti . 
atominės medžiagos gamybą ka
riniam reikalui ir ją kreipti 
nekariniam reikalam.;

Trečias:
' Tęsiamas kariuomenės ma

žinimas. Tarptautinė kontrolė 
siekia išimti visai masinio nai
kinimo ginklus ir karines ra
ketas.

Kuo skiriasi nuo 
sovietinio plano
Amerikiečiai laiko, kad tai 

yra realistinis planas. Chruščio
vo planą “visuotinis nusigink
lavimas” per 4 metus, kurį jis 
paskelbė pernai rugsėjo mėn. 
Jungtinėse Tautose, jie laiko- 
fantastiniu.

N. Y. Times vedamajame, o 
taip pat R. Drummond (NY 
HT) pastebi, kad pagrindinis 
skirtumas tarp vieno ir antro 
plano yra kontrolės klausimas. 
-Sovietai - jos "henori^^utjnka 
tik, kad kontrolė būtų įvesta 
tada, kai jau bus nusiginkluo
ta. Jie reikalauja, kad būtų pa
sitikėta susitariančių gera va
lia. :

Prezidentas Eisenhoweris ko
vo 16 spaudos konferencijoje 
pareiškė:

— Jis pasiryžęs tartis dėl 
Berlyno su Chruščiovu, bet ne 
tam, kad susilpnintų Vakarų 
pozicijas Berlyne. Amerika sa
vo nusistatymo dėl Berlyno nei 
dėl Vokietijos nekeis.

(Tas prezidento pareiškimas 
susilaukė labai. didelio Vokie
tijos kanclerio Adenauerio pa
sitenkinimo).

—- Prezidentas taip pat pa
neigė, kad Chruščiovas pažade-’ 
jęs nieko nedaryti, kas apsun
kintų prezidento padėtį rinki
muose.

EISENHOWERIS VAKARU BERLYNAS - ADENAUERIS

tautu seimo narys E.
kas. Jis ten esąs išrinktas de
portuotu pirmininku.

Deportuotieji išskirstyti vieš
bučiuos. Susirašinėti su palik
tom šeimom jiem nedraudžia
ma.

Atlanto saloje prie Norman
dijos yra blogiau — šalta, drėg
na. niuru. Ten nugabenta apie 
100. Time žurnalo teigimu, ten 
nugabenti “pavojingieji”.

Buvo pranešta, kad suimtie
ji bus laikomi iki kovo 28-29.

Tačiau atidėjus Chruščiovo 
kelionę į kovo 23 — balandžio 
3, suėmimas greičiausiai bus 
pratęstas.

Paryžiuje pabėgėliam, kurie
.. ______ nebuvo deportuoti, nuo kovo

is abiejų pusių butų po tiek TJ- įsakyta kasdien' registruotis 
pat atstovų. ‘ ' —

Sovietai tuo klausimu lai- 
.mėjo. 1958 derybos atsinau
jino. Dalyvavo jau 10 valstybių 
atstovai. Per pusantro mėnesio 
negalėjo susitarti dėl darbų 
tvarkos. Išsiskirstė.

Ženevoje eina taip pat de
rybos dėl nusiginklavimo pro
gramos dalies — dėl atominių 
bandymų sustabdymo. Derasi 
jau 16 mėnesių. Sukliūva vis
kas dėl to paties — dėl kont
rolės.

Drummond dar pastebi, kad 
Sovietai nėra suinteresuoti kon
trolę turėti, nes jie turi pa
kankamai žinių apie padėtį A- 
merikoje.

Tačiau ir vienas ir antras 
dienraštis sako, kad susitarti 
yra vilties spindulėlis. Tačiau 
derybos truks mėnesius ir gal 
metus.

Ar susitars?
Derybos dėl nusiginklavimo 

buvo jau Londone 1957. Derė
josi keturi didieji. Nutraukė 
Sovietai. Jie nenorį būti ma
žumą derybose. Reikalavo, kad

Pirmu kartu prezidentas
aiškiai pasisakė už Nixoną, kaip 
kandidatą į prezidentus.

GYVENIMAS IR TIKĖJIMAS

Tardini traukias
Vatikano valstybės sekreto

rius kard. Tardini pareiškė, 
kad jis paprašė atleidžiamas iš 
pareigų. Jų negali eiti dėl ne
sveikatos. Eina jau 72 metus.

Už ką kalėjimas
Čekoslovakijos komunistinis 

teismas nuteisė katalikų vysku
pą 9 metam kalėjimo. Jo kal
tė — jis 1950 buvo įšventin
tas į vyskupus slaptai. Tai esąs 
“priešvalstybinis veiksmas”.

Popiežiui Cadillackas

AR
KĄ

ADENAUERIS 
LAIMĖJO?

Vokietijos - kancleris Adenau- 
eris atvyko stiprinti nusistaty
mo dėl Berlyno. Kovo 15 kal
bėjosi su Izraelio min. pirm. 
Ben Gurion. Tasai po pasikal
bėjimo pareiškė, kad šiandie
ninė Vokietija nėra vakarykš
tė. Jo geras žodis už dabarti
nę demokratinę Vokietiją yra

Ar buvo pagrindo 
dėl Berlyno rūpintis

Alsop (NYHT) rašo, kad A- 
denaueris turėjo pagrindo bai
mintis dėl5 Berlyno ir vykti į 
Ameriką padėties stiprinti. Bai
mei pagrindas esąs dvejopas. 
Vienas — paties prezidento Ei- 
senhowerio neaiškūs ankstesni 
pareiškimai dėl Berlyno. Ant
ras — anglų nuolaidos, kurias 
iš Macmillano buvo gavęs Že
nevoje min. Lloydas pereitų

Notre Dame Indianos uni- metų konferencijoje. Tik jų ne- 
versiteto 100 žmonių sudėjo spėjo pasiūlyti, nes Herteris į- 
pinigų ir nupirko popiežiui Jo- spėjęs, kad Chruščiovas krie
nui XXIH cadillacką su vėdi- ^amas j Ameriką. Autorius bi- 
nimu. , , *. , ' _ .. . .■■ jo, kad tas planas gali ir da

bar iškilti.
KOMUNIKATAS

Adenauerio laimėjimas prieš 
propagandą, paskutiniu metu 
vakaruose labai nepalankią apie 
Vokietiją.

Ar daug laimėjo pasikalbė
jime su prezidentu Eisenhowe- 
riu. sunku dar pasakyti. Ta
čiau propagandai laimėjo pa
reiškimą. kad Vakarai neišduos 
Berlyno gyventojų laisvės ir jų 
teisės patiem savo likimą spręs
ti naują sutartį dėl Berlyno su
darant. Laimėjo pakartotiną 
prezidento pareiškimą, ksd A- 
merika savo politikos nekeis.

Adenaueris labai rūpestingai 
stiprina ir Amerikos visuome
nėje nusistatymą neprisileisti 
nuolaidų Berlyno klausimu.
ADENAUERIS SIŪLO PLEEIS- 
CiTĄ VAKARŲ BERLYNE

Vokietijos kancleris Adenau
eris spaudos konferencijoje pa
siūlė, kad dar prieš viršūnių 
konferenciją Vakarai padarytų 
vakarų Berlyne balsavimą: ar 
gyventojai nori palikti dabarti
nę padėtį Berlyne ar ją keisti. 
Jis pasisakė esąs tikras, kad 
gyventojai pasisakytų už da
bartinę. Ir tai būtų Vakarų ran
kose stiprus argumentas prieš 
Chruščiovą viršūnių konferen
cijoje.

kai
reiks derėtis su Chruščiovu, ga
li ieškoti išeities viduryje tarp 
dabartinės Berlyno padėties ir 
Anglų siūlomos — taigi kom
promiso.

Kada nu • Įginkluos?
Kewsweek dėl nusiginklavi 

mo pasisakė kitaip: <
Niekas realiai nelaukia, kac 

nusiginklavimas galėtų būti pra
dėtas, kol nėra pradėti tirpin
ti šaltoio karo skirtumai — 
tiek ideologiniai, tiek ir poli 
tintai. Kitas didelis nežinoma 

sis, kuris nusiginklavimą daro 
neĮsvaizduojamą — nei Rusai 
nei Vakarai negali kontroliuo
ti pavojingiausios sau valsty
bės komunistinės Kinijos.

Lietuvos diplomatijos šefas, 
S. Lozoraitis, būdamas Washing- 
tone, tarėsi su Lietuvos char- 
gė d’Affaires ad interim J. Ra
jecku, generaliniu konsulu J. 
Budriu ir konsulu dr. P. Dauž-
vardžiu Lietuvą liečiančiais 
tarptautinio pobūdžio klausi-tarptautinio

reikalais.
S. Lozoraitis, J. Kajecko ly

dimas, padarė mandagumo vi
zitą Valstybės departamente.

New Yorke min. Lozoraitis 
atsilankė Pavergtųjų Europos 
Tautų organizacijoje bei Lietu
vos Laisvės Komitete ir Komi
teto pirmininko V. Sidzikaus
ko pakviestas, kartu su gene
raliniu konsulu Budriu, daly
vavo posėdy Lietuvių Delega
cijos Pavergtųjų. Tautų Asam
blėjoje. ŽAIDIMAS, vardu “nusiginklavimo konferencija“.

vietos policijoje.
O kurie turi nepriklausomą 

nuo darbdavio darbą, turi re
gistruotis net du kartu per die
ną. Nuo to atleisti, kurie 
diplomatines korteles.

Pastangos suimtuosius 
leisti paliko be atgarsio.

Užsienių reikalų ministerija 
aiškinasi, kad ji nebuvusi atsi
klausta dėl suėmimų ir depor
tacijų. Tai padaryta vidaus rei
kalų ministerijos.
Protestus ar apgailestavimus 
dėl deportacijos pareiškė

Europinis sąjūdis, Žmogaus 
tai sutiks susitarti tada, kai 'teisių draugija, krikščionių dar- 
Vakarai arba nusileis, arba kai bininkų sindikatas, socialistai;
Sovietai jaus, kad laimėtas lai
kas "apsiginklavimo pusiau
svyrą" sulaužė Maskvos nau
dai.

Išvada nesudėtinga — Sovie-

Grįžo prie senos tvarkos
Sovietai kovo 14 atšaukė 

vo naujos formos leidimus 
merikos, Anglijos, Prancūzijos 
karinių misijų nariam keliauti 
per rytų Vokietiją. Pranešė, 
kad galioja senieji anksčiau iš
duoti leidimai.

Vakariečiai savo ruožtu at
šaukė suvaržymus judėti sovie
tų karinės misijos nariam va
karų Vokietijoje.

— Jungt. Tautose 22 valsty
bės pareikalavo specialios se
sijos pasisakyti dėl Prancūzijos išplaukti i paviršių, 
atominių sprogdinimų.

Kas triukšmu naudojasi?
Jau pasirodė, kad vakarų stu

miamą šalin Ispaniją traukia į

sa-
A-

turi

pa-

eilė senatorių įteikė vidaus^ rei
kalų ministeriui paklausimus. 
Ta reakcija spaudoje skelbia
ma, bet nežymioje vietoje. Gy-

ATOSTOGOSE PER PRIEVARTĄ: deportuotieji Korsikoje leidžia laiką 
kortuodami.

tautų seimui
Amerikos spauda atsiliepė 

apie deportacijas santūriai. N. 
Y. Times neskelbė nė prel. J. 
Balkūno laiško tuo reikalu. 
Plačiausiai lig šiol atsiliepė žur
nalas Time.

žurnalas pažymį, kad tūks
tančiui žmonių buvo staigme
na, kada 5-6 vai. ryto pasibel
dė į jų butus ir policija pa
skelbė —

per 20 minučių jie .turi pa-

, Suimtieji nugabenti į kuror
tinė v^tą, kur po mėnesio pra
sidės Sezonas. Bet tai nesuma
žina apkartimo vyrų ir mote
rų, kurie pavadinti “pavojin
gais antikomunistais”. Suėmi
mo padariniai kai kuriuos ly
dės ir tada, kai jie bus paleis
ti, nes dalis jų norės gauti 
Prancūzijos pilietybę, o tam bus 
didelė kliūtis jų dokumentuo
se rašytas žodis “expellė” — 
ištremtas.

Suėmimo procedūrą ir parin
kimą, ką suimti, žurnalas pa
vadino "pasakos krašto logi
ka".

Antai, policija nelietė neto
li Paryžiaus gyvenančio pabė
gėlio sovietų inžinieriaus Taras 
Hycjuk, bet paėmė jo dukterį 
Tamarą, kurios vienintelė kal
tė, kad ji yra ukrainiečių stu
dentų draugijos pirmininkė. Su
imtasis Tėvas Dragoun, kroa
tų katalikų misijos Paryžiuje 
rektorius, domininkonas, yra 
tikras, kad jo vienintelis nu
sikaltimas nebent tas, kad jis 
surengė pamaldas už mirusį 
kardinolą Stepinac. Dar nuos
tabesnis “pasakų krašto logi
kos” pavyzdys — suimti pa
augliai vengriukai, kurie iš 
Vengrijos išbėgo dar vaikai, ir 
jie, sako žurnalas, pavojingi 
tuo, kad jie dainuoja savo dai
nas ir šoka čardašą.

Žurnalas pažymi, kad tai bu
vo padaryta,

reikalaujant sovietų vyriau
sybei išvalyti Prancūziją 
galimų galvažudžių prieš 
vykstant Chruščiovui.

Daugumas esą įsitikinę,
prancūzai veikė pagal sąrašą, 
kurį jiem buvo pateikusi so
vietų slaptoji policija.

Yra bendras įsitikinimas, sa
ko žurnalas, kad

Sovietai pasinaudojo proga 
suduoti smūgį tiem, kurie la
biausiai priešinasi rytų Europos 
status quo — vadinamam Pa
vergtų Europos tautų seimui.

Žurnalas baigia pranešimą 
vieno suimto jugoslavo pareiš
kimu. Girdi Anglijos vyriausy
bė. kai ten lankėsi Titas, su
rinko visus jugoslavus ir pa
sakė. kad ji nenorėtų susilauk
ti iš jugoslavų nemalonumų. 
Ir jų nebuvo. Tam yra kultū
ringų būdų ...

nuo
at-

kad

Jei kas turės naudos—tai komunistai
Newsweek rašo, kad artimie- KOKIA KOMUNISTŲ JĖGA 

šiem de Gaulle pareiškęs nesi- PRANCŪZIJOJE
tikįs nieko konkretaus iš pasi- Prancūzų komunistų partija 
kalbėjimo su Chruščiovu. Jam turi 400,000 ištikimųjų. Bet tai 
terūpint! propaganda. Kas gali senių partija. Jaunimo ji teturi 
turėti naudos, tai Prancūzijos tik 5 proc. Paskutiniuose rin- 
komunistai, kuriem buvo pro- kimuose balsų neteko 1.2 mil., 

kurie buvo atiduoti už de Gaul
le. Anksčiau parlamente turėjo 
144 atstovus, dabar 10.

Bet partija yra turtinga ir 
įtakinga. Jos rankose yra “ge
neralinė darbo konfederacija” 
su 800,000 narių. Jos rankose 

de Gaulle. minis- taip pat 140 satelitinių orga- 
reika- nizacijų. 6 didelės leidyklos. 10 

lų ministerį dėl Chruščiovo ke- dienraščių ir 33 kiti periodiniai 
lionės programos. Kai šeštadie- leidiniai.
nj, kovo 12, Vinogradovo rei- Jos bosas yra Maurice Tho- 
kalavimai buvo sutikti šaltai, rez. kuris yra 59 metų, turi 

Sunkvežimių unijos preziden- jis pareiškęs, kad. gal būt, tą 
dieną jis padarysiąs nepaprastą 
pranešimą. Tas pranešimas ir 
buvo apie gripą.

Chruščiovo gripas santykiuo- 
9 senatoriai ir 78 kongresma- se su De Gaulle yra tokis pat 
nai. Jis taip pat pateikė sąra- triukas, kaip prieš metus Mask- 
šą su 59 pavardėm, kurie tu- voje dantų skaudėjimas, kad 
retų patekti į Kongresą. nereikėtų lydėti Macmillano.

save Maskva — ji veda dery
bas su Ispanija dėl "kultūrinių 
ir sportinių mainų" ir įsakė puo
limus prieš Franko prilaikyti.
Gegužės - birželio man. jau bus 
pasikeista sporto gastrolėm.

Sukčių kontrolė Kongresui

tas Hoffa, pagarsėjęs sukčius, 
išleido savo ištikimiesiem po
tvarkį pasirūpinti, kad šių me
tų rinkimuose nebūtų išrinkti

Faktai tvirtina: 
gripas buvo diplomatinis.

Sovietų atstovas Paryžiuje
Vinogradovas septynis kartus
bėgiojo pas de Gaulle. 
terį pirmininką, užsienių

75.000 dol. vertės vilą Riviero
je, 5 automobilius, 10 ašmeni
nės sargybos žmonių; jo namų 
mėnesinės išlaidos 2.000 dol. 
Tikras arabų karalius.

Chruščiovo kelionės propa
gandai partija jau išleido 
1 milijoną dol. Jos metinė 
varta 20 mil.

apie 
apy-

— Amerika rengiasi 1961 
Meksikoje požemiuose susprog
dinti atominę bombą 10 kilo- 
tonų jėgos. Norima tirti, kiek 
tokios bombos gali būti nau
dingos tuneliam, kanalam kas
ti.

— Chicagoje gyventojus vėl 
sukrėtė naujos žmogžudystės. 
Kovo 16 rastos nužudytos trys 
turtuolių žmonas, kai jas išė
jo pasivaikščioti į parką.
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Reikia šypsotis ir girti prakeiktą traktorių
Autobum riedėjo neišmatuo- 

jama lyguma, kurios rudens nu
skurdintose pievose ganėsi dar 

; skurdesnės karvės.
* Draugė Petrovna atsistojo ir 

paaiškino, kada pagal programą
r draugai pirmiausia turi aplan-
* kyti traktorių fabriką, paskiau 
” jie bus nugabenti į viešbutį, 
' kur galės pavalgyti ir išsimie-
- goti.
■\ Traktorių fabrikas buvo mies

telio R. pakraštyje. Tai buvo et-
- lė didelių niūrių cementinių ba

rakų ...

- DON KAMIU? KELIAUJA į SOVIETUS tf) ‘

autobusą. Netrukus Don Kamilis hns

vo Pepponei pirmas smūgis. 
Antrą jis pajuto, kai pamatė 
Don Kamilį kaip niekur nieko, 
keliant ranką, kad persižegno
tų

“Draugai”, suriko Peppone, 
norėdamas jų dėmesį nukreip
ti, “kažin ką duočiau už tai, 
kad kokis triskart prakeiktas

matyti, ką mes matėme. Visus, 
kurie apie Sovietų Sąjungą ple
pa, norėčiau sykį nugabenti į 
tokį fabriką”-

“Iš to būtų maža naudos, 
drauge”, pasakė Don Kamilis, 
kuris tuo tarpu suspėjo čia tru
putį nusidulkinti, ten truputį 
pasibrūžinti ir savo operaciją

tiek napatikėty. Jie pasitiki sa
vo neapykanta labiau negu sa
vo «kim". •

Draugė Petrovna išvertė Don 
Kamilio Žodžius inturisto parei
gūnui; šis iškilmingai pritarė 
savo stora plika galva ir mer-

‘Draugas Oregovas sako, kad 
Didesnėse cementinėse halė- reakcionierius-būtų galėjęs pa- buvo laimingai bąigęs. "Jjjo v» labai teisingai kalbėjai”, paaiš- 

se darbininkai atrodė nuobo- -.... ' '■
džiaują ir viskam abejingi, kaip

šaulio fabrikuose. Kai kuriuo
se skyriuose dirbo tik mote
rys ...

