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KOKIO PREZIDENTO NORI 
amerikietis dabartini ik meti!?

Lietuvos komunistų vadai Maskvos pasitikėjimą dar tebeturi
, Tačiau Lietuvos komunistų partija mažiausiai pasitiki pati Tetuviu tauta

lytos kompartiją vadovybės. Va 
tymo priežastys dvi pagrindi
nės arba vadovybėse ėmė 
reikštis tautinis patriotizmas, 
arba suburžuazėjimas.

Nepasitenkinimą partijos ly
giu pastebėdavome anksčiau iš 
sovietinės Tiesos ir kitų laik
raščių. Dabar apie tai prašne
ko ir amerikiečių spauda.

N. Y. Times vedamajame at
kreipė dėmėsi į sovietų nusi
skundimus dėl ideologinio ne-

----------- ------------r—--------------

sius ir antruosius sekretorius 
ir provincines Vadovybes.
....Paliko nepaliestos tik pen
kios partijos: Estijos, Lietuvos, 
Gruzijos, Moldavijos, Tadžikis
tano, kuriu viršūnės turi pilną 
Maskvos pasitikėjimą.

Keturiose respublikose: A- 
zerbeidžane, Latvijoje, Turkmė
nijoje, Uzbekistane pakeisti pir
mieji sekretoriai. Visiem jiem 
kaltinimas — “nacionalizmas”. 
Pirmose šių trijų respublikų

pakeisti ir antrieji sekretoriai, 
taip pat komjaunimo vadai. La
biausiai valymas perėjo Gudi
jos ir Uzbekistano partiją — 
pakeisti net 15 sekretorių, dau
giau kaip trečdalis visų to kraš
to partijos sekretorių. Visose 
keturiose pakeisti ir ministeriai 
pirmininkai.
....Lietuvos partijos suvažiavi
mas kaltino "buržuazinių impe
rialistų ideologus" sėjant ne
santaiką tarp tautybių.

Ukrainos suvažiavimas šaukė 
Į kovą prieš užsienines Įtakas 
labiausiai tarp jaunimo, prieš 
revizionizmą, prieš ukrainietiš- 
ką nacionalizmą.

Gudijos partija skelbė, kad 
nepakankama yra kova prieš 
religiją ne tik kaime, bet ir 
tokiuose miestuose kaip Bres
tas ir Gomelis..

Life žurnalas paskelbė ap
klausinėjimus, iš kurių matyti, 
kokio prezidento dabartiniu me
tu pageidauja amerikietis bal
suotojas.

Pageidaujamas tokis,
kuris būtų su savo Įsitiki

nimais ir už juos kovotų. Bet 
jis turi taip pat sugebėti su
rasti protingą kompromisą, ku
ris padėtų kovos išvengti.

Prezidentas turi būti žmogus, 
kuris vengia partizaninių spren
dimų ir veiksmų, bet žmogus, 
kuris pajėgia spręsti ir nesi
duoda kitų vedžiojamas, ypa
čiai rusų. —----------- ~

Turi būti žmogus su geru nu
sijautimu. ko reikia, ir su pa
tirtimi užsienio reikaluose.

pakankamo lygio ir ypačiai Į 
dabartinį^sustįprėjųsį nusiskun
dimą dėl išrinktosios klasės, 
partijos, narių savanaudiškumo, 
karjerizmo/nenoro aukotis už 
komunistinius idealus: 1

■RUSAI PARTIJOS VIRŠŪNĖJE

The Christian Science Moni- 
tor sustoja prie konkrečių da
vinių. Trylikoje iš penkiolikos 
respublikų, rašo laikraštis, par-

Todėl Lietuvos komunistu _ 
partija pasitiki Maskva, bet ne
gali pasitikėti lietuvių tauta.

Pagal komunistų spaudos pra-
_ _ nešimus Lietuvos komunistų

tijos"’s7aStė“tarp"kitu “tokius Pa/Os suvažiavimas buvo Vii- 
klausimus:

-— Kaip atnaujinti partijos 
aparatą naujom jaunesnėm jė
gom, atsidavusiom komuniz
mui ir techniškai pasiruošu
siom;

-— Kaip pašalinti nacionali
nius "prietarus", ūkinį egoiz
mą ir kitus "nacionalinius nu
krypimus", apie kuriuos buvo 
pranešta iš Armėnijos, Azer
baidžano, Ukrainos, Tadžikis
tano, visų trijų Baltijos vals
tybių;

niuje kovo 1-2. Ten buvo išrink
tas partijos centro komitetas. 
Iš 119 paskelbtų komiteto as
menų yra 23 tokiom pavardėm 