. Lankymas rodės bus be galo, 
nes jaunas ir pernelig uolus 
pareigūnas aiškino jiem viską 
— ir tai, ko aiškinti nereikėjo.

' Su kiekvienu žingsniu jis bėrė 
~ statistikas, datas, ir panelė ver- 
; tėja turėjo viską išversti.

Pagaliau priėjo montažo sky- 
- riaus galą, ir buvo, galima pa- 
~ sistebėti jau gatavais trakto

riais. Čia sustojo Don Kamilis 
; kaip. įbestas, ~ ir kai ištyrė-vie-

" ną tokį naują egzempliorių, su 
didžiausiu nustebimu tarė, Pep
ponei:

"Draugo senatoriau, tai ly
giai tekis pat modelis kaip ta 

' puiki mažina, kurią Sovietę Są
junga padovanojo tavo žemės 
ūkio bendruomenei!"

Peppone mielai būtų suka
pojęs Don Kamilį į keturias 
dalis. Ir jis tuojau pat atpaži
no tą prakeiktą traktorių, ku
ris nenorėjo veikti už jokius 
pinigus ir kuris sukėlė visos 
apygardos ’ pasityčiojimą. Kas 

• jį dar labiau siutino — tai, 
kad jis čia turėjo šypsotis ir 
su didžiausiu susijaudinimu bei 
susižavėjimu šitą traktorię gir-

||||į

< ■:

ti. ” >.•■>
Bet kai jis šitą žygdarbį at

liko, jame atgijo glūdėjęs vi
duje mechanikas ir paprašė žo
džio! kai kiti nutolo, jis pa
čiupo už rankos vieną iš juos 
lydėjusių technikų, nutempė jį 
prie gatavo traktoriaus, paro
dė vieną jo sudedamą dalį ir 
mėgino, karštai pirštais kalbė
damas, išaiškinti, kodėl tas 
daiktelis nenori veikti.

IS LIETUVOS

Technikas stebėjo' jį tylom 
ir su užuojauta, paskui patrau
kė pečiais. Laimingu būdu čia 
pasisuko draugė Petrovna; 
technikas jai kažin ką trumpai 
paaiškino.

“Jis mano, kad tave supra
to”, sakė ji Pepponei. “Jie pa
tys laukia leidimo tą dalį pa
keisti”.

meninį atsilikimą, tol mes ne
galėsime, suprasti ir perprasti 
kilnaus pamokymo, kurį Sovie
tų Sąjunga pasauliui duoda 
kiekvienoje srityje. Vienas vy
ras vedė moterį, kuri turėjo 
tik vieną koją. Jam buvo ji gra
žiausia iš viso pasaulio moterų, 
ir kiekviena moteris su dviem 
kojom jam buvo netinkamai 
gimusi. Namie mes turime mo
terį su viena koja, ir šita mo
teris tai mūsų pramonė. Tuo 
tarpu Čia, Rusijoje, ji stovi ant 
dviejų kojų”.

Rondella susirūpinusiu veidu 
Don Kamilį paklausė:

“Aš nesuprantu, ką tu tuo 
nori pasakyti?”

"Aš tuo noriu pasakyti, kad 
draugas turi pripažinti teisybę, 
net jeigu ji ir skaudi. Ir mos

“Italijąi tiesiog gėda”, sakė 
jis, “prisipažinti, kad net mū
sų Fiat turėtų duotis praryja
mas' vieno iš mažesnių Sovietų 

kino mergina Don Kamiliui. Ir Sąjungos fabrikų. O juk tai mū
šis, maloniai sujaudintas, nuli- sų didžiausias automobilių fab- 
lenkė‘dėkodamas draugui Orę- :
govui. • 
Dabar įsikišo Scamoggia. Lyg 
jis būtų ekstra apmokėtas Don 
Kamiliui paremti. Jis kalbėjo: 

“Italijoje mes esame atsili
kę visu šimtmečiu. Tie privati
nių įmonių smirdžiai įsivaizduo
ja Dievas žin ką galį jei pa
dirba porą pelėkautų. Pamaty
tų jie tokį fabriką kaip šis, tai 
iš gėdos prie žemės susiriestų. 
O be to, jis ne iš didžiųjų, ar 
ne, drauge Petrovna?”

“Ne!” sušuko mergina, apsa
lus iš laimės. “Jis vienas iš ma
žųjų. Taip, jis pastatytas mo- biau nof Fiat. KoL mes pasitik- atvykome į Seviotę Sąjungą ne
dėmiausiu būdu, bet gamina sime savo nacionalistiniuose ir tam, kad nostalgija kankintu-
daug mažiau nei daugelis kitų”, regionalistiniuose prietaruose; mesi, kas yrą tik buržuazinis

Don Kamilis rodės nenumal- kol mes užsispyrę ginsime sa-
domas. vo socialinį organizacinį ir pra- tirtume teisybę", (b. d.). .

rikas!” +
Draugas Petratto iš Turino, 

kuris dar nebuvo žodžio taręs, 
su dideliu vertės pajautimu at
siliepė:

‘‘Būkime objektyvūs, drauge. 
Traktorių sektoriuje Fiat gali 
būti pralenktas, bet automobi
lių sektoriuje jis yra rimta įmo
nė. Ne, darbo žmonėm, kurie 
savo prakaitu sukūrė Fiat ir 
jį padarė didingą, negalima 
taip daryti skriaudos”.

“Pirmiausia negalima teisy
bei daryti skriaudos", ^škino 
Don Kamilis. "Teisybė yra svar-

sentimentalumas, bet kad pa-

SPĄUDA

Lietuvą iš Australijos. Laiške 
Žemkalnis pyko, kad Draugas 
buvo parašęs, jog Žemkalnis 
negavo jam pažadėtos tarnybos 
ir vietoj buto tegavęs vieną 
kambarį. Žemkalnis laiške tai 
išvadino “davatkiškais melais” 
ir pasisakė esąs “projektavimo 
konsultantas” ir turįs tris kam
barius sayo buvusiame bute 
Kaune. Gale užsiminė, kad ir

tuviškuose laikraščiuose skaito
me mūsų pačių žinių teikimo 
įstaigų duodamas žinias apie ta
riamus nepaprastos reikšmės 
atradimus dabartinių Lietuvos 
mokslininkų, Mtuanistų bei-kul- 7 
tūrininkų. Tokios žinios patei
kiamos sekant sovietinę Lietu
vos spaudą, lyg tai būtų Die
vas žino kokios naujovės, nors 
iš tikrųjų dažniausiai tai yra 
tęsinys jau nepriklausomybės 
metais vykdytų tyrinėjimų. Da
bar Lietuvoje juk nevalia nie
ko prisiminti, kas seniau bu
vo padaryta. Ten dabar viskas 
skelbiama, lyg anksčiau nieko 
nebūtų buvę, lyg visi tyrinėji
mai tik sovietiniais laikais pra
dėti ... Mums patiems prisi
dėti prie sovietinės propagan
dos reikėtų labiausiai vengti...

Petrašiūnų fabriko gamina
mas popieris laikomas aukštos praktikos darbų atlikimą Rusi-
vertės. Jis gabenamas į Mask- Sniečkus nurodė konkrečiu ap- joje ar kitose “broliškose res
vą, Indiją, Kiniją. Jis buvo var- skaitymu: 100 ha žemės ūkiui publikose”.
tojamas sovietų didžiajai end- tinkamos žemės tik 7.8 karvės, 
klopedijai spausdinti; dabar jis o Šilalės rajono kolchozuose 
vartojamas spausdinti sovietų 
mažajai enciklopedijai, vaikų 
enciklopedijai, Ukrainos enci
klopedijai.

Tačiau fabriko vyriausias in
žinierius yra tokis “lietuvis” 
kaip A. Kisunko. (Tas fabrikas nėjo kolchoziųinkų gyvenimą 
buvo įsteigtas nepriklausomoje 
Lietuvoje. Red.).

Dėl Juozo Kėkšto atsiliepimę
Dirvoje kovo 2 Br. Raila pri

minė Argentinoje buvusį lietu
vių rašytoją Juozą Kėkštą, ku
ris pernai išvyko į Lenkiją.

“Štai riš Argentinos grįžo 
Lenkijon ... mūsų proletarinis 
poetas Juozas Kėkštas. Kitam 
savo senam vilniečiui, taip pat 
proletariniam rašytojui Albinui 
Žukauskui, atskubėjusiam ap
lankyti ... Kėkštas pareiškė: 
— Vadinamoji laiminga Ame
rika ... Ten Bradūnas pats pas kiti jo pažįstami architektai, in- 
graborię skaldė akmenis. —

Dirvos rašytojas toliau pasa
koja, kaip Žukauskas vaizdavo 
Kėkšto likimą Argentinoje pa
našų: skaldė taip pat akmenis 
dešimt metų, sugadino sveika
tą ... ’. T-'--

Taip turi kalbėti apie tą kraš
tą, iš kurio parvyko: Ameriko
je- blogai, Argentinoje blogai, 
visuose Vakaruose blogai ...

Nei Kėkštas nei Žukauskas 
negalėjo užsiminti ką : *

- Sibire ne savo valia atsidūrę vęs vieną kambarį, o po para- se gyvenimo šritysė šito jau 
taip pat proletariniai poetai šymo apie tai Lietuvos admi- pasiekta, kartais net ir per-

žinieriai būtų Lietuvoje reika
lingi ir naudingi.

Draugas ir T. žiburiai at
kreipė dėmesį labiausiai į tą 
paskutinę užuominą, kuri yra 
rafinuotas skatinimas “už su
grįžimą”. Spėja, kad laiškas iŠ 
šalies paskatintas.

Kaip jau ten bebūtų su tuo Būtų gal geriau su tokiomis 
laiško savarankiškumu ar ne- žiniomis kiek suvėluoti, išsiaiš- 
savarankiškumu, bet jis rodo, kinti jų vertę su specialistais, 
kad Draugo parašymas išėjo negu įsijungti į tą pačią bolše- 

skaldė Žemkalniui į sveikatą: buvo ga- vikifiio'"Choro gaidą .;. Kito-

kalbėta apie studijas baigus kaip K. Boruta ar Lukauskaitė nistratoriai susiprato reklamos tempto kritiškumo pasireiškia, 
reikalui duoti Žemkalniui tris bet kultūrinėje srityje daugeliu 
kambarius ... jo paties bute, atvejų mūsų laisvosios spaudos

ir kiek jie ten sveikatą patai* 
sė ...

Kokį rūpesti Maskva uždavė 
partijai Lietuvoje

Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetas vasario 9 
svarstė Maskvos centro nutari-

bei sovchozuose tik 5.6, Vievio 
rajone 5.3, IgnaJino rajone 5.9 
karvės.

Daugelyje kolchozų sumažė
jęs avių skaičius.

Tarp priežasčių labiausiai mi-

ne kolektyvinėse sodybose, bet 
dar vienkiemiuose, technikos 
priemonių nebuvimą, “ideologi
nį neįsisavinimą”.

Lietuvis kompozitorius 
lfęskvQ|e

Maskvoje buvo atliktas be
turiu kompozitoriaus E. Balsio 
koncertas smuikui su orkestru. 
Smuiku grojo A Livontas, or-

Technikas prasišiepė ir mer
ginai toliau paaiškino. Ji aki
mirką delsė, paskui negarsiai mus Svarbiausi — kaip padi- 
pasakė Pepponei, nežiūrėdama žemės ūkio gamybą, 
jam į akis: Partijos sekretorius A. Snieč- • C ' « , j- t

"JHmmo, k«l leidini u™ kus ^kaitė uetuvos kestras buvo Maskvos radijofo-

Dėl atsiliepimę 
apie patį Kėkštą 

Naujienose kovo 5 K. Lau- 
rušonis grįžta prie J. Kėkšto, 
bet nagan ima ne jį, o tuos, 
kurie stengėsi sudaryti jam nu- 
sipelnusio poeto garsą — kal
tina prof. A J. Greimą, kuris 
spaudoje aiškino, kad Kėkštas 
atliko didelį patarnavimą lietu
viam, gražiai išversdamas Čes
lovą Milašių. Naujienos primi
nė priešingą teigimą apie tą 

teko priskirti į žemesnę rūšį vertimą — B. Babrausko, ku- 
dėl blogo nulupimo ir išsaugo- JJ£“
jimo.

Kaune teatro direktorius
Sovetskaja Litva laikraštyje 

skelbiasi esąs Kauno dramos 
teatro direktorius ir “nusipel
nęs sovietinės Lietuvos respub-

Kiek pagamina avalynės
Lengvosios pramonės minis

terijos odos skyriaus viršinin
kas S. Tovbin skelbia, kad sep- 
tynerių 'metų planą įvykdžius 
Lietuvoje bus pagaminama 11.4 
mil. porų batų. Tai būsią du 
kartu daugiau kaip 1958.

Žaliavos 25 procentai esą su 
trūkumais. Pvz. 1959 buvo pri
statyta Elnio kombinatui 254. 
000 veršių odų, bet iš jų 46.000

Dėl kultūrinės informacijos informacijos tėra “Tiesos” ži- 
apie Lietuvą

T. Žiburiai kovo 10 vedama- citavimas”.
jame atsiliepia dėl žinučių apie Taigi daugiau atsargumo su 
kultūrinę veiklą Lietuvoje, ku- “kultūrinių žinių pasikeitimu”, 
rias skelbia mūsų spauda: Deja, ir “kitose gyvenimo sri-

“Dar keisčiau, kai mūsų lie- tyse šito” dar nėra pasiekta.

nių parafrazavimas arba net

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

gali afėih po metę ar kitę", žemės ūkio pažangą, tačiau 
Ir ji nuskubėjo ...

no.
skelbė, kad ji nepakankama. Proletariato bendradarbiavimas 

Vilniuje sausyje buvo studen
tų suvažiavimas, kuriame daly-

ris Drauge gruodžio 12 įrodė, 
jog Kėkštas savo vertime Mi
lašių “klasiškai sužalojo”.

Taigi literatūrinės “vertybės” 
pervertinamos.
Dėl Vytauto Žemkalnio laiško 

Laisvė paskelbė laišką Vytau- 
likos meno veikėjas” ... V. to Žemkalnio, architekto ir vi- 
Motylevskaja. suome'nininko, repatriavusio į

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

Jums geromis sąlygomis padarys

V X A. 1U n L L 1 0
gyv. 422 Menahan St, Ridgeivood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYaciiit 7-4677 j

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Visi atsidūrė plikame valgo- Labiausiai žemės ūkyje trūksta 
majame kambaryje. Stalo gale galvijų. Esą 1959 kolchozuose 
sėdėjo draugas Oregovas; jo ir sovchozuose galvijų skaičius vavo lietuviai, latviai, estai, gu- 
dešinėje Peppone, jo kairėje padidėjęs 32,400, bet kad gali- dai. Buvo svarstomas studentų 
draugė Nadia. ma būtų įvykdyti prisiimtas pa- bendradarbiavimas “tarptauti-

Don Kamilis įsitaisė taip, kad reigas, reikia dar 25.000. nio proletariato dvasiai” savo 
būtų priešais Rondella. Tai bu- Kiek tų galvijų turima, A. tarpe sustiprinti. Buvo daug

SIŲSKITE DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS VELYKOMS
j LIETUVĄ, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje)

Pasinaudok paUkimu. kruopščiu ir greitu mūsų firmos pktamavimu

1T0SŲ SKYRIAI:

135 W. 14th STREET, NEW YORK 11, N. Y. — Tel. CHelsea 3-2583
141 8ECOND AYE, NEW YORK CITY, N. Y. — Tel. GRamercy 5-7430.

332 FHImore Avenue 
BUFFALO 6. H. v.

359 West Broadway 
Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin Avenue 
HARTFORD, Conn.

Tel. MOhavvk 2874 SO. BOSTON 27, Mas* Tel. Chapel 6-4724

900 Literary Rd. 
CLKVELANO 13, Ohio

11339 Jos. Campau 
DCTROIT 12, Mieh.

632 W.' Olrard Avė. 
PHIUAOELPHIA 23. Rs,

Te*. T0wer 1-1461 Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. WAėiut 5-8878

MOsų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100% garantui^a, kad kiek
vieni* siuntinys bus (teiktas. Bus ^siunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo pasvyrimą 6-7 sa
vasčių laikotarpyje; oro paAtu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti įvairiausių gęglAutoe rMiea 
prekių. Prarykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite paumavttno ir muitų kainas. Kstatogua vaitui. 
Atidarą kasdien nuo 8 vai. ryta iki 8 vai. p. p. — aekmadieniato nuo 8 va*, ryt# 1M 4 va*, ąą.

38 Rdymond Plaza W. 
NSWARK. N. J.

Tel. OtArket ž-2877

2134 W!. Chicago Avė. 
CHIOAOO 22, m.

Te*. Olckens 2-8232

veltui.

Silver Bell Baking Co<
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas,

36*38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

Telefonas: STagg 2-5938

3433 FULTON mtflT

35 iki 40% NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiikos gamybos radlo. HI-FI bei 
Stereo aparatams, o Dideli atpigini
mai Admlral bei RCA televizijoms o 
Geriausia proga įsigyti Fedders oro 
vtantuvą (Air eondtUoner).

Televizijos. Hi-Fi bei vokitkų aparatų 
taisymas atliekamas kvalifikuota 
techniko, pr(patinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kssdten iki T 
vai. vak. Pirmadieniais iki 6 vai. vak. -
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“Atgyvenos” tebėra ir bus gyvos
Lietuvoje bolševikinė spauda, 

radijas ir rėktos įvairiuose su
sirinkimuose visu įniršimu puol
ia ir plūsta “buržuazinius na
cionalistus”. Taip vadinami lie
tuviai, tėvynėje ir užsienyje, 
kuriem rūpi savo tauta, jos se
na ir garbinga praeitis, tradi
cijos, savoji kultūra, tautinis 
sąmoningumas, laisvė. Visa tai 
norima suniekinti vienu pra
manytu plūdimu: tai “buržua
zinės atgyvenos”. Esą savo die
nas jau atgyveno ir nebesugrįš. 
Negali sugrįžti. Draudžiama ir 
grasoma, kad nesugrįžtų, kas 
anksčiau buvo laisva ir lietu- 
viška: Atbaidymui dar. priker
giama “buržuazinė” dėmė.

nalizmu”.
Nacionalizmas nėra piktybė, 

o siekimas savai- tautai laisvės 
ir deramos vietos kitų tautų 
tarpe. Piktybe pasidaro tiktai 
tada, kai savoji tauta dievina
ma, o kitos niekinamos. Ne 
plūstami lietuviai, o plūstantie- 
ji rusai šiandien yra užsikrė
tę tokia nacine liga. Tik dėl to 
jie kitų tautų nacionalinius ar
ba tautinius jausmus vadina 
“buržuazinėm atgyvenom”.

Buržuju gali vadinti, ką tik
tai nori. Kas nėra buržujus, 
tam tasai niekinys nelimpa. Ne
priklausomoje Lietuvoje tikros 
buržuazijos niekada nebuvo. Ir 
kituose laisvojo pasaulio kraš
tuose šiandien reikėtų gerokai 
ieškoti tokių buržujų, prieš ku
riuos praėjusiame amžiuje su
kilo socialinis ir demokratinis 
judėjimas. Vokietis žurnalistas 
Herbertas Luchtas teisingai vie
nam rusų profesoriui pastebė
jo: jeigu Vakaruose dar liko ko
kių buržuazinių liekanų, tai jos 
pradings mūsų, ne jūsų pastan
gom.

Buržujų pažymys šiandien 
kaip magnetas limpa patiem 
bolševikam. Jokiame krašte nė-

Pax Romana ir Ateitis
---------------- ------------------------------------------ J. MEDAITIS ----------------------------------------------------- —

Darbininko korespondentas, susirišęs su Pax Romana generaliniu sekretoriatu Šveicarijo
je, pateikia informaciję apie šią tarptautinę katalikę studentę ir akademikę organizaciją ir nu-
rodo kokį vaidmenį joįe turi ateitininkai.

Nuo 1880 aukštosios katali
ku mokyklos ir jų auklėtiniai 
mini šv. Tomą Akvinietį, kaip 
savo globėją. Pax Romana ski
ria to “didžiausio filosofo ir 
teologo, kokį yra davusi kata
likų Bažnyčia po Augustino” 
(M. Grabmann), mirties dieną, 
kovo 7, savo sąjūdžio paminė 
jimui. Ta proga ir mes nori
me užmesti akį į Pax Romana, 
kuri nuo seno buvo ateitinin
kams vienu iš žymiausiu tarp- 

* * - . JAVSV l.VU^UVJUlkV « v VUCU1IV

tautinių forumų. Mus daugiau - t0--Romana. 
domina studentiškoji Pax Ro
mana šaka, kurios pirmininku 
pirmą kartą sąjūdžio istorijo
je buvo išrinktas lietuvis, Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos 
(SAS) narys, dr. Vytautas Vy
gantas.

Kas yra Pax Romana?
Pax Romana prisistato kaip 

Tarptautinis Katalikų Studentų parodyti Pax Romana įnašą į 
Sąjūdis, kurį sudaro tautinės kultūrinį tautų gyvenimą, 
katalikų studentų sąjungos, tu
rinčios Bažnyčios hierarchijos 

, pripažinimą, _ ? __
Pax Romana tikslai, statute 

išdėstyti yra tokie:
a) pažadinti ir išvystyti įvai

rių kraštų katalikiškų studentų 
sąjungų tarpe brolišką susipra
timą ir. tuo būdu sukurti or
ganišką bendruomenę;

b) padėti tautinėms sąjun- ' šiom 18 palaikyti glaudūs ry- 
goms įvairiose jų veikimo sri
tyse, o ypatingai susipratusių 
katalikų ugdymui;

c) skleisti universiteto aplin
koje krikščioniškuosius princi-

Maskvoje, kompartijos suva
žiavime, sausio 10 buvo rėk
liai šaukiama prieš “vietinius 
interesus”, kurie statomi aukš- 
čiau už komunizmo siekimus. 
Ką tai reiškia, išrėkė Lietuvo
je Antanas Sniečkus, kurio mo
tina pabėgo ir mirė tremtyje 
nuo sūnaus valdžios. Jisai mask- 
viniu įsakymu iškoneveikė lie
tuvius: ne tiktai vadinamus 
“buržuazinius”, bet ir “komu
nistinius nacionalistus”. Tai 
nauja ir daug pasako. Tai rodo, 
kad ir komunistų tarpe atsiran
da ginančių vietinius, o ne ru
siškus interesus. Rusam gi pri
imtinas tik toks tautiškumas, 
kuris yra didžiarusiškas. Jiem pU's, apaštalauti ir padėti Baž- 
komunizmas yra virtęs rusišku 
nacionalizmu — tuo piktuoju, 
kuris savą tautą dievina, o ki
tas laiko “buržuazine atgyve
na”.

Lietuviai gali drąsiai priim- 
ra tokio žmonių slėgimo ir iš- ti tą plūsmą, kaip iššūkį dar 
naudojimo, kaip Sovietinėje Są
jungoje bei kitose komunisti
nėse valstybėse. Ir niekur nė 
ra tiek ėdrių siurbikų, kaip 
bolševikinėje santvarkoje. Lyg 
kokiom patyčiom, komunistinė
je tvarkoje įsigyveno tai, ką 
jie vadina “buržuazinėm atgy
venom”.

Tautinė sąmonė nėra jokia 
“atgyvena”. Pats jau tautos bu
vimas, kaip sako vokiečių isto
rikas Fr. Meinecke, yra “nuo
latinis plebiscitas”. Galima laiki
nai užčiaupti tautai lūpas pasi
sakyti, ko ji nori, bet negali
ma užgniaužti laisvės jokiu pra
simanomu “buržuaziniu nacio-

ryžtingesnei kovai už vietinius 
interesus. Kitados galingi ispa
nai išplūdo olandus “driskiais”, 
“elgetom”, “gezais” (guex). “El
getos laimėjo nepriklausomy
bę, o turčiai ispanai, kurie bu
vo aprėpę ir aplupę kone visą 
pasaulį, sunyko. liko tartum 
“driskiai” po to, ką prarado po 
Karolio V ir Pilypo n imperia
listinių laimėjimų.

Imperializmas dar nieko ne
praturtino, nes viską suėda 
ginklai, kurių prireikia žmonėm 
vergijoje laikyti. Ir rusiškas 
nacionalizmas, ta tikroji “bur
žuazinė atgyvena”, žlugs, o pa
vergtos tautos išsivaduos ir gy
vens.

d) tautinėms sąjungoms su
tikus, atlikti visus tuos užda-į 
vinius, kurie prašoka tautinius! 
rėmus ir

e) užtikrinti katalikiškosios 
minties spinduliavimą tarptau
tinėje plotmėje.

Pax Romana veikla yra ga
na plati.

Ji auga iš metų į metus, di
dėjant narių skaičiui ir tuoj 
pat reaguojant Į gyvenamo me-

reiškiasi didesniais ir mažes
niais suvažiavimais, yra atsto
vaujama Jungtinėse Tautose, 
leidžia žurnalus ir studijinius 
leidinius, yra gyva regioninėse 
komisijose, profesiniuose bei 
techniniuose padalinimuose, 
tarpusavio pagalboje ir t.t.

šiame rašiny nebus imtasi

į 
krikščioniškosios minties pasau
lį. Bandysime trumpai nušvies
ti tik lietuvių Studentų Sąjun
gos padėtį Pax Romana' sudė
tyje- . * ' . y , 2

1959 gruodžio 10 Pax Ro
mana apėmė 104 katalikų stu
dentų sąjungas: 83 sąjungos 
buvo pilnateisiai nariai, 3 — 
nariai korespondentai, su liku-

Ne visi nariai vienodai stip- j 
rus.

Vienos sąjungos gana gau
sios narių skaičiumi, kaip vo
kiečių, kitų sąjungų narių ei
lės gana retos, kaip išeivių ir | 
jauniausiųjų Azijos ir Afrikos 
sąjungų. Tik pastarosios rodo 
tendenciją stiprėti. Antai, Thai- 
lando sąjungos narių skaičius ■ 
per 3 metus net aštuoneriopai 
padidėjo. Vengrų bėglių sąjun
ga po 1956 sukilimo susilaukė 
gausaus prieauglio. Bet lenkai, 
rumunai, slovėnai, slovakai, o 
taip pat ir latviai su ukrainie
čiais savo narių turi nedaug. 
Latvių ir ukrainiečių daugiau 
gyvena Amerikoje. Dunojaus 
švabų Iptalikų studentų są
junga po 1954 visiškai prany
ko. liko tik akademikai.

Nauju keliu pasuko ukrainie
čiai studentai, įsipilietinę Ka
nadoje. Jie įkūrė atskirą savo 
sąjungą “Obnova”, kuri 1957 
buvo priimta į Pax Romana ša
lia seniau buvusios bendros 
ukrainiečių sąjungos irgi “Ob
nova”’ "" -r,

Lietuviai ateitininkai gali pa
sidžiaugti, kad jų sąjunga iš
vengė Dunojaus švabų sąjun
gos Ūkimo ir ukrainiečių susi
skaldymo.. Jie sutelpa vienoje 
organizacijoje. Nors centras yra 
JAV, bet ir Europoje savo na
rių skaičiumi studentai ateiti
ninkai užima antrą vietą po 
vengrų, o savo veikla jiems nie
ku nenusileidžia. Iš išeivių są
jungų, kaip rodo generalinio 
sekretoriato daviniai, tik lietu-

DR.' VYT? VYGANTAS; Fax Romana pirmininkas, kalba- Maria napolio 
seminare. Nuotr. Vyto Valaičio.

šiai. Pagal žemynus, sąjungos 
taip pasiskirstė: Afrikoje — 
10, Lotynų Amerikoje’ — 30, 
Š. Amerikoje — 7, Europoje 
— 39 ir Australijoje su Nauj. 
Zelandija — po vieną. E jų 
12 sąjungų sudarė vidurio ir-, vių “Ateitis” ir senoji ukrainie- 
rytų Europos išeiviai. čių “Obnova” turi savo cent-

nyčiai, sprendžiant, iškylančias 
problemas;

PAX ROMANA seminaro Marianapoly dalyviai. Nuotr. Vyto Valaičio.

rinį adresą, pirmininką, kape
lioną, užsienio reikalų sekreto
rių ir periodinį leidinį. Veng
rai, lenkai, slovakai (jau nekal
bant apie rumunus ir šlovė 
nūs) nepajėgia išleisti net biu
letenio, kuriuo tenkinasi latviai 
ir ukrainiečiai. Lietuviai turi 
buletenį “Gaudeamus” ir bend
rą ateitininkam mėnesinį žur
nalą “Ateitį”. Iš 92 sąjungų, 
veikiančių savuose kraštuose, 
38 neturi savo periodinio leidi
nėlio.

Jei po karo tarpsąjunginiuo- 
se Pax Romana suvažiavimuo
se dar pasigirsdavo balsų, ne
palankių

išeivię sąjungę atžvilgiu,
tai paskutiniaisiais metais iš

eivių sąjungos, ypatingai ukrai
niečių, latvių, vengrų, lenkų ir ną pelnydamas American Air- 
lietuvių, savo darbais Pax Ro- lines Executive Offices, New 
mana Įrodė, kad jos yra lygiai 
vertos, kaip ir kitos, kad ir jos 
pajėgios. Lenko Z. Marzys (ki
lęs iš Vilniaus krašto) išrinki
mas Pax Romana vicepirmi
ninku (1954), Egzilų Komisijos 
įsteigimas (1953) ir pagaliau net 
Pax Romana vairo patikėjimas 
SAS, atstovui dr. V. Vygantui 
(1960) atžymi išeivių organiza
cinio talento įvertinimą.
Baigti norėčiau

naujojo Pax Romana pirmi
ninko

portretu. Dr. Vytautas Pet-

ras Vygantas gimė 1930 vasa
rio 17 Klaipėdoje. Paaugęs lan
kė Tauragės mokyklą, bet gim
naziją baigė 1948 Gr. Hesepo 
stovykloje, Vokietijoje. Po me
tų 
po

jo

pakėlė sparnus į užjūrį, o 
trijų grįžo namo laimingas 

su Brookiyn College BA. Prie 
1953 pridėjo Fordham uni

versiteto MA. Su daktaro skry
bėle apleido 1956 Illinois uni
versitetą.

į ateitininkų eiles įsijungė 
1947. Dirbo Moksleivių ir Stu
dentų Ateitininkų Sąjungų cent
ro valdybose. Priklausė Lietu
vių Studentų Sąjungai, sėdėjo 
LSS CV nario kėdėje, žurnalo 
“Lituanus” leidimas taip pat 
glaudžiai susijęs su V. Vygan
to plunksna ir rūpesčiu. Duo-

Yorke, psichologo poste, dr. V. 
Vygantas suranda laiko plačia
šakiai veikliai: Amerikos Lie
tuvių Taryboje, ALRK Federa
cijos Centro Valdyboje, Ateiti
ninkų Federacijos Valdyboje, ir 
World University Service US 
National Committee.

Pax Romana pirmininko pa
reigos pareikalaus iš dr. V. Vy
ganto dar didesnio įsitempimo, 
bet jo prigimtiniai gabumai ir 
organizacinė patirtis bus Pax 
Romana neabejotinai naudingi.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

ŠVENTASIS KAZIMIERAS
KELIOS PARALELĖS

(5)
LIETUVOS galybė jau buvo 

priėjusi kryžkelę, kai šv. Kai- 
zimieras gyveno. Mūsų senolių 
pastangos, nukreiptos į rankio- 
jimą didelių , plotų rytuose, to
lydžio vis silpo. Ilgainiui Lietu
va buvi> nustumta į siaurą Bal
tijos pamarį, o iš politinės ga
lybės netiko nė šešėlio. Bet jei 
dar liko gyva tauta, suspausta 

■ ir prispausta, taį tiktai savo ti
kėjimu. Jai sustiprinti čia bu
vo duotas šv. Kazimiero ste
buklas.

Jis visiem gerai žinomas. Ne
paprastas karžygis pasirodo lie
tuvių kariam ant baltojo žir
go, it Lietuvos Vytis, n* pade
da įveikti maskolius. “YICIT 
MUSCOS” — skelbia įrašas An
takalnio bažnyčioje. Bažnyčia 
neneigia Kazimiero stebuklin
gojo pasirodymo. Jis remiamas 
tikėjimu, kad tam tikrom ap
linkybėm Dievas paremia kovą

už tėvynę, šv. Kazimierui bu
vo leista užsistoti savo tautą, 
jam mirus, kaip šv. Joana Ar- 
kietė, dar gyva, buvo pašaukta 
ginti savąją.

šv. Kazimiero apsireiškimas, 
įvykęs 34-tais metais po jo mir
ties, plačiai nuėjo per lietuvių 
tautos lūpas ir virto sūkiu ko
voje su rusais. Rusai dėl to nė 
vieno Katalikų Bažnyčios šven
tojo taip nemėgo ir nekentė, 
kaip lietuvių šv. Kazimiero. Ry
tų Bažnyčios vardu jis buvo 
ekskomunikuotas, nors jau mi
ręs; sugriauta apsireiškimo vie
toje pastatydinta bažnytėlė; so
boru paverstaVUniuje gražio
ji šv. Kazimiero bažnyčia; 
drausta švęsti jo šventė. Savo 
gi ruožtu lietuviai šv. Kazimie
ro vardu vadino religines ir 
kultūrines organizacijas, gynė 
tėvų tikėjimą, stiprino tautinį 
susipratimą ir palaikė viltį at
gauti laisvę, kai Lietuvos - Len

kijos bendroji respublika buvo 
padalyta. Valstybę išsidalino, 
bet katalikų tikėjimo atidalyti 
nuo lietuvių tautos niekas ne
įstengė. Jisai išsilaikė tarp pra
voslaviškos Rusijos ir protes
tantiškos Prūsijos. Jos abi 
Lietuvą dalinosi.

Lietuvių tautos atspirtis pro
testantizmui taip pat sijasi su 
šv. Kazimiero garbinimu, šv. 
Kazimieras mirė vieneriais me
tais vėliau, kai jau buvo gimęs 
Martynas Liuteris. Liuteris at
nešė naujiem amžiam dar vie
ną atradimą—reformaciją. Re
formacija neigė tai, kuo šv. Ka
zimieras gyveno. ir šventu ta
po: savo nekaltybe, savo atgai
la ir savo eucharistiniu gyveni
mu. Reformacija buvo jo gyve
nimo prieštara.

'Yr būdinga, kad kaip tik tuo 
metu, kada Martynas Liuteris 
šventuosius žmones neigė, Lie
tuva susilaukė pirmojo švento
jo. Reformacijai reikšmingais 
Wormso edikto metais (1521) 
pasirodė pirmoji šv. Kazimiero 
biografija (Vita Sancti Casimi- 
ri). Popiežiaus dekretu Kazi
mieras buvo įrašydintas į šven
tųjų knygas. Liuteris gi neat
sileisdamas pliekė Saksonijos

kunigaikštį Jurgį, už kurio bu
vo nutekėjusi jauniausia Ka
zimiero sesuo Barbora. Jos vy
rą, kovotoją su reformacija, va
dino “pasalūnu” ir “velnio apaš
talu”. Savuoju apaštalu galėjo 
laikyti kitą šv. Kazimiero gimi
naitį — seservaikį Albertą, pas
kutinį Prūsijos ordino magistrą. 
Jisai buvo magistras ordino, ku
ris turėjo Marijos vardą. Bet 
savo vienuolišką rūbą patiesė 
po moters kojomis. Kazimierinė 
giminė kovojo už Katalikų Baž
nyčią ir prieš ją. Vienu metu 
tasai religinis skilimas grėsė 
Lietuvai pavojumi įsivyrauti re
formacijai.

Tuo religinio nerimo metu 
šv. Kazimiera pavyzdys sušvito 
visu savo vaiskumu, šventojo 
kūnas perkeliamas į sidabrinį 
karstą ir iškeliamas viršum al
toriaus; koplyčia f atnaujinama 
ir išpuošiama; prie Didžiosios 
gatvės Vilniuje pastatoma puoš
ni bažnyčia. Aplink ją susitel
kė religinis sąjūdis, šv. Kazi
miero sodalicija, vadovaujama 
jėzuitų, kurie šventojo garbini
mą plačiai išskleidė po visą 
Lietuvą. Mokyklose buvo ruo
šiami minėjimai, vaidinti kazi- 
mieriniai veikalai, deklamuota

poezija, šlovinusi šventojo gy
venimą ir dorybes. Sukaktuvi
niais metais į Vilnių tvino žmo
nės iš artimų ir tolimų apy
linkių.

Lietuvių tauta, ypač jos liau
dis, nebuvo linkusi nevertinti 
dorinio karžygiškumo. Amžinos 
ugnies kitados kaitinti lietuviai 
ieškojo dvasinės kaitros krikš
čionybėje, kuri neatmeta šven
tųjų. šv. Kazimieras įaugo į sa
vo tautą, kaip nemaini tradicija.

ŠIANDIEN Lietuvoje griau
namos bet kokios tradicijos: 
religinės, tautinės ir apskritai 
žmogiškos. Nieko tad nėra ne
laukto, kad šv. Kazimiero pa
laikai iškelti iš tradicinės jo 
žemiškojo atilsio vietos — Vil
niaus katedros, o pati kated
ra išniekinta. Tai logiška pa
sekmė ateizmo, ilgai brendusio 
naujais amžiais, “tūnojusio vals
tybių gyslose”, tariant popie
žiaus Pijaus XI žodžiais, ir pra- 
siveržusio bolševizmo siaubu. 
Jis nusiaubia švenčiausias žmo
nėm ir tautom katedras.

Vilniaus katedra, kuri ilgai 
stovėjo neliečiama, kaip Dievo 
šventovė ir kaip meno pamink
las, yra paversta profaniniu

muzėjum. Muzėjai, kuriami iš 
katedrų ir užimą Dievo ir Jo 
šventųjų altorius, pasidaro jau 
žvėries maldyklom. To apoka
lipsinio žvėries, kuris įvairiais 
pavidalais reiškiasi žmonijos is
torijoje. Kai kada jam duoda
ma valdžios žmonių' giminėm 
ir tautom, sako šv. Jono Ap
reiškimas, kad “būtų išbandy
ta šventųjų kantrybė ir tikėji
mas” (Apr. 13, 7-10).

Tai sunkus bandymas. Sun
kus ypač tiem, kurie yra to 
kenkėjo nasruose. Bet tasai 
bandymas stato klausimą ir 
laisvėje gyvenantiem: kiek yra 
tvirtas jų tikėjimas ir kiek stip
rus pasiryžimas geriau mirti, 
negu susitepti. Tie šv. Kazimie
ro žodžiai, išreiškę viso jo gy
venimo nusistatymą, veda į 
sprendimą problemų, kurios 
dabar skaudžiai smeigiasi ne 
tiktai į atskirus žmones bei tau
tas, bet ir visą žmoniją.

ŠV. KAZIMIERAI, Marijos že
mės Globėjau, kuris himnais 
šlovinai švenč. Mergelę, kuris 
naktimis prie bažnyčios durų

bės, visų patogumų išsižadėjai, 
išmelski, šventasis Globėjau, ir 
mūsų kraštui skaistumo žiedų, 
kurie savo kvapu patrauktų mus 
visus Tavo keliais.

šv. Kazimierai, kuris niekur 
nenorėjai išvykti iš savo šalies, 
o jai esant pavojuje, iš dan
gaus padėjai mūsų kariuomenei, 
sugeltomis širdimis maldaujam 
padėki prisikelti mūsų Tautai 
kilniam gyvenimui, o mums vei
kiai sugrįžti į žemę, pašventin
tą kankinių kūnais, nekaltomis 
ašaromis ir begaliniu sielvartu.
(Iš Sibiro maldaknygės).

Goldfinui smūgis po smūgio

Bostono milijonierius Bemard 
Goldfine buvo nubaustas pini
gais ir kalėjimu už neatsaky- 
mą Kongresui į jo 18 klausi
mų dėl Goldfine pajamų. Da
bar mokesčių inspekcija pripa
žino, kad Goldfine nėra atsily
ginęs 790,000 dol. mokesčių už 
1953 - 57, o jo sekretorė sko
linga dar už tą laiką 25.529.

Goldfine pagarsėjo dovanom 
gubernatoriam ir Baltiesiem Rū-

klūpodamas šaukeisi Jos pagal- mam. Pernai dėl tų dovanų tū
bos, kuris taip mylėjai skaisty- rėjo pasitraukti prezidento rei- 
bę, kad visokios pasaulio gar- kalų vedėjas Adams.



4 DARBININKAS

Kai sustos prie suolelių, ten bus' redakcija
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Savaite prie Rataiojo vandenyno (7)Lietuviu Dienos, manau, pa
siekia visus lietuvius visam pa
saulyje. Jei ir nevisi paskaito, 
tai pažiūri vaizdų. 0 žiūrėti 
yra ko: yra vaizdų šventiškų 
ir kasdieniškų, visuomeniškų ir 
asmeniškų. Lietuvių Dienose 
jų gausu, kaip kokiame filme.

Autobusas gręžėsi prie Lietu
vių Dienų. Redakcijos duris bu
vo užstojusios moterėlės. Sie
nos vaikėzų išrašytos: Jo loves 
Joe. Mat, kampinis namas prie 

Ir pats žurnalas, kuris eina jau autobusų sustojimo vietos ir 
vienuoliktus metus, atsikėlė į 
pasaulinį filmų miestą — Hol- 
lywoodą.

Kitados galvojau, kad atsi
kelti Į Hollywoodą, tai išsikel
ti iš Los Angeles. Hollywoode 
gyvenančios tik žvaigždės, vaikš- 
Šojančios žeme su septintu ar

Hollywoodo restorane. Laukė 
darbas. Dykaduonis svečias tu
ri tai suprasti.

— Kaip sekasi naujoje vie
toje kurtis? — dar paklausiau 
Antaną Skirtų, Lietuvių Dienų 
leidėją, žmogų dešimti darbų 
bedirbantį. Jis ir Lietuvos vy
čių veikėjas, ir Alto iždinin
kas, ir tarp respublikonų juda, 
ir visam lietuviškam judėjime 
gyvas. Gi tom dienom turėjo 
daug darbų su įgytu namu Lie
tuvių Dienų redakcijai, admi
nistracijai, spaustuvei ir savo "

triškom eilėm.
Vis dar guvus, su sąmojum, 

su retėjančiais, pašarmojusiais 
plaukais ir aštriu susisielojusiu 
žvilgsniu į kai kurtus mūsų 
kultūrinio ir tautinio gyvenimo 
sėklumus. Kad ir įsikūręs Los 
Angeles po ilgesnio buvimo 
Bostone, savo dvasia tebėra pa
likęs per “pasaulį keliaująs 
žmogus”. Manau, visi skaitė 
tuos poeto Bernardo Brazdžio
nio eilėraščius, kurte tebeaidi “real estate” įstaigai.

— Dabar bus erdviau, pato
giau ir arčiau lietuviško židi-

— Žinote. Jokių didesnių nio. Buvome toli ir jau aplū- 
rūpesčių neturiu, — atsakiau.
— Būsiu kitą dieną, kuri jums 
parankesnė.

Kita diena buvo už kelių die
nų. Antanas Skirtus skubiai su
sitvarkė su interesantais ir pa
vėžino pietų į Hdllywoodą. Ke
turiese kalbėjomės apie viso
kius reikalus, bet aš vis su- . 
grįždavau prie Lietuvių Dienų.

— Ar turite talkininkų žur
nalui leisti?

&----- Turime. 3 Neseniai įsijun- *
gė Antanas (pavarde Pauliuko
nis). Mums padeda dar Juozas 
Kojelis, DalilėPolikaitienė, Juo-

gyvo judėjimo. Kaip namą be
valytum, vištide atsiras įrėžta 
ir strėle perverta širdis.

Viduje buvo dar viskas su
versta.

— Nespėjome susitvarkyti, 
— aiškino Antanas Skirtus, nu
taręs jau žilti. Jis katilą spaus- mūsų dienų pasauliniais rūpes- 

devintu vyru. Pasirodo, kad*Hol- dino nedidele mašina, bet tuo- čiais. 
lywoode filmus tiktai gamina. 
Čia yra didžiosios filmų bend
rovės. Filmų žvaigždės gyvena 
kiek atokiau — Beverly Kilis, 
arba gerokai toliau — Palm 
Springs. Hollyvoodas yra toks 
pat miesčiokas, kaip ir kiti, pri
lipęs prie Los Angeles. Bet čia 
yra šv. Kazimiero parapijos baž
nyčia su nauja mokykla ir Lie
tuvių Dienų redakcija.

— Ar toli ligi tos redakci
jos? — paklausiau mieląją šei- 

. mininkę p. B. Medziukienę. Ji. 
tą savaitę nedirbo. Jos dirbtu
vėje, kur dirba ir Kilmonis, Rū
tos tėvas, darbai buvo sulėtėję.

— Galima nueiti ir galima 
nuvažiuoti, — paaiškino. Auto
busas eina pro mūsų langus. 
Kai sustos ties suoleliu, ten bus 
ir redakcija. Ant namo, sker
sai gatvės, bus parašyta: Real 
Estate.

— Bet aš dar neketinu Los 
Angeles kurtis, nė namų pirk
ti. Noriu tik Lietuvių Dienas 
aplankyti. Būti redaktorium ir 
nematyti redakcijos ...

— Ten ir redakcija. Nese
niai atsikėlė. Yra ir Antano joji Lietuvių Dienų būstinė ir 
Skiriaus nekilnojamo turto ■ į- Antano Skiriaus nekilnojamo 
staiga. Mokesčius taip pat pa- turto įstaiga yra plačiam, il- 
tvarko. gam ir garsiam Sunset boule-

— Vadinasi, tos' moteręlės vard (4365-4366 Sunset Blvd.,
ant suolo ... Hollywood 29, Califomia).

— Ne, jos kito autobuso lau- — Laikomės, kaip matote, Būtų buvę gerai ilgiau sėdė- liai nelemtam “smogui’
kia. — prašneko poetas. Bernardas, ti, kalbėti ir snapsoti jaukiam traukti.

jau ją paliko ir nuėjo pas in
teresantus. Dabar kaip tik mo
kesčių tvarkymo laikas.

Bernardas Brazdžionis, Lie
tuvių Dienų vyr. redaktorius, 
rinko linotipu. Jis rankraščius 
taiso, rašo ir pats renka ne 
vien Lietuvių Dienas, bet ir ki
tus spausdintus ir knygas. An
tanas Pauliukonis, nesėhiai per
ėmęs Lietuvių Dienų adminis
traciją, tvarkė krūvas raštų. Jis 
dirbo spaudos darbą dar Lietu
voje, rašė reportažus.. Vokieti
joje redagavo Eltos biuletenį. 
Didžiai įsimylėjęs panelę Spau
dą, kuri iš nieko nepriima ve
dybinio žiedo, ligi šiol tebėra zas lininis, anglistas Miltonas 
vienišas. Naujam rajone nebu
vo dar susiradęs nė kambario. 
Man atnešė vos tik išspausdin
tą Vasario 16 minėjimo pro
gramą. Pasižiūrėjau tartum į 
veidrodį prieš dešimtį metų. 
Jausmas, žinote, ne koks.

— Et, radote ką dėti, — nu
mykiau pamodamas ranka. — 
Kaip laikotės tame Saulėlaidos 
vieškelyje?

Čia turiu pridurti, kad nau-

žę. Kai kitą kartą atvažiuosi, 
rasi išdažyta ir ištaisyta. O at
važiuoti turėsi. Kas vieną kartą 
Los Angeles aplanko, suserga 
nemaria liga vėl čia atsirasti. 
Gal atsikelsite?

Starkas, foto redaktorius Dau
mantas Cibas. Turime bendra
darbių visoje plačioje Ameriko
je. Tik rūpesčio kai kada turi
me su vaizdais viršeliui ir prie 
straipsnių. Pažada. Rašai, pra
šai, lauki. Nesulauki. Užkiša- 
me senesnėm, artimesnėm prie 
temos. E, lietuviai vis dar ne
rangūs pažadus tęsėti!

Mūsų grakšti padavėja buvo 
tokia rangi, kad sumaišė iš sku
botumo užsakymus ir neturėjo 
kur dėti skanumyno. Lietuviai 
kad ir nerangūs, bet jautrūs 
kito bėdai. Patiekalas atsidūrė 
ant mūsų _ stalo. “Bus gerai, 
Mam”. ’

----------------- — o jūS įen šaiate? Gra- 
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ žu Kalifornijoje, ar ne? Patin

ka?
Gavėnios metu, Marijos Ne- — Lietuvių Dienos daug kam 

kalto Prasidėjimo vienuolyne, patinka, — nusukau klausimą 
(Putnam, Conn.) vyksta uždą- i šah. — Gerai, kad viršelyje 
ros moterų ir mergaičių reko- iškėlėte šv. Kazimierą pašto 
- • ženkluosė. Nors ir atrodo kaip

Jaunesniu n^rgaičiu (13 - Vytautas Didysis, bet kiti mū- 
17 metu) — kovo 18, 19 ir 10 Sll laikrašdaž nesiteikė daugiau 

dėmesio skirti. Matytute, kokį 
triukšmą būtų kėlę, jei tokie 
Vatikano ženklai su šf. Kazi
mieru būtų turėję bent Lenki
jos užsiminimą. O Lenkijoje 
jisai gimė. Ir gyveno ilgiau, • 
negu Lietuvoje. Dabar kiekvie
nas lietuvis gali siųsti Lietuvių 
Dienų viršelį visur, kur tik šv. 
Kazimieras lenku pavadinamas. 
Vatikano pašto ženkle aiškiai 
parašyta: Patronus Lithuaniae... 
Ar negaišinu?

Apie savo atvykimą prašo- — žinote. Jei taip kitą die- 
me pranešti šiuo adresu:

REKOLEKCIJOS

lekcijos.

d. Veda kun. dr. J. Navys, MIC.
Tremtinių moterų — kovo 

25, 26 ir 27 d. Veda kun. J. 
Šeškevičius, atvykęs iš Pietų 
Amerikos.

Studenčių ir vyresniųjų mer
gaičių — balandžio 1, 2 ir 3. 
d. Veda kun. J. Šeškevičius.

Kviečiame visas moteris ir 
merjiites pasinaudoti šiomis 
susitelkimo ir dvasinio atsinau
jinimo valandomis.

ną apie pietus. Juk dar pas
Sisters of, the Immaculate mus pabūsite? — nusijuokė 

Conception R. F. D. 2, Put- Bernardas, supanašėjęs į vai
ram, Conn. Arba telefonu: dilą Valiūną, kurį taip patrauk

liai mums pristatė savo maes- -VVAInut 8-5828.

1960 m., kovo 11 <Lf nr. 21.

PAVOGTI?

POETAS BARNARDAS BRAZDŽIONIS, Lietuvių Dienų redaktorius, prie naujų namų Sunset Blvd. 
Nuotr. D. Cibo.

KO PRIEŠAS NEGALI Iš MUSŲ
Rochester, N. Y. Vasario 16 gijų nariai. Kleb. kun. Pr. Va- 

minėjimas įvyko neįprastom są- lukevičius pasakė pamokslą, 
lygom. Miestas buvo užvers- Choras, vedamas muz. P. Ar
tas sniego. Sunku buvo išvažiuo- ’ mono, 
ti, sunku mašiną pastatyti. Vis 
dėlto kovo 6 žmonių 
gana gausiai.

Minėjimas pradėtas 
ryte radijo programa 
EC stotį. Kongreso atstovė Mrs. 
Jessica C. Weis savo kalboje 
pabėrė daug gražių žodžių Lie
tuvai ir lietuviams. Klausėsi 
keturi šimtai tūkstančių gyven
tojų. Kalba buvo užrašyta į juos
tą ir šventės metu pertrans
liuota. Lietuviškai kalbėjo A. 
Sabalis. Muzikinę programą 
tvarkė R. Kiršteinas. Daug rū
pinosi Petras Norkeliūnas.

Šv. Jurgio lietuvių bažnyčio- 
_____ ___  ______________ je pamaldos už gyvus ir miru- 
ir tokių dienų, kai pro kalnus sius Lietuvos laisvės. kovotojus 
bus prakastas tunelis arba įtai- buvo M val. Orgapiziaotai atė- 
syti milžiniški atominiai siurb- jo iš salės tik senųjų lietuvių

A. SKIRIUS, Lietuvių Dienų lei
dėjas.

Taip man ir kiti kalbėjo. Nei 
purčiausi nei žavėjausi. Džiau
giausi mielais senais pažįsta
mais ir naujai pažintais, linkė
damas jiems geriausios sėkmės

susirinko

9:30 vai. 
per WH

*SS8šs.<

LIETUVIŲ DIENŲ ir A. Skiriaus įstaigos naujieji namai. Nuotr. D. Cibo.
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uAb Q 3/4% *
DIVIDEND V/ /v A YEAR

FOR THE PERIOD STARTING JAN. 1. 1960 
with the continuance of satisfactory eamings.
* 314% regular dlvidend PLŪS *<*% special 
dividend on balances maintained for two or . 
mote yean.

31/2%LATEST 
DIVIDEND

a year

paid Ouarterly from D a y o f D e p o s i t

K INC S
Open an account at either office 
Come in—-vvrite—or telephone

pagiedojo šv. Liudviko 
Ofertoriumo metė gie- 
Strolios “Parveski, Vieš- 
solo A. Cieminio.

dijavo 4 metus. Padainavo: 
Aukštas krantas, Nemunėlis 
plaukia ir ariją iš operos Eu
genijus Onieginas. Solistui a- 
komponavo jo žmona M. Baltrū- 
nienė. Choras," vedamas muz. 
P. Armono, išpildė Žuvusiems 
kariams, Gaideliai gieda, Kur 
bėga Šešupė, Lietuva brangi ir 
Pabuskim iš mie^o. Solistas bi- 
sui padainavo Pamylėjau vakar 
ir choras — Kur giria žaliuo
ja.

Po minėjimo oficialiosios da
lies parapijos žemutinėje salė
je svečiui prof. J. Brazaičiui 
pagerbti įvyko vaišės. Vaišėms 
valgius paruošė K. Sabalienė, 
V. Jurkienė ir P. Staškevičie- 
nė. Vaišių metu svečią, kaip

mišias, 
dota J. 
patie”,

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje minėjimą atidarė dr. A. 
Klimas, nušviesdamas šventės 
prasmę ir pakviesdamas svečią 
prof. J. Brazaitį paskaitai. Prof. 
J. Brazaitis savo paskaitoje Ro- 
chesterio lietuviams padarė pla
čią apžvalgą praeitų metų po
litinių įvykių, paliesdamas ir 
kultūrinius reikalus, nuveiktus 
darbus ir siekimus ateičiai Al
to, Vliko ir Lietuvos diploma
tų. Nušvietė esamą padėtį Lie- . ... 7
tuvoje — rusų padaugėjimas, buvusį savo profesorių^ sveiki- 
antireliginė 
propaganda prieš užsienyje gy
venančius lietuvius, niekinimas Pirm- V- Vitkus, Karių Ramo-

kova neigiama dr. A. Klimas, dr. O. Stan
kaitis. Kalbėjo bendruomenės

Lietuvos laisvo gyvenimo lai- vardu P. Saladžius, Alto 
kotarpio. Paskaitininkas pai- ~ P- Norkeliūnas, Dramos sam- 

iš- karta. Tai šv. Marijos, šv. Jur- liustravo politinės ir kultūrinės būrio — V. Žmuidzinas, radijo 
S. Suž. gio ir šv. Petro ir Povilo drau- lietuvių akcijos reakciją užsie- klubo P. Puidokas, preky

mečių spaudoje. Paminėjo pa- bininkų — R. Šerelis. Vaišių 
lankius ir nepalankius laikraš- stalo direktore buvo Vlada Sa- 
čius ir žurnalistus Pabaltijo balienė. - B. Krokys 
valstybių atžvilgiu ir reakciją 
iš lietuvių pusės į nepalankią 
spaudą. Įsidėmėtina J. Brazai
čio sugestija lietuviams už Lie
tuvos ribų: “Į rusų komunistų 
propagandą, kad pykstamės 
tarp savęs, riejamės, daugiau 
rodykime vienybės ir meilės 
vieni kitiem. Į propagandą, kad 
esame žuvę, palūžę — atsaky
kime savo energija ir veikla 
Lietuvos laisvės labui. Priešas 
daug ką pavogė iš mūsų — 
tėvynę, profesiją, bet negali pa
vogti mūsų dvasios didingų sie
kimų”.

Po paskaitos perskaityta se
natoriaus Keatingo sveikinimo 
telegramos, išklausyta sveikini
mai latvių ir estų bendruome
nių atstovų. Pertraukos metu 
Lietuvos laisvės kovai paremti 
surinkta 744 dol.

Meninėje dalyje dalyvavo so
listas Leonas Baltrus, tik ne
seniai grįžęs iš Vienos, kur stu-

PAPIGINTA KAINA
“DARBININKĄ” 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams Velykų švenčių 
proga. Užsakant 1960 me
tams, kainuoja tik 3 dol. Už 
tą pačią kainą galite laik
raštį užsakyti ligoniams, ne
turtingiems sene tams Ame
rikoje ir kituose kraštuose.

Adminstracija gali duoti 
Jums adresų tokiu varguo
liu, kurie norėtų skaityti 
“Darbininką”, bet neturi iš 
ko prenumeratos, užmokėti.

švenčių proga administra- 
c‘j°ju galima užsakyti sau ir 
kitiems lietuviškų naujau
sios laidos knygų, velykinių 
atviručių, plokštelių. Visais 
reikalais rašykite adresu:

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

C 0 UNTY 
SAVINGS 

BANK
1860 1960

"A Century Of Service 
to Severą”

Eastern Parkway Office 
53* Eaetem Parkway 

at Noctrand Avė.
Mon. to Fri. 9 A.M. — 3 PM.
Monday evening 5 PM.—8 P.M. 

PReeldent 3-7000

Broadvay Office
135 Broadway at Bedford Avė.
Tuee. to Fri. 9 A.M. — 3 PM.

Monday • A.M. — 7 PM. 
•Tam 2-6676

Brooklyn, New York

Member FedertI Dcposit Insurance Corporation

li Lietuvos kilusiai vienai kas ir menkas. Moterys tik su ir pas mus čia Lenkijoje bus 
Lenkijos pilietei pernai pavy- skarelėmis ant galvos. Jokios taip, kaip Lietuvoje, bet mes 
ko gauti leidimą aplankyti gi- skrybėlaitės neteko pamatyti, turime vilti, kad taip nebus... 
minės Lietuvoje. Ji rašo: Aš pati buvau su ruda skry- Mes Lenkijoje tuo tarpu visi

bėlaite nuvažiavusi, bet brolie- gyvename, galima sakyti, lais- 
nė man tuojau davė skarelę vai, žmonės pas mus gražiai 
ant galvos užsidėti, kad neiš- ir gan elegantiškai apsirengę, 
siskirčiau nuo kitų moterų. Da- o mūsų krautuvėse vis didesnis 

man ten! Aiškus dalykas', kad niekur "e‘ P^-inkimas. liesa, viskas la-
broliai ir sesuo labai džiaugė- teko pamatytl .fbra"^ bel. f*
si, kad po dvidešimts metų Vyresnis brolis, inžinierius, le 1 , P11 as nea ,ma
. ii g__ • i . . . ma ir nuosavybe neliečiama,vėl teko pasimatyti. Bet visas buvo jau po karo nusipirkęs
ovvPnimn hiiriac ton man no. coi> ^ntnmnhili hat i-am H o h o r- net pHVatlŠkų krautuvių

nors daugumas valstybinių ar 
kooperatyvinių. Pas mus Len
kijoje labai daug kas paskuti
niais metais įsigijo privatinių 
automobilių ir gatvėse vis dau-

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

“Spalių mėnesį buvau nuva
žiavusi į Šiaulius, pas savo bro
lius. Pasilikau ten dvi savai-

gyvenimo būdas ten man ne- sau automobilį, bet jam dabar
patiko. Nieko neliko iš mūsų atėmė. Prie savo namo jis tu-
senos Lietuvos! Daug kas suru- rt gan didelį sodą. Vieną gra-
sėjo! Krautuvėse kalbamą kai žią dieną atėjo ir pasakė, kad
kur tik rusų kalba. Krautuvė- čia bus statyba ir atėmė pusę
se kai kur visų pirma aptamau- sodo, nepasakydami nei ačių, ne . . a*j
ja rusus, o mūsiškiai turi ra? atsiprašau! Ateina, pasiima ir .«*• T u-
miai laukti eilės. baigta. Jei kas turi kokĮ geras- . V,en“ !?dž,u' Padė‘'

ni drabužt tai slėnia nenore- J03® n€SaI,ma Pn,-Vgint> Padė- 
Prekės! Vienas šlamštas. Nie- į sužinotu Ant dai Rusi-foje ir Lietuvoje. Mes

ko gražaus nėra. Gražūs daik- darnas kad kas sužinotų Ant manome kad nepa5d.
tai tai tik didėliuose miestuo- daug kur nera u^0,a,dM- lcngvai savo tvarką pas 
se. Žmonių apsirengimas pil- Mano brolis man sakė, kad mus įvesti“. (E)

Kentijau labai didelius skausmus nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose. Šlaunyse, 
kojose ir keliuose; Jaučiau dideli nervingu- į 
m? ir kankino nemiga. Meldžiau Dievą pa- į 
g Albos ir mano maldos buvo išklausytos.
Gydytojai chlropraktikai — Manhattan. [ 
Bronx. Brooklyno ir Queen« klinikose — 
pasalino vi»ut mano skausmus ir visas pro- į 
blemas. Dabar ai Jaučiuosi kaip 18 metų ; 
mergaite. Dėkoju Dievui ir chiropraktikų į 
klinikoms Manhattan. 8ronxe ir Brooklyne. 
Jūs jtalite nUyti ar skambinti norint smul
kesniu informacijų apu- tai. kaip man Jio 

- Mrs. Francas Randazto.
_ rimų mi'
B padėjo. — ..
” . 625 Manids St . New York City. TU 7-2170.

CHIROPRACTlC CENTER OF 
MANHATTAN. 152 W. 42nd St.

(Ccr. B’woy—Suite &38A) 
CHIR0PRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Montague St.

(Near Borough Mali) 
CHIROPRACTlC CENTER OF 

THE BRONX. 1015 Southern Blvd. 
(Bet. E. 143rd St. A We<tche«t«r Avv.)

CHIROPRACTlC CENTER OF 
QUEENS A LONG ISLAND 

91-02 Sutphin Blvd.
R.R.I(N«Hr Jamaica Station.

Galima KVIESTIS I NAMUS l»t kur ir K't 
kurine laiku Us.’kambtnkfte. fvarašykitc srbą
aplankykit.' nni3 itsndivn ir Kausite titulinio*, 
t* ,pilvuota knyif.'lf kuii.'U' nurodyt* ksip 
nURomAUTIU i'KNTKRS Jltftt* JumKU. 
Ut’iMkyti vintu skambinkite trl. DA *-2M0.



Vajus Dainavos stovyklai
Detroit, Mich. — Aną dieną 

J. Damušienė sukvietė kelis lie
tuviškos spaudos koresponden
tus ir paklojo rūpesčius, dar
bus ir bėdas prieš jų akis. Bu
vo kovo 6. Gatvės balavo snie
gu, o ten ėjo kalbos apie pa
vasarį, vasarą, Dainavos stovyk
lą ir lietuviškąjį jaunimą.

Buvo paaiškinta, kad Katali
kų Federacijos jaunimo stovyk
lą, kuri* yra prie Manchester, 
Mich., valdo stovyklos rėmėjų 
rinkta ir kelių katalikiškų lie
tuviškų organizacijų skirta di
rektorių taryba, kuri darbams 
vykdyti sudaro stovyklos val
dybą. Lėšas'Stovyklai ~ telkia

P. NATAS

Baltimores žinios
H. A. Pečulis (Pechulis) bu

vo garbės kalbėtoju šv. Vardo 
draugijos vyrų metiniame susi
rinkime — pusryčiuose, kurie 
įvyko vasario 13 šv. Alfonso 
mokyklos salėje. H. A. Pečulis 
yra baigęs šv. Alfonso mokyk
lą, aukštuosius mokslus baigė 
Notre Dame universitete. Da
bar profesoriauja šv. Agnie
tės kolegijoje Baltimores prie
miestyje.

Suaugusięįu klubo nariai sa
vo susirinkime nutarė bendrai 
eiti prie komunijos kovo 27 
per 8:30 v. mišias. Jų dvasios 
vadu yra kun. J. Antoszewski.

Seserys (Little Sisters of the 
• Poor), klebono prel. L. Mende- 

lio pakviestos, darė rinkliavą 
šv. Alfonso bažnyčioje kovo 7 
ir 8 d. d. po visų novenos pa
maldų, sekmadienį, kovo 13, 
aukas rinko bažnyčios priean
gy. Šios vienuolės globoja 260 
senelių savo namuose 1200 Vai 
ley gatvėje. Kartais ir senieji 
lietuviai, kurie neturi giminių 
ir yra neturtingi, ten baigia sa
vo gyvenimo dienas. Vienuolės 
negauna pagalbos nei iš miesto, 
nei iš Marylando valstybės. Se
nelius išlaiko vienuolės, aukas 
surinkdamos iš žmonių.

stovyklos globos komitetai, ku
rie yra Chikagoje, New Yorke, 
Clevelande ir Detroite. Detroi- 
tiškis globos komitetas eina ir 
centrinio komiteto pareigas. Jo 
pirmininku yra Br. Polikaitis; 
kiti nariai — A. Ambrasienė, 
M. Bukauskienė, J. ftamušienė, 
L. Heiningas ir E. Kutkienė. 
J. Damušienei pavesta propa
gandos sritis, štai dėl ko posė
dis sušauktas.

NUMATOMI DARBAI
Dar šį pavasarį planuojama 

sutvarkyti Spyglio paplūdimį, 
įtaisyti mažiem vaikam smėlio' 
dėžes, kad neraustų tunelių po 
ežeru. Pastatyti sūpuokles ir 
slidinėjimo lentas, įtaisyti ke
letą stalų ir suolų vasarotojų 
rajone, įsigyti laivelių ir t.t. 
Viskam reikės pinigų. Prisimi
nus, kad stovykla dar turi 
35,000 dol. skolų, lėšų telkimas 
yra būtinas. Detroitiškis sto
vyklos globos komitetas tam ir 
raitosi rankoves!

AUKŲ VAJUS
Nuo kovo 1.5 iki balandžio 

30 skelbiamas piniginis aukų 
vajus. Tuo metų detroitiečius 
aplankys aukų rinkėjai. Tiki
masi, kad geraširdžiai detroi-

jama ir aukotojas, nors ir 
limis pasiekęs šimtinės, 
pilnateisiu stovyklos rėmėjų

JAUNATVIŠKAS
Jaunimo stovyklai padėti 

vyksta pats jaunimas:
30 d., 7 vai. vak. Holy Re-
deemer auditorijoj rengiamas 
develandiškės Grandinėlės kon
certas. Jau prieš keleris metus 
Grandinėlė buvo Detroite ir 
pradžiugino savo šviežumu ir 
šmaikštumu. Dabar ansamblį su 
daro 35 asmenys, vadovauja
mi Liudo Sagio. Pasirodymai 
televizijoj, Draugo romano kon
certe, buvo palydėti šiltų atsi
liepimų. Grandinėlės koncertų 
programą sudaro lietuviškų tau
tinių šokių pynės, baletas (Li
vija Kasperavičiūtė) ir brolių 
Alkaičių trio (smuikas, violen 
celė ir pianinas). Apie koncer
to programą dar rašysiu. Da
bar tik norisi priminti, kad po 
koncerto bus ir šokiai kitoje 
Holy Redeemer salėje. Salė yra 
prie Junction ir Vernor High- 
way ir turi už bažnyčios didžiu
lę aikštę automobiliams staty
ti- „ . . . .

KITUS PRAMOGOS
• Birželio 4 Dainavos stovyk

loje bus kartūnų balius, o liep.
31 — metinė stovyklos šven-

tiečiai plačiai atvers duris ir tė. Apie tai girdėsime ir skai- 
pinigines, ir jei ne' šimtą, ne tysime vėliau. Dabar, detroitie- 
dešimt, tai bent dolerį paaukos, čiai, kaupkimės stovyklos va- 
O kiekviena auka yra registruo- jui ir Grandinėlės koncertui!

VAKARAS

VASARIO 16 MINĖJIMAS BAYONNEJE, N. J
Bayonne, N. J. — Vasario 

16 minėjimas buvo vasario 21 
parapijos salėje. Minėjime kal
bas sakė Stasys Lūšys ir kun. 
Petras Totoraitis. Parapijos cho
ras, vadovaujamas Al. Jakup- 
čionio, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir kelias dai
nas.* Jaunieji vyčiai, vadovau
jant Elenai Mickevičiūtei, pa
šoko
dėlė Mačiulaitienė padainavo

tienė, Mrs. Antanina Amshe- 
jus, Mrs. Magdalena Baginskas. 
Mrs. Julija Beliūnas, Vincent 
Bochis, William Brunza. Ona 
Bulvidienė, Mrs. Adelė Dagutis, 
Mrs: Frėd Diėtz, Mrs. Pauline 
Fertal, Mrs. Ona Gaupsas, Mrs.

kelis tautinius šokius. A-

PROF. DR. KAZIMIERĄ OŽELĮ PRISIMENANT
Dr. Kazimieras Oželis gimė 

1886 birželio 23 Vilkų kaime, 
Švėkšnos parapijoje. Palangos. 
progimnaziją baigė 1904, Min
taujos gimnaziją 1908, Karo Me
dicinos Akademiją Petrapily 
1913. Nuo 1913 iki 1918 me
tų tarnavo gydytoju rusų ka
riuomenėje ir 1914-1918 daly
vavo pirmame pasauliniame ka
re, kur jam teko dalyvauti ir 
kautynėse vokiečių fronte.

Amerikos legijono lietuvių po karo 1918 liepos
postas 154 kovo 20 Town Hali, grįžo Lietuvon ir pradžioje — 
8036 Eastern Avė., ruošia kep
tos jautienos puotą. Pradžia 1 
vai., tęsis iki 6 vai. vak. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti

logijos srityje. 1929 jis Kaune 
gavo Lietuvos universiteto dak
taro laipsnį, išlaikęs reikalin
gus egzaminus ir parašęs di- 
zertaciją.

Lietuvos kariuomenėje dr.

solo Kur bakūžė sąmanota, 
Mano gimtinė ir su Mrs. M. 
Ruchin duetą Plaukia sau lai
velis. Buvo ir gyvas paveiks
las,, sukombinuotas Al. Jakup- 
čionio. Salė buvo pūna žmonių. 
Visi buvo patenkinti programa.

Lietuvos laisvinimo reikalam Clem. Grigaliūnas, Michael Gri
autojo: 20 dol.: kun. dr. Jo
nas A. Starkus.

10 dol.: kun. Petras F. Že- 
meikis.

Po 5 dol.: kun. Petras To
toraitis, dr. Stephen Mickewich, 
Stanislava Bučinskaitė, Mrs. Pe- 
ter Bernotas, Juozas Lubinskas, 
Mr. Mrs. Peter Mačiulaitis, Stan
ley Milwid.

Po 2 dol.: Joseph Babkaus- 
kas, Mr. Mrs. Paul Bernotas,

Mrs. Frank Dambrauskas,
Mr. Mrs. Stanley Gurskis, Mr. 
Mrs. Anthony Miskewitz, Mrs. 
Eva Wilson.

Po 1 dol.: Elizabeth Adomai-

Mr.

likti visokias operacijas ir vi
sokius specialius gydymus. Li
goninė, reikalui esant, priim
davo ir civilius ligonius.

Be ligoninės administravimo 
dr. K. Oželis dar dirbo kaip
ligoninės anatomas - patalo- Kazimieras Oželis buvo pakel- 
gas prozektorius ir savo pomir- tas į pulkininko gydytojo laips- 
tinėfanis sekcijomis tikrino ligų nį ir išėjo iš tikros tarnybos 
diagnozę ir tuo daug prisidė- į atsargą 1939 rugsėjo 15.

galiūnas, Walter Gurskis, Mrs. 
Al Jakupčionis, Mrs. Vytautas 
Kavolius, Ona Krušinskienė, Mr 
Margaret' Laurich, Mrs. Helen 
Macieko, Mrs. Joseph Mačiu- 
laitis, Julija Mačiulaitienė, O- 
na Mačiulaitienė, Mrs. Marga
ret Mescavage, Joseph Mes- 
cavage, Mrs. Rozalija Mis- 
kevich, Mrs. Mary Mickū- 
nas, Mrs. George Mikelevičius, 
Mrs. Stanley Milwid, Mrs, Pe- 
ter Miskewitz, Miss Rita Miske- 
witz, Vincent Plikaitis, Michael 
Radzevičius, Mrs. Zan Ruchin, 
Paul Sedvydis, Anthony Sen-

(Nukelta į 8 psl.)

men.

jo prie ligoninės medicinos dar- Studentaudamas Petrapily, K. 
bo tobulėjimo. Oželis buvo vienas Fratemitas
jo

buvo vienas Fratemitas
Ateitininkai sendraugiai Washingtone

Ve- 
ligo- 
juos

šiame parengime.
Sodalietės nutarė prieš 

lykas aplankyti senelius 
ninėse ir prieglaudose ir 
apdovanoti. Taip pat aplankys
sergančius pažįstamus bei gi
mines. Sodalietėms pirminin
kauja Grace Palumbo.

Lietuviu melodijos radijo va
landėlės vedėjai A. Juškevičius 
ir K. Laskauskas nutarė į savo 
programas pakviesti jaunimo. 
Tokiu būdu radijo klausytojai 
turės progos pasidžiaugti jau
nimo muzikiniais gabumais ir 
kitais jų talentais. Kovo 13 a-

1918 - 1919 — vertėsi gydy
tojo laisva praktika ir dirbo 
ligoninėje, kurią Švėkšnoje pats 
suorganizavo. Nuo 1918 gruo
džio mėn dar ėjo Vėžaičių - 
Rietavo apskrities gydytojo pa
reigas.

Svarbiausieji jo darbai Lie
tuvoje buvo Lietuvos kariuo
menėje nuo 1919 iki 1939 ir 
Lietuvos universitete Kaune 
1923 - 24 ir 1929 - 1944.

Lietuvos kariuomenėn dr. K. 
Oželis buvo pašauktas 
birželio mėn. Pradžioje 
antroje lauko ligoninėje, 
pats suformavo, vėliau
antros brigados gydytoju ir da
lyvavo žygyje prieš rusus bol
ševikus. Nuo 1920 vasario 1

1919 
dirbo 
kurią 
buvo

kordeonu grojo čia gimusi lie
tuvaitė Evelina Višniauskaitė,

iki 1939 rugsėjo 15 buvo Ka
ro ligoninės viršininku. Jis tvar-

kovo 20 — Nijolė Dulytė skam- kė ligoninę per sunkius 1920 
bins pianinu. metus, kada siautė gripo, dė

mėtosios, grįžtamosios, vidurių 
šiltinės epidemijos ir kitos li
gos, o ligoninei trūko ir per
sonalo, ypač vaistų ir medici
niško bei ūkiško turto. Dirb
damas energingai, įtemptai ir 
sumaniai, jis išvedė ligoninę iš 
krizės ir vėliau, 1928, atliko 
ligoninės pagrindinį pertvarky
mą: naujais įrengimais aprūpi
no operacines, rentgeno kabi
netą, laboratorijas, virtuves, 
skalbyklas ir t.L Ligoninė bu- 

Jonas Obelinis vo pavyzdinga^ joje galėjai at-

Marija, gelbėki mus, nuosta
bioji Sibiro tremtinių ranka pa
rašyta maldaknygė, gauta iš tė
vų paulistų anglų kalba. Mal
daknygę galima įsigyti klebo
nijoje.

Ieva Matulevičienė kovo 9 
mirė Reading, Pa., kur pasku
tiniu metu gyveno. Gadulingos 
mišios už jos sielą buvo auko
tos šv. Alfonso bažnyčioje ko
vo 14. Palaidota Holy Redee
mer kapinėse.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

Washington, D. C. Jaukiame — sekretorius ir J. Raulinaitis 
Juozo ir Izabelės. Laučkų bute — iždininkas, 
vasario 28 susirinko ateitinin
kai akademikai. Paskutiniu me
tu jų į šio krašto sostinę susi
būrė apie 30. Paskaitą “Kur
link šių dienų psichologija?” 
skaitė dr. Ant. Sužiedėlis, tik 
nuo šių metų pradžios čia atvy
kęs iš Chillicotte, Ohio, pakvies
tas dėstyti Katalikų universite
te pritaikomosios psichologijos 
kursą.

Skyriui vadovauja dr. VI. Vi
liamas — pirm., Ant. Vasaitis

dovavo Augsburgo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus skyriui. 
1949 išvyko į Ameriką ir nuo 
1949 gegužės 12 čia gyveno. 
Pradžioje dirbo kaip patalo- 
gas vienoje privačioje ligoni
nėje Marylando valstybėje, o 
nuo 1950 sausio mcn. iki su
sirgimo. 1959, kaip patalogas 
dirbo didelėje valstybinėje Man- 
teno. m., ligoninėje. Ten dar
bo buvo daug, ir pats darbas 
buvo atsakingas, bet dr. K. O- 
želis atlikdavo sėkmingai, nors 
pradžioje ir turėjo sunkumų su 
kalba.

Dr. K. Oželis yra parašęs per 
40 straipsnių teismo ir socia
linės medicinos, mediko, sani
tarinių įstatymų, gydytojų eti
kos, kriminalinių abortų ir ki
tais medicinos klausimais.

Lietuvoje buvo apdovanotas 
socialinės medicinos katedrą, kovai su Veneros ligomis (3 Vyties ordino kryžiumi, Vytau- 
Jis buvo išrinktas docentu ir metus buvo jos pirmininku), to Didžiojo ir D. Lietuvos Ku- 
juo buvo nuo 1929 iki 1937, draugijos kovai su vėžiu (3 me- nigaikščio Gedimino ordenais. 
kada respublikos prezidentas tus buvo pirmininku), Lietuvos 
paskyrė ekstraordinariniu pro- gydytojų sąjungos (4 metus pir- žmoną Sofiją Oželienę, aktyviai 
fesorium, o 1942 tapo ordiną- mininku). Amerikoje buvo lie- dirbančią karių moterų draugi- 
riniu profesorium. Dirbo uni- tuvių gydytojų draugijos gar- 
versitete iki 1944 Hepos mėne- bės nariu ir lietuvių profeso- 
sio, skaitydamas paskaitas stu- rių draugijos nariu, 
(tentams.

PROF. OR. KAZIMIERAS OZELIS

Lietuvos universitete dr. K. Lithuania korporacijos steigė- 
Oželis dirbo 1923 - 24 prie jų ir joje aktyviai reiškėsi nuo 
patalogijos katedros vyresniuo- pat įsikūrimo, nuo 1908, iki 
ju asistentu. Vėliau 1929 metais savo mirties. *
jam buvo pavesta suorganizuo- Be to. jis buvo narys Kauno 
ti prie universiteto teismo ir medicinos draugijos, draugijos

Velionis paliko Amerikoje

joje, sūnų Kazimierą su šeima 
ir dukteris — gydytoją Sofiją 
ir Dalią.

Kaip iš šio trumpo dr. Ka
zimiero Oželio aprašymo maty
ti. jis buvo vienas iš žymių Lie
tuvos nepriklausomo laikotar
pio gydytojų. Jo netekę, liūdi 
gydytojai draugai ir mokiniai^

1944 liepos mėnesi, artinan-
1925 dr. K. Oželis buvo pa- tis antrai rusų okupacjiai. dr. 

siųstas j Prahą, Cekoslovaki- K. Oželis pasitraukė su šeima 
jon, ir dirbo teismo Medicinos į Vokietiją. Pradžioje dirbo 
institute pas prof. Slavika. 1927 Breslau teismo medicinos ins- 
- 28 nuvyko į Paryžių ir dir- titute, o nuo 1945 rudens ap- 
bo pas prof. Balihazard teismo, sigyveno Augsburge lietuvių minėdami jį su meile ir pagar-

Į naujai renkama korespon
dentiniu būdu ASS centro val
dybą skyrius savo susirinkime 
pasiūlė kandidatais: Arvydą 
Barzduką, Leonardą Dambriū- 
ną, dr. Žibutę Daugėlaitę, Pra
ną A. Grušą, Cezarį Surdoką, 
Galiną Sužiedėlienę, dr. Ant. 
Sužiedėlį, Ant. Vasaitį ir Vy
tautą Volertą. Į revizijos komi
siją kandidatais pasiūlė Ant. 
Vaičiulaitį, J. Vaitkevičių, Reg. 
Viliamienę. J. Vitėną ir Rom. 
Zalubą.

Po susirinkimo šeimininkė 
svečiams paruošė jaukias vai
šes (Kr.

NURSING SCHOOL

Would you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE

Positions will be available in Hospi- 
tals. Institutions. Doctors’ -Offices & 
atl Health Agencies. For comptete 

Information phone or write to:
Sister BEATA MARIA. St. Vincenta 
School of Practical Nursing. 45 Elm 
Street. Montclair. N. J. — PI 6-4000.

IŠ VISUR Į
— Darbininko platinimo va

jus vyksta gerai. Jau keliasde
šimt naujų skaitytojų užsisakė 
Darbininką papiginta kaina — 
3 dol. metams. Vykstant 
sijoms šv. Petro ir Povilo 
tuvių parapijoj Elizabethe,
J., kurias veda tėvas Vyt. Bal
čiūnas, O. F. M., prel. Myk. 
Kemešiui pritarus, bus vykdo
mas spaudos platinimo vajus. 
Bayonne. N. J., šv. Mykolo pa- 
rap. klebonas kun. dr. J. Star
kus misijų metu įsteigė prie 
bažnyčios kioską, ten bus pla
tinamas ir Darbininkas; Misi
jas veda tėvas Paskalis Sabas, 
O. F. M.

— Rūta Kilmonytė - Lee, 
filmų ir televizijos aktorė, gy
venanti Los Angeles, prisiuntė 
Darbininko redakcijai padėką . 
už reportažą apie ją (kovo 1). 
Savo laiške rašo, kad jai sutei
kė didelį džiaugsmą Darbinin
ko redaktoriaus apsilankymas 
jos namuose. Ji užsimena, kad 
turinti televizijoje daug darbo, 
bet filmų artistų streikas vei
kia ir televizijos vaidinimus: 
paruošiama mažiau skriptų. Tė
vų ir savo vardu linki geriau
sios sėkmės.

— Lituanus žurpalo reikšmė 
nuolat didėja. Viena leidykla 
Šveicarijoje, gavusi Lituanus, 
sumanė svarstyti lietuvių lite
ratūros antologijos leidimą vo
kiečių kalba ir paprašė Litua
nus redakcijos talkos. - Kovo 
mėn. Lituanus skelbia piniginį 
vajų žurnalui paremti.

— Hartford, Conn. LDS 6 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
kovo 20 d. 1 vai. popiet įpras
toje vietoje. Bus proga atnau
jinti Darbininko prenumeratą 
ir naujiem užsisakyti papiginta 
kaina.

— Philadelphia, Pa. Balfo 52 
sk. valdyba nutarė suruošti jau
nųjų talentų pasirodymą — va
karą, kuris bus gegužės 1. No
rima duoti progos jauniesiems 
pasirodyti, o vyresniesiems pa
sidžiaugti jaunosios kartos su
gebėjimais. Balfo valdyba pra
šo visus jaunuosius, kurie tik 
mokosi kokio meno (muzikos, 
dainos, šokių, baleto, vaidybos) 
pranešti T. Gečienei, 5001 N. 
Warnock St., Philadelphia 41, 
arba tel. GL 5-2983. Prašoma 
pranešti kaip galima greičiau. 
Valdyba jau dabar kviečia ruoš
tis šiai šventei.

Bendruomenės radijo valan
dėlė sekmadienį, kovo 20 d., 
4 vai. popiet, ruošia koncertą 
šv. Kazimiero par. salėje. Pro
gramoje dalyvauja Carol Bown 
ir Liudas Stukas. Solistam a- 
komponuoja muz. Alg. Kača- 
nauskas.

— Vladas Sakalauskas mirė 
senelių prieglaudoje Alder- 
domshjem Dragsbak. pr. This- 
ted. Danijoje.

mi- 
lie- 
N.

NURSING HOME

CATHOI.ICS WELCOME « SHELTER 
COVE NURSING HOME. 83 Wntch H>H 
Rd.. W<"rterly. R I. Tel. Lyric 6-2664. 
I.onc esitib. nlrsiriK hom«> in IVesterly. 
R. I. b^autifu! locatinn n<-ar Watch Hill. 

modom win« opon with mod<-rn 
convonionces. Intere^tėd in all tvprs »f 
CHRONICAI.LY ILL pooplo and’PROB- 
LEM CASES. Administrator Rogistorod

- CATHOLIC OPERATED
Modem Ifcenced NURSING HOME, 
country surroundings - Reasonabte 
rates - Bed patients preferred. —
LYNNWOOD NURSING HOME,

20 Munson St.. Sussex, N.J.
Su*sex 2-5441

CAMP ST. JOHN
Gladstone. N. J. 

THE IDEAt. CAMP 
Conducted by the 

SJcters of St. John The Baptist 
for BOYS 6-10 vrs 

GIRT J? 6-15 yru.
Seaton: July 3 to Augint 20 

Srnd for hn<rlntr<- ” 
GUEST HOUSE FOR WOMEN! 

for July and Augint vacationera 
Privat* or Semi Privalė Rooms 
Call or Write for furthrr data 

Peapack 8 0640

Anelė Rimaitienė iš Kauno 
ieško savo brolio. Antano Mise
vičiaus. pirmiau gyv. 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn. N. Y.

Žinančius jo antrašą prašo
me atsiliepti Darbininko admi
nistracijos adresu.

Kisielius Lebedninkas, Ago
tos sūnus, iš Žilinėlių kaimo, 
paieško savo dėdės, motinos 
brolio. Adomo Mastavičiaus. ki
lusio iš Jurgionių kaimo. Dus- 

- menų parapijos, arba jo vaikų. 
Jei kas apie juos ką žino, pra
šome pranešti adresu: Pranas 
Jurgelionis. 60 South St.. Wor- 
cester 4. Mass.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO.

280 Union A ve.. Brooklyn 11. N. Y.

2 Al KŠTŲ MTRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu.

Bami-rcstorsnni bei salčms yra 
bnro-restorano hoi kabareto li
cenzijos Metini apyvarta apie 
$50.000 00 Pirkinio pasiftlynins 
siųsti

Amer, l.ietuv. Pilio'iŲ Klubo Nannj 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui



Iu*d bCt linksmiau
Akis už akį

Kanados viename mieste po
licija »vijosi vagiši, kuris buvo 
įsilaužęs i brangenybių krautu
vę. Bevejamas staiga sustojo 
ir leidosi suimamas. Sustojo to
je vietoje kur buvo, pastatytas 
jo automobilis. Automobilis bu
vo pavogtas.

Iš atžeju galu blogai
Birminghame, Anglijoje, stu

dentas Eddie Clark susilažino, 
kad už 7 dolerius jis prarys 7 J 
peles. Praryti prarijo, bet ir su
sirgo vidurių šiltine. Pasveikęs 
buvo patrauktas teisman už gy
vulių kankinimą.

Diena amnakti?
_. Frankfurte. Vokietijoje? Frau 
Liebchen vėžino gatve savo nau
jagimį. Viena moterėlė net aik- 
te!ėjo:“Tai gražus kūdikis. Kaip 
jį vadinate?”. “Dvejaip. — at
sakė motina. — Dieną vadina
me Rimaila. o naktį — Neri- 
maila".

Egoistas
Ponas Jonas grįžo vėlokai na

mo. Žmona jau miegojo, bet 
pabudo ir maldaujamai

— Susimildamas, dėl 
tu daugiau negerk!

— Aš geriu visai ne 
vęs. o dėl savęs.

Pavasarinė skrybėlaitė
' Panelė Milda nuvyko ligoni
nėn savo draugės lankyti. .Du- 

.ryse sutiko gailestingąją seserį.
Toji išpūtė akis:

— Meldžiamoji, tik nusiimk 
tą skrybėlę’

— Kodėl?
— Ligonę siaubas paims.
— Jungtuvių metu tu juk 

prisiekei mylėti, būti ištikima 
ir klausyti. — ginčo metu sa
ko vyras žmonai.

Prisiekiau dėl to. — sako 
žmona. — kad nenorėjau prie 
visų žmonių ir dar bažnyčio
je pradėti ginčytis.

tarė:
manęs

dėl ta-

darbininkas 1960 m., kovo 18 d., nr. 21.
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N E E D ŠPATE?

In Catho'ic Area of R1ahwah, N. J.
TRCES. TRUKS. TREES

ln Sacred Heart Parish. Cutc'-onue.
N.Y. C'itch-ąrue. Wut<Tfr«<nt. Eu’.kd

In CATHOLIC AREAS near 
ATLANTIC CITY, N. J.

FARMS. MOTEI.S. 
country placcs and aereage. Wr:te 
to J. Čamesale, 1206 F»“'-d p’<-■•«- 
antville. Nevv Jersey, MUton 1-1637. 
also MI 1-1355.

DEMOLITION & 
EXCAVATION

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

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

Livinsr Rrom. Brick Firep’^i'e. Fa
mily room or Den. full D'ning i-oom. 
larye ultra mo<1*»rn kitehen \vifh 
dish WAsh<*r. brcakfast ba»- sea‘« ‘ >x. 
Cellar has laundry room. Work shop. 
Woopie Bar. Nev.’.Gas Ste?m He- t. 
Two car detached Carage. I ar~e 
plot nea*- crest of hill. Immediot" 
occunoncv Askiry .

THE DATOR AGENČY

» ck. DeautifuI vk w <>f sur-

.......... . . -• $30.000.
DATOR AGENCY
.■---•S Ev. n n-'V- T:l S 30

On th- M:-'!”-'H vin-,-.. Sutini.-

stonu M»nd<>ws. many <-xtras. Alt k!i> 
pirv- int-ri<>r. larg-- fireptace. land<<-:: 
Id-al fishing. lx>ating hi'nting X- 
ming. $37.501). phs*n«- PEconic 4 CS15.

PAKISTANE vargstantiems mo
kyklos vaikams tėvas pranciškonas, 
olandas dalija pieną, gautą iš A- 
merikos. Vyskupų Fondas, susita
ręs su Amerikos valdžia, kovo 20- 
27 skelbia vaju visoje Ameriko
je ir renka aukas pasaulio varg-

REAL ĖST AT

į

On the Mahwah Village Sąuare
LA 9-3000

BEROUNA
DIDELĖ VOKIŠKA BATŲ PARDUOTUVĖ NEW YORKE

luteilca jums didžiausią rasirinkirr.ą

importuoti! augstos kokybes batu

ŽIEMINIAI BATAI JAU ATĖJO

GALITE PASIRINKTI
Žemi aulinukai
kamarelines avių odos. į akis 
krintančios dailios siūlės.
s.and:
p.'.rau: ėriuko ka.Lo h 

puspadžiai su.

š'ita^

Patrauklūs Aprė’s-Ski

s užtraukimas, 
padai, ėriuko 

pamušalas.

$3^95 
uLr=

darniai puo-

VOKIŠKOS KUPRANUGARIO VILNŲ ŠLIURĖS

su užvarstymu iš oro. šviesiai 
geltonos odos su šiltu pamuša
lu, su dvigubu šiltu pakraščiu.

?|95. $295 - s395
t.-.ip pat labai prieinama kaini

MOTERIŠKI RANKINUKAI IŠ PUIK’OS ODOS
IR VOKIŠKOS PERLO M KOJINĖS

DARBO BATAI VYRAMS :s neoerslanipamos odos $11.95
bate.■ lik Rldgewc,cdo fi'.i alėja

53-10 MYRTLS AVENUE 1151 MADIS0N AVENUE 
R1D<ZWOOD GUF.EMS 

Tel : H Y 7 -7079
prie S6th STREET. N. Y. City 

Tel. r BU 8-8876

;».-d:

dienomis

Kad galėtų sa-o gausią k’ijr-itūrą gerinu palenk nti, BĖROJ.INA 
prokyb r< namai jvrmki.n didžia>*sią pasirinkimą įvairianaių vo;ifk j

•<l kiekv'rn;’': s-ii;rm savo 
batus. F.FRGLINO krau-

tuv*’c p ’k'i p g ii » o
o mmidaguą patarnavimą i jums y: a visuomet užli'.r n'as.

SIUNTINIAI! LIETUVA
STANKŪNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
LONDONE

Praneša visuomenės žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų 
■' ........ = sudarant siuntinius savo artimiesiems:

vyriškiems kostiumams 
moteri-.k. kostiumams ir suknelėms 
moteriškiems ir vyriškiems paltams 
angliški s su iaud: nuj. “M-d? in Emjland"

Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovą 
JONĄ DAUGIRDĄ / 337 Union Avė. Br-,oYyn 11, N.Y.

TeL EV 4-1232 ir EV 74940

iš ko finl’ma pasirinkti
100 įvairiu medžiagų 
200
100

DOVANOS GIMINĖM *
4 

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR! j 

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- t 
ICA L^^joje, . Estijoje, Užkarpatėje labiausiai -< 

vertina gautam siuntiny ? ? ? J

;Efi_abeio<-ATRAI2AS GEROSr IMPORTUGTOS VILNO- " 
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
JZ! TT> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
I>Ult įįiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

t S. BECKENSTEIN, Ine.
E 118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
t Cor. DELANCY, N.Y.C.
► Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas,
> drobe, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

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

t . S. BeckerUeino. krautuvėse kalbama^iąisiškai.-. lenkiškai, ukrain&kai . 
t Važiuoti-BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 
£ arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D.elancey Street.
* Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

<

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, 

s- kurie siunčia audinius i užsienį.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Pusryčiais rūpinosi kuopos 
pirmininkas Strolis, Mary Bal
čiūnas, Anna Pocius, Julia Stro- < 
lis, J. Remeika ir P. Vaškas, i 
Pusryčiai buvo atžymėti ir vie
tinėje amerikoniškoje spaudoje 
Star-Ledger ir Evening News, j 
taip pat ir vyskupijos laikraš- į 
tyje The Advocate. ;

Per pusryčius buvo paskai- ■ 
tyta ir rezoliucija, pasiųsta į 
Washingtoną Vasario 16 die- ♦ 
nos proga. Rezoliuciją pasirašė į 

nosi Stanley Romus, egzaminų Eva Trečiokas ir Pr. Vaškas. ♦

vo pakelti i pirmą vyčių laips
ni Julianna Strolis, Eva Sha- 
ran, Theresa Norris, Ed .Ma-

Lietuvos \yčių šventė Newarke
Lietuvos vyčių 29 Nevvarko 

kuopos metinė komunija ir pus
ryčiai įvyko kovo 13. Mišios
buvo 9 v. ryte Švč. Trejybės zionis ir Uowaisis šeima; į ant-, 
bažnyčioje. Mišias aukojo kuo
pos dvasios vadas prel. Ig. Kel
melis. Jis pasakė ir pritaiky
tą pamokslą. Pamaldos užbaig
tos vyčių himnu.

Tuoj pat šv. Jurgio salėje 
įvyko pusryčiai, kuriems vado
vavo kuopos vicepirmininkas 
Jonas Remeika. Maldą prieš 
pusryčius sukalbėjo prel. Ig. 
Kelmelis, kuris taip pat tarė 
trumpą žodį. Be to, per pusry
čius - kalbas pasakė pirminin
kas Charles Strolis. buvęs pir
mininkas Edward Tamošiūnas, 
Jonas Dvazdaitis ir P. Vaškas. 
Taip pat kalbėjo ir centro val
dybos pirmininkas J. A. Sake- 
vičius.

Svečiu kalbėtoju buvo dr. 1 
Camill A. Ronay. vengras, bu- ‘ 
vęs švietimo ministerio sekre- ■ 
torius, veikęs su kardinolu 
Mindszenty. iš Vengrijos išvy- , 
kęs 1956. Amerikoje gyvenąs 
jau 3 metus. Jis papasakojo 
apie komunistų terorą Vengri
joje. prisiminė ir Lietuvos ko
vas dėl laisvės, šv. Kazimierą 
ir ragino visus būti gerais A-
merikos piliečiais, kovoti prieš 
komunizmą. Palietė jis ir šių 
dienų aktualijas, surištas su ko
munizmo pavojumi.

Jo kalba buvo įspūdinga ir 
visus gili-i sujr.2di .10.

Centro va! Ąbos pirmininkas 
J. Sakevičius prisaikdino du nau
jus narius Mr. ir Mrs. Joseph 
Yowaisis ir jų sūnų. Po to bu-

ra laipsnį buvo pakelta Dorothy 
Dutkus ir Mr./,Mrs. V. Vosy
lius. Pakėlimo ceremonijose bu
vo sugiedota Lietuvos ir Ame
rikos himnai. Pakėlimu rūpi- 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
komisijoje buvo CV pirminiu- Dienos programa buvo už- ♦ 
kas Sakevičius, kuopos pirmi- baigta kortų partija, kuri bu- ♦ 
ninkas Strolis, Vera Tamošių- vo 6 v. v. Ja rūpinosi pirmi- | 
nas, Anna Pocius, J. Remeika ninkas Strolis, Ch. Šipaila, Ju- ♦ 
ir Pr. Vaškas. lia Strolis, Mary Balčiūnas, Ąnn J

Pusryčiai baigti malda ir vv- Pocius ir Julianna Strolis. ♦ __ _
čių himnu. f. v ♦ 1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

Telefonas: ELizabeth 4-1711

SUMMER VACATIONS ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO « 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę |

SUMMER VACATION—Girls 9 to 17. DESYLVA DANCE WORKSHCP 
East Marion, L.I. Second Season—July 3 to August 27. Vacations 2 to 4 
v.eeks. Ballct classes daily. Outdoors. Beginning and Advanced. S’.vimming. 
Private Beach; Archery. Tennis. Field. Ceramics, Shell Craft, Etc. — The 
VVorkshop consists of 11 Acres on L.I. Sound. is ovvned and supervised hy 
the De Sylva’s, for over 20 vears, Teachers of Dancing in Hempstead. L.I. 
Call or write DE SYLVA DANCE STUDIO 138 Columbia St., Hempstead, 
L. I., N. Y. — IVanhoe 3-6122.

SUMMER CAMPS RELIGIOUS

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
SPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Ta;p pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vi’nonės skaros ir šalikai

MARYCREST

GRAND ISLE. VERMONT 
CATHOLIC CAMP FOR GIRLS

Ages 6 to 18
Conducted by the Sisters of Mercy.

Write for folder
Sister M. Leocadia, Directress

Mt. St. Mary. Burlington. Vermont

BLESSED CLAUDE whom call<-d ’
“My faithful servant and perfect fri^nd." J 
Bl«*ssed CIaude the confessor of St. Mar- j 
garet Mary. Elessed Claude the powerful ( 
intercessor with the Sacred Heart of 
Jesus. — For free copies of efficacįous 
prayer to Blessed Claude send se'fsd- 
dreased. stamped envelope to: SACRED 
HEART SHRINE. South Colton. N. Y. 
Colony 7-4224.

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET

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

New York 7, N.Y.

OUTFITTERS To The SISTERHOOD
ROBERT EMMETT TIKRELL, INC.

89 Chambers Street WOrth 2-1032
COMPLETE POSTULANT SUPPLIES

Dresses - Underwear - Luggage, Trunks, etc.
FOR THE PRIEST OR SEMINARIAN 

BLACK LUGGAGE
Two suiters — Cub Bags — Trunks — Gifts for religious

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs galifė aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir kt.

Smulkesnioms informacijoms rašykite ar skambinkite daugiausiai
patyrusiam kelionių biurui į Rytų Europį

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos.
COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tel. Orele 5-7711

i •YjD' PACKAGE EXPRESS & TraveI Agency, Ine. i
» LICENSED BY U.S.S.R. J
S BROOKLYN, N. Y. — 1580 Bedford Avenue. Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272 J
* NEW.\RK, N. i. — 312-314 Markei St Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwKng Green 9-6992 J
e • Per mūsų .firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą, pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 4 
* vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieke nemoka, o Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti * 
> įvairiausiu prekių • Siuntinių pristatymas garantu©j imas 100**. 4
» įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak. <
J MOŠŲ SKYRIAI *

78 Second Avenue, 
NEW YORK 3, N .-Y. 

ORegon 4-1540
832 North 7th Street 

PHILADELPHIA 23, PA. 
WAInut 3-1747

107 So. Vermont Ave^ 
LOS ANGELES 4, CALIF. 

DUnkirk 5-6550
1241 N. Aohland Ave^ 

CHICAGO 22, ILL. 
HUmMt 6-2818

11001 Jo*. Campau Avė. 
OETROIT 12, MICH.

JOwnaend 8-0298
851 Albany Avenue, 

HARTFORD, CONN. 
CHapel 7-5164

Nortctoml daugiau Informacijų rvikalauklta mūsų firmų* katalogų

DOVANU SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR Į KTTTTS SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDOMUS KRAŠTUS 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp
• NEW YORK 3. N. Y.. 39 - 2nd Avenue
• LAKEIVOOO, N. J. 126 - 4th Street
• PATERSON. N.J., 99 Main Street —
• NEW HAVEN. Conn., 6 Oay Street
• PITTSBURGH. Pa.. 1015 £. Canon Street — Tel.: HU 1-2750
• V/ORCESTER. Mass., 22 Carlstad Street — Tel.: SW 8-2888
• HAMTRAMCK. Mich.. 9904 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1608
• CLEVELAND. Ohlo, 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068
e CHICAGO, III., 2222 W, Chicago Aven ie. — Tel. B.*? 8-6966
• SAN FRANCISCO. Cal.. 2076 Sutter SUeet — Tel.: Fl 6 *571
• VINELAND, N. J.. Weet tanelis Avenue. Greek OrthoOo* Bldg.

Sk\Tiua atidaryta* penktadieniai*, šeštadieniai* ir sekmadieniais

FO 3 8569 
Tel.: M U 4 4819



OAltBtliĮieKAS

Krepšininkai suHnpn

Nepavyko mūsų krepšinin 
kam ir šiais metais. Norėta pa
siekti tokio pat laimėjimo, kaip 
prieš 10 metų — tapti E. D. 
YMCA lygos nugalėtoju, šį kar
tą tikrai nedaug trūko.

Ketvirtadienį LAK laimėjo 
prieš latvių Rakte (70:55). šeš
tadienį rungtynės su juodukų 
Tramps turėjo nuspręsti, kas 
bus meisteris. Atletai šias rung
tynes pralaimėjo (55:66). Prie
šininkas šį kartą sužaidė ryž
tingai ir audringai.

Pirmame ketvirtyje mūsiš-

ANGIŲ
56-13 Cnlatoa Av*. Broolclyą 
at Myrite An. EV2-**77

TeL MU 3-2828
VACYS" STEPONIS

torių klasėj—P- Tautvaišas su 
2303 tš.: ekspertu—K Škėma 
2093, V. Pątffa^knH 2001, A 
Zujue 2017. Akheėj—V. Kar- 
pušk* 1857, V. Žukaite 1848 ir 
B kl—A- Galvydis su 1742.

Cbjffgo* Neris, kovo 11 d. 
Jąummo Centre turėjo žaibo 
taršytą. Laimėtojui paskirtas 
buvo Šachmatų laikrodis.

BEACON NURSING HOME

RIVER VIEW NURSING HOME
117 Beekman St., N.Y.C.

atoays at ANGIS* tat oriftaala 
5 and raady-made. ;

CHILORm B0ARDED

WILL GIVE EKCELLENT DAILY

in private home. Reasonable prioea.

ko metimais, bet antrame ket
virtyje gaivališka juodųjų spar
ta nušlavė atletų gynybą. Mū
siškiam nesisekė mėtyti, jie 
nervinosi. Net toks senas vil
kas Vyšnius padarė klaidų, ku
rių anksčiau nematėme. Kėli
nio gale priešininkas vedė 14 
taškų skirtumu.

Antrame kėlinyje atletai spy 
rėsi, lėtino žaidimą, atidžiau ir 
kiečiau dengė, bet išlyginti ne- 

, pavyko. Juodukai nedavė mū
siškiam nė vienos sekundės ra
mybės. Tramps laimėjo visai 
pelnytai.

LAK šį kartą sužaidė žemiau 
savo formos. Trūko susižeidu- 
sio Siruso n.

Baigminiuose peržaidimuose 
(play-offs) mūsiškiai dar gali 
susitikti su tais pačiais Tramps. 
Williamsburgho sluoksniuose 
šios kovos pakartojimo laukia
ma su nekantrumu, šį šešta
dienį LAK žaidžia baigminiuo
se peržaidimuose 7 vai. vak.

Futbolas
Praeitą sekmadienį žaidė tik 

' jauniai kurie pralaimėjo pir
menybių rungtynes ukrainie
čiam (2:4).

RESTAURANTS

N EW JO Y Ll NG
2681 Atlantic Ave^ near New Jersey 
Avė., o 1962 Linden Blvd^ cor. New 
Jersey Avė.—and both in Brookiyn, 
N. Y.—CLoverdale 7-1164. FINEST

kovo 11 d. pa- 
Bos- 

ir 
__ _____— klubo. 

Tašką turi pelnyti A. Makaitis 
iš nebaigtos partijos, o Algir
das Leonavičius baigė lygiom. 
Taigi rungtynės su Sherron 
baigsis 2V^-2^.

Kovo 17 d. Lietuvių B vyks
ta į Boylston klubą, o kovo 25 
d. susitiks su Quincy pas save 
So. Bostone.

Non Sectariaa 
REASONABLE PRICES 

WQ 4-4030

WHITE NURSING HOME

24-hour Licenaed Nursing Care 
Excellent Food. Reasonable Prices 
Confession and Communion Monthly 

2739 Bedford Avė., Brookiyn 
GE 4-0868

ST 4-9573

CARE FOR TWO CHUDREN OF 
WORKING MOTHERS

Private home — Reasonable prices.
- Inspection invited,- Phone any.time 

RE 6-1263 *

►

AR JŪS ŽINOTE,
kad iš jūsų atlyginimo yra išskaityti pajamų 
mokesčiai — valstybiniai ir federaliniai?

Jūs turite teisę dalį įmokėtu * 
valstybiniy ir federalinių 

mokesčių gauti atgal
Daugdio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

turįs

ALBERT F. PETERS
(PETRAUSKAS)

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

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

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

WOODHAVEN 21, N. Y. APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

Take Out Orders Our Specialty.

MEET YOUR J*RIEND6 IN THE 
FRIENDLY PLACE '
2035 J EROM E AVĖ.

Near Burnside Avenue, Brome, N.Y.
- FO 4 8301

Toronto Vytis, Kanados spor
to apygardos p-bėse, įveikė 
Aušrą santykiu 3^-lVž.

Sovietų p-bes laimėjo Korch- 
noj su 15-4 tš., Geller, Petro- 
sian po 13^ tš, Smyslov su 
10^ tš. aštuntas, Spassky — 
dešimtas, Bronštein — dvylik-

CLINTON NURSING HOME
415 Clinton Avenuę 

Brookiyn, N. Y.
24-hour NURSING CARE for aged 
CHRONIC and BED PATIENTS 

MA 2-4119

Catholic Children Welcome
MOTHER WILL CARE FOR 

CHILDREN DAILY—ANY AGE

Reasonable rates. Inspection invited
Valley Stream, L. I. area

CO 2-3361

NOAH NURSING HOME
Jean Kaiser, Dir. Chrofiics—Invalida 
& Elderly People. Home likę sur- 
roundings; Reg. Nursing Care. 620 
W. Merrick Rd., Lindenhurst. Cath
olics vvelcome. Inspection invited — 

,»■ Phone TUmer 4-0840

CHILDREN TAKEN CARE OF 
DAILY

Catholics Welcome 
Corona, L. I. Vlcinlty 

Inspection invited
REASC»4ABLE PRICES

Hl 6-0355

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

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

Šį sekmadiepj pirmoji ir re- 
zervinė turi žaisti Cununings 
Park, Stanford, Conn. Pirmo
ji 2:30, o rezervinė (jei susi
rinks) 12:45 vai. Jauniai žai
džia su Hofa SC 11:30 namie.

Atletas

MEI TTNG Present» Rate & Exotic 
Chinese Cuisine . .......................
. , . . . an Adventure in Eating

Chinese Cuisine
Mel Tlng

Mamber <rf Dtoer’s <3ub. American 
Expreaa Carte Blanche Credlt Cards

Orders to take ouL Wines A. Liquors

Chess Review, kovo nr. mini 
P. Tautvaišą, laimėjusį Illinois 
p-bes, Gediminą Šveikauską — 
Bostono meisterį, ir P. Vaitonį, 
stovintį H-ju Kanados meiste
riu.

Postai skyriuj, I. Žalys įkel
tas į Golden Knights 1957 m. 
baigmę. Radys dukart įveikė 
Bacroff.

Monthly Commtmion given at Pa r k 
Haven Nursing Home. 24-hour fine 
nursing care—Convalescent, chronic 
& agett Homriike, friendly atmos- 
phere. Modern fireprocf bldg. Strict 
diet control. Recreational program. 
OccupationaI therapy. — Moderate 
rates. 4301 - 8th Avė., Brookiyn 32, 
N. Y. TeL GE 5-8512.

CATHOLIC MOTHER WILL CARE 
FOR CHILDREN DAILY

Astorla L. I. area
Reasonable rates. Inspection invited

Phone after 6 P-M.

YE 2-9786

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

POplar 5-4110

SOUTH HUNTTNGTON
LONG ISLAMD, N. Y.

2 E. Jericho Tnrapfloe 
(1 Block East of Rte. 110)

VAL-L0K
The Finest in Extruded Aluminum

. GOLDEN RICE
CHINBSE - AMERICAN RESTAURANT

Chet ezpėrt. vorked.as chef in. famous 
Shanghai restaurants in New York

Combination Wmdows 
vnth Swing Round Action 

Welding Makes It Better 
20 Tears Experience in 

-•Brookiyn Dioceae
Manufactured by

SPEClAL.NOTICE TO OUR MANY OUT OF T0WN 

CATHOLIC GROUPS WHO WILL BE SPJSNIHNG HOME 
TIME IN THE NEW YORK CITY AREA DURING 
EASTER HOLIDAY — FOLLOWING HOTELS HA VE 
SPLENDID EEPUTATTONS FOR CLRANLINESS, COM- 
PLETE SERVICES AND FRIENDLY HOME-LJKE Af- 

MOSPHERE. WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR 
THE VERY BEST IN HOTEL ACCOMMODATION8.

---------------------------G____ ____________________________ ;__________ ;________________________ ;___________

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel BA 9-1181

CARROL Ine.

Jesuit Unirersity graduate

Kl 7-0456. 3975 White Plalns Rd. 
(Cor. E. 22Mh St.)

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 45 metus, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba—apie 9 doL Tuo tarpu DARBI
NINKO skaitytojai gauna laikraštį už 6 doL Tai pigiausias 
mūsų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išZai-. 
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nuolaida.

Kas prisius 3 doL, DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 8 dol, gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 15 dol

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų pa
pigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti , 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai
tytojų padės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant 
DARBININKO prenumeratos. Jei kiekvienas pasiryš pri
sidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, nebus 
sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumerata, dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brookiyn 21, N. Y.

Prašau siųsti DARBININKĄ --------------------- --- metam

Vardas ir pavardė ....................  ‘.______________

Adresas .................................................. .... ........................

Laikraštį užsakė............. ..........

Siunčiu už: 
prenumeratą $.............. , aukų $------- ------ Vbo f__________

(Data) (Puta*)

VALLEY STREAM ALUMINUM
MFG. CORP.

12 Wllbur SL, Lynbrook, L.I.N.Y.

LYnbrook 34920

AIR CONDTTIONING 
"It’s Wise to Prepare Now” 

GENERAL HEAT1NG 
and Air Conditioning 
SS NEW DORP PLAZA 

YU 7-1133

FLORISTS

BELMONT FLORIST
• Wedding Arrangements
• Artistic Funeral Designs
• We Deliver Anywhere

F.T.D. Member
LO 7-8345 / 506 W. 207th Street

RESORTS

OCEAN VIEW TERRACE

MOTEL A C0TTAGES
Private Beach, Breakfast Shop, 10 
Unitą, on SHINNECOCK BAY over- 
looking the ocean. Open all year. 
Route #27, % mile East Shinnecock 
Canal Bridge, Hampton Bays 2, LL

Tel. 2-1036

UPHOLSTERY SERVICE

Serving all 5' Boroughs and sur-

do revrebbing, retying, reupholstery 
and aD forma of uphdstery. Cash or 
CrediL We do our own Flnancing.

ROXY HOTEL — 405 WEST 42nd STREET, N. Y. CITY
TRANSIENTS ACCOMMODATED — REASONABLE RATES 
LO 3-1988

SUTTON PLAZA HOTEL — 116 EAST 58th STREET, New York City 
CONVENIENT LOCATION — TRANSIENTS ACCOMMODATED 
Spėriai Rates to Religious Groupes

The World Famous HOTEL ST- JAMES in TIMES SQUARE—The Center 
of Everything in New York—109 WEST 45th STREin*.
SINGLE (with bath) from $3.50 daily; DOUBLE (with batfi) from 
$4.50 daily. Free Radio - 21” TV — JU 2-5190

SEAWAY HOTEL — Van Wyck Expressway & Beit P’kwy. FAculty 2-8700 
City Convenience - Suburbau Atmosphere. Serving International Airport 
Modern Rooms. Reasonable Rates. AirCond.-TV. Dining room, Cocktail 
lounge, coffee shop. Catering for Weddings, Clubs, Business Meetings, 
Pick-Up & Delivery Service to Airport. For Reservations FAculty 2-8700

GREYSTONE HOTEL -BROADWAY & 91st STREET, N. Y. CITY 
Convenient Location — TRANSIENTS ACCOMMODATED — Reason- 
able Prices. Spėriai Rates to Religious Groupes. 
SC 4-1800

The New HOTEL YORK — 7th AVENUE & 36th STREET. N. Y. CITY 
Two Blocks from Penn. Station. — TRANSIENTS ACCOMMODATED. 
Spėriai Rates to Religious Groupes 
UA 4-2640

WEBSTER HOTEL — 40 WEST 45th STREET (Just off 5th Avenue) 
150 ROOMS — ALL WTTH PRIVATE BATHS — Singles - Doubles. 
Transients accommodated - Reasonable Rates - Spėriai consideratlon 
given to religious groupes. MU 2-4390.

EXCELSIOR HOTEL — 45 WEST 81st STREET, N. Y. CITY
TRANSIENTS ACCOMODATED - Reasonable Rates - Centrally located 
Spėriai Consideratlon Given to Religious Groupes and Families 

' EN 2-9200

FOURTEEN HOTEL — 14 EAST 60th STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED — REASONABLE RATES 
Spėriai Consideratlon Given to Religious Groupes 
EL 5-6000

BENJAMIN FRANKLIN HOTEL — 222 WEST 77 ST. New York City

EN 2-1100
HOTEL CONTINENTAL — AT INTERNATIONAL AIRPORT, Jamalca, 

L.I. N.Y. Free transportation to A from all passenger terminais at 
Idlevrild. Free paritinę. Reasonable rates. ^>ecial consideration given

PL 4-6757

74 Providence Street 
VForeester, 'Mass.

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — - 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

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

Tel: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRTTAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

PALTUS RESTAURANT
L1QUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais. sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VMNIAUSKAS

31 Spring St, Netv Brttain, Conn. TeL BA 3-9771

Combined Uphoktery Service
TRiangle 1-46SO

HOTEL IRVING ARMS — 222 RIVERSIDE EffUVEv New York City. 
SINISLES - DOUBLES aH with Kitchenettes; with ar witbout prlvate

UNPAINTED FURNITURE

Fumlture. Deeke - Bookcasee - Cab- 
ineto - Chest of Dravers - Chiffe- 
robes. Spėriai conatderatlcn given to 
raugtais tastitutlona.— 8TEINWAY 
Unpalnted Furnitūra 32-40 Steiiivray 
SL, L. L City. At the todependent 
Sutmay Entr. RA 64585. Branch 
store at 47 W Mato SL, Smithtown, 
LX N.Y.

Fumlture

Spring Bottom Repai™ 
SUp Covera

Sofa* and Chain Recovered

BRE8SLEB DECOBATORS 
1266 6L Ntoholas Avė.

(near 173rd St)

DAILY SINGLOB $3.00; DAILY DOUBLES R.00. Spotlessly Clean. 
Cheerful Outstde Rooms. — Spėriai Consideratlon Given to Religious

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

163-55 LEFFEETS BLVD. RICHMOND HTLL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

HOTEL MAYFAIR — 242 WEST 49th STREET (Near Madtoon Sųuare 
Gantai), Oppoette St Malachus Church (The Actors’ Chureh). N.Y.C. 
SINGLES - DOUBLES. Very reasonable rates. Spėria! consideratlon

ALBERT HOTEL — 93 EAST 10 STREET. N. Y. CITY
EKCELLENT LOCATION. ALL CONVENIENCE .Reasonable Rates.
Spėriai Consideratlon Given to Religious Groupes.
OR 7-0100

BKLVEDERK HOTEL 319 WEST 48th STREET. N. Y. CITY
Certtraliy Located. Transients Accomodated. SINGLES - DOUBLES. 
Reasonable Rates. Spėriai Oonslderatfon Given to Religious Groupes. 
Cl 6-9100

HOTEL BRfERFIELD — 215 WEST 83rd STREET, N. T. CITY.
Nicriy funtfahed — one- two- and three rooms. Suttes with kitchenettes.

R E P U B L I C
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brookiyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2069

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progom*



PROF. ADOMAS GALDIKAS

Adomo Galdiko kūrinių pa
roda atidaryta kovo 16 Feigl 
galerijoje, 601 Madison Avė., 
New Yorke. Tai jau ketvirtoji 
Galdiko paroda New Yorke, 
tris iš jų surengė Feigl gale- 

, rija. Išstatyta naujausi kūriniai, 
viso 20 darbų. Lietuviškai vi
suomenė! atidarymas bus ko
vo 19, šeštadienį, 3 v. popiet. 
Galerija atidara kas dieną nuo 
10 vai. iki 5:30 vai. popiet, 
šeštadieniais — nuo 10 v. iki 
6 v. v. Sekmadieniais uždary
ta. Paroda tęsis iki kovo 31 d.

Jonas Jakaitis, Darbininko 
skaitytojas iš Flushing, L. I., 
N. Y., po ilgos ligos lankėsi 
Darbininko administracijoje, ap
simokėjo už Darbininką ir pa
liko auką 4 dol. neturtingiem 
Darbininko skaitytojam. Džiau
giasi, kad galės ir toliau padė
ti šeštadieniais darbuotis P. Li
sausko krautuvėje, Maspeth, N. 
Y. Dėkoja dr. V. Faprockui už 
operaciją ir rūpestingą gydymą.

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

ONOS IVASKIENES

VASARIO 16 
BAYONNE,

(Atkelta iš 5 psL) 

kus, Mrs. Mary Souders, 
Eva VVright, Mrs. Anton

, Mrs. Mai'garet 
Viso suaukota 130 dol.

Gedulingas pamaldas 
egzekvijomis už a. a 

Meškausko vėlę 
lietuvių katalikų darbininkų 
bas. Pamaldos bus kovo 19, 
šeštadienį, 8 vai. ryte, Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčių 
je. Po pamaldų parapijos salė
je klubo narių susirinkimas ir 
pusryčiai.

Baltę Akademinė Federacija 
ruošia viešą paskaitą su disku
sijomis šeštadienį, kovo 19 d., 
5 vai. popiet, Festival restora
no salėje, 40 East 26th St, 
New York City. Kalbės Ford- 
hamo ir Columbijos universi
tetų prof. Oscar Halecki, tema 
Rytų Centro Europos Federa
cija. Kviečiami visi studentai 
ir filisteriai.

Katalikę Federacijos Bostono 
susirinkimas bus pa

šalėje kovo 18 d., 8:30 
vai. vak.

Kameriniame koncerte, kuris 
bus kovo 20 d., 3 vai. popiet 
Thomas Park mokykloje ir kur 
bus išpildomi amerikiečių — 
lietuvių muzikų kūriniai, daly
vauja taip pat šv. Petro para
pijos choras. Bostono muzikos 
konservatorija į šį koncertą nu
pirko lOO bilietų. Parapijos cho
ristai taip pat išplatino didelį 
skaičių bilietų tarp savo drau
gų kolegijose ir Bostono uni
versitete.

BALDU KRAUTUVES
galima gauti butui modenfški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

IS VASARIO 16 MINĖJIMO Bayonnije. lt k. j d.: kun. P. Totoraitis, St. Lūšys, kleb. kun. dr. J. Starkus, 
kun. P. žemei kis. : '

LIETUVIŲ-AMERIKIEČIŲ KONCERTAS BOSTONE
daugiau instrumentalistų; prie 
kurių prisijungia ir mūsų žino
mas smuikininkas Izidorius Va
siliūnas;
Baricchi, Naujosios
draugijos pirmininkas, gavęs 
National Award premiją, irKun. J. Aviža kovo 12 Uni

ted States laivu išvyko atgal 
į Vokietiją. Jis buvo atvykęs į 
JAV Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso Miunchene reikalais. 
Kun. J. Aviža gyvena Miunche
ne, Unterer Anger 17, Jis rū
pinasi atvykstančių į Eucharis
tinį Kongresą lietuvių reikalais.

Jonas Smitas, 63 metų, gy
venęs 35 Stagg St., Brooklyn, 
N.Y., mirė kovo 11 d. Palaido
tas kovo 14 iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios šv. Karaliaus 
kapinėse. Liko liūdinti žmona 
Adelė.

Algirdas Kačanauskas priim
tas vargonininku šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos baž
nyčioje Elizabeth, N. J., vietoj 
pasitraukusio prof. J. Žilevi
čiaus.

Kovo 20 So. Bostono aukštes
nėje mokykloje “The Institute 
for Progress in Music” ir Lie
tuvių Bendruomenės Bostono 
skyrius rengia lietuvių ir ame
rikiečių menininkų susiartini
mo koncertą. Pirmąją dalį su
darys šių laikų muzika. Antrą- kompozitorius Jeronimas. Ka-. 
ją —klasikinė muzika, choro činskas. "
motetai ir dainos.

Koncerte dalyvauja žymi dai- sonata smuikui su fortepionu, 
nininkė Corrine Curry, smuiki
ninkas Giora Bernstein, Civic 
Symphony orkestro koncert
meisteris, kompozitorius pianis
tas Nicolas van Slyck, So. End 
Music Center prezidentas, ir

kompozitorius John 
muzikos

činskas. ~ '
Bus atlikta Juliaus Gaidelio

N. van Slyck dialogai — sona
ta dviem fortepionam, J. Ka
činsko septetas; J. Bavicchi trys 
dainos St. Santvara žodžiams ir 
J. Kačinsko Audra Pr. Lem- 
berto žodžiams.

Dainas atliks dainininkė Cur-

rine Curry lietuvių kalba. To
liau seks L. van Beethoveno 
sonata Nr. 2 smuikui ir for- 
tepionui. Pabaigai bus komp. 
J. Kačinsko vadovaujams lietu
vių šv. Petro parapijos mišrus 
choras. Jis atliks Tėve mūsų — 
J. „Gruodžio; Avė Maria J. 
Arcadelto, Žiema — J. Gruodžio 
šermukšnėlė — J. Banaičio ir 
Pasveikinimas iš operos Pilė
nai — V. Klovos.

Sis amerikiečių ir lietuvių 
menininkų bendradarbiavimo 
koncertas yra pirmas tos rū
šies koncertų Bostone, kurį 
kuodaugiausia bostoniečių turė
tų išgirsti. Pr. Lembertas

RUGIAPJŪTE BOSTONE
Kovo 13 So. Bostono gimna- 

Į zijoje bostoniškiai Putnamo Se
serų rėmėjai surengė gražią 
popietę, kurią atidarė K. Moc
kus. Įžangos jautrų žodį apie 
seselių darbus katalikybei, lie
tuvybei ir kultūrai pasakė prel. 
P. Juras, ragindamas padėti iš- 

| laikyti seserų leidžiamą vaikų 
laikraštėlį “Eglutę0.

F" | 
I

Jonas Butkus, ilgametis Dar- Kun. Juozui Praęulbickuir I 
bininko skaitytojas, gyv. Belle Ebzabetho šv. Petro ir- Povilo 
Harbor, L.I.. N.Y., lankėsi Dar- lietuvių parapijos vikarui,, reiš- 
bininko administracijoje ir ta kiame nuoširdžią padėką už I 
proga paaukojo 5 dol. pranciš- kiekvienais metais atsiunčiamą 1 
konų spaudos darbams. Jo au- Darbininkui paramą. Kun. J. 
ka skiriama -neturtingiems Dar- Pragulbickas užsako Darbininką -j
bininko skaitytojams Europo- savo artimiesiems bei tiems,. AiS|TANAS K Trimakas 
je. J. Butkus daug metų dirbo ne nepajėgia prenumeratos mo- -
B. M. T. traukinių bendrovėje kesčio atsilyginti, kasmet ąt- Antanas K. Trimakas Brook- 
kaip traukinio palydovas, dabar siųsdamas Darbininko adminis- iyno Politechnikos Institute ga
jau pensininkas. traciJai daugiau kaip 60 dol ......

Nuoširdžiai dėkodami mielam
Česlovas Mikuckis, gyvenęs mūsų spaudos rėmėjui, kviečią- 

137-60 45th Avė., Flushing 55, rne ir kitus pasekti jo pavyt- 
N. Y., 80 metų amžiaus, mirė d žiu 
kovo 15 d. 8 vai. ryte savo Darbininko administracija 
namuose. Liko žmona Leoni- _______________ ■
da, podukra Irena ir žentas Jur
gis Okunis. Pašarvotas J. Garš- Elizabeth, N. J,
vos koplyčioje. Laidojamas šeš
tadienį, kovo 19, iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios šv. Ka- pagerbtas kovo 26. Jis po 31 
roliaift kapinėse.

Prof. Juozas Žilevičius bus

metų pasitraukia iš vargoninin
ko pareigų Elizabethe. Prof. J.

A. A. JUOZAS BANIŪNAS žiieyjįjus vadovavo šv. Petro 
Kovo 12 Lietuvoje, Leliūnų ir Povilo bažnyčios chorui ir 

km., Debeikių parapijoje, su- New Yorke pasaulinės parodos 
laukęs gilios senatvės, mirė metu dirigavo lietuvių jungti- 
Juozas Baniūnas. Jo sūnus yra niam chorui iš 2389 balsų. Eli. 
kunigas - pranciškonas Petras zabetho visuomenė, norėdama 
Baniūnas, kuris Brooklyn, N.Y., pareikšti padėką, rengia komp 
pranciškonų vienuolyne kovo prof. J. Žilevičiui iškilmingas 
16 atlaikė už savo mirusį tėve- išleistuves kovo 26 d. 7 v. v. 
lį gedulingas mišias su egzek- lietuvių salėje, 269 Second St, 
vijomis. Tėvas Petras Baniu- Elizabethe, N. J. Kviečiami vi- 
nas, O. F. M., Brooklyne eina si. Programoje dr. St. Petraus- 
“Darbininko” administratoriaus ko žodis, prof. Jono Purino 
pareigas. kalba;męninė dalis (Vincė Ja-

■ kalba; meninė dalis (Vincė Jo- 
nuškaitė, Aldona Kepalaitė 
ir. kiti) ir vaišės bei atsisvei
kinimas. Norintieji asmeniškai

(tretysis leidimas)

KRKTAIK pareikšti linkėjimus, prašomi
RnlJlfUM JklVInlAJ jj anksto registruotis rengimo 

knyga, po *v. Raito, labiausiai komitete. Raštu linkėjimus siųs- 
pzplitu.. daugiaujai .kaitoma u ne yėliau k<>v(> d komite. 

pasaulyje.
„ . . ... to pirmininkui dr. St Petraus-
Vertė Dr O. Labanauskaitė R N

ISleido Nek. Pr. Marijos Seserys j 
Kaina — kietais viršeliais $2.50

Gaunama:
(Algirdas Budradds)

Immaculate Conception Convent 
RF.D, #2. Putnam, Conn.

DARBININKAS 
910 WiUoughby Avenue

K« nority skelbHs DedMninke 
prašomas skambinti:

FUNERAL HOME
197 V/EBSTER 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 šaukite: Tel. TR 6-6434

-NEW YORK

PIOIOIO

Sodaliečię šv. Valanda bus 
kovo 20 d., 2:30 vai. popiet 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Norwood, Mass. Į 
pamaldas iš Bostono sodalietės 
vyksta privačiomis mašinomis.

Kun. Jonas Jakaitis, marijo
nas, kuris keletą dienų buvo 
apsistojęs šv. Petro parapijos 
klebonijoje, kovo 15 d. išvyko 
į Worcester, Mass., kur savo 
statytoje Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje kovo 20 švęs
50 metų sayo; kunigystės su-„| Z32
kaktį.

Parapijos mokyklos tėvų ir 
mokytojų draugija kovo 14 So. 
Bostono aukšt. mokyklos salė
je surengė pavasario madų pa
rodą. Parodą aplankė virš 500 
žmonių. Pelnas paskirtas para
pijos vienuolyno remontui.

Joana Nevieraitė, mokytoja, 
kovo 13 d. šv. Vardo draugi
os pusryčių metu kalbėjo apie 
komunizmą ir jo pavojus.

Bostono lietuvię mišrus cho
ras vasario 28 išsirinko naują 
valdybą, kuri pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. H. Gineitis, 
vicepirm. P. šaulys, sekret. A.

licizmais knibždančios kalbos, 
naujųjų — sumaterialėjimo 
(savuose namuose įsitaisyto ba
ro), apatijos visuomeninei veik
lai, blogo vaikų auklėjimo, po- įuSūnaitė,' iždin. V. Eikinas, 
Utinių kivirčų ir k. spaudos reikalams D. Vakau-

Antroje dalyje Ptithamo lie- zaitė, choro seniūnas J. Olevi- 
tuvaičių moksleivių sambūris čitte, valdybos nariai V. Kapo- 
paradė Rugiapiūtę (statomą 17- ėius ir J. Sinkevičius. Chorui 
tą ir paskutinį kartą!). Gerai vadovauja kompozitorius Julius

Pirmąją programos dali nuo- parengtos dainos, tautiniai Šo- Gaidelis. Artimoje ateityje nu- 
taikingai atliko aktorius Vita- kiai — buvo gyva, spalvinga matyti koncertai Hartforde,
lis Žukauskas iš Nevv Yorko. ir miela žiūrėti ir klausyti. 
Neišsemiamu humoru jis laikė

1 pagavęs beveik. 2 valandas. Pro 
ašaras juokėsi-* iš mūsų visuo
menės ydų: senųjų ateivių ang-

Putnamo mergaites ir sese
les pavaišino suneštinėmis vai
šėmis Raškauskų šeima.

Worcestery ir Waterbury.

Užsakydamas kitiem Darbi 
ninką padedi išlaikyti lietuviš
ką spaudą. Kun. V. Martinkus 
Darbininką užsakė A. Paulaus-

D. KLĮNGA
TAX CONSULTANT

- INTERPRETER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

WmJ. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Rez. JAmaica 6-7272

Since 1889

OUR ONLY STORE 
We Deliver Ąnywhere 
We Telegraph Flowers

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our special+y

L A S K A S FLOWERS

vo masterio laipsnį (cum Lau- 
dė) iš elektronikos srities. Ko
vo pradžioje pakviestas Ryan 
San Diego, Calif., kur ir dirbs 
elektronikos ir radaro srityje. 
Jo dabartinis adresas: 4205 
Noyes St., Apt. 1, San Diego, 
Cahf.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyriai New Yorke ir 
New Jersey mini 10 metų su
kaktį kovo 19 d., 7 vai. vaka
re, Carnegie Endowment Inter
national Center, 345 East 46 
th St., New York City.

Kotrynai Kaminskienei
mirus, jos sūnui PETRUI KAMINSKUI reiškiame giliau-
šią užuojautą

SO. BOSTONO ŠV, PETRO PARAFUOS 
CHORAS IR DIRIGENTAS

Zuzanai ir Faustui

bei jų artimiesiems, dėl dukrelės LINOS MARIJOS
mirties, nuoširdžią užuojautą reiškia

R. F. V. KUNDROTAI

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-18 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginla 6-9518 J

Salė vestuvėm, susirinkimam Ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių |

Popietį bei vaišes rengė Moc- Darbininką užsakė A. Paulaus
kai, Kaladės, Šimkienė, Kulbo- kui, Providęnce, R. I., G. Mi-
kienė, Žičkai, Kriščiukaitienė, siūnas — P. Misiūnui, Elkton, 
Lapšienė, Leimonienė, Petronie- Md. Geradariams nuoširdžiai 
nė ir kt. Žiūrovų buvo apie dėkojame. Darbininko adminis- 
400; tarp jų daug mažųjų. V. tracija.

Kotrynai Kaminskienei
mirus, jos sūnui ir mielam choristui PETRUI KAMINS
KUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

BOSTONO LIETUVIŲ MIŠRUS CHORAS

JUDUS KUMPIUS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS ] nvi’H inrw 119 GRANO ST^ BROOKLYN 11, N. Y. 4
ELEKTROS MOTORAI o VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI e DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI

MOsiniif ir saNūnų Saldymo sistemos pilnas aptarnavimas «
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai j

Atidara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., 1
Šeštadieniais — visą dieną. 4

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

WiTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. T.

“ F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADVVAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški*
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — DirfCtoriu? 
ALE. BALTRCN'AS - BALTOS

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

81-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie FoncM Parkwav Station' 

WOODHAVEN. N. V.
Sutriktam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia vcnttl.ac'ja.

Tel Virgiui* 7-4499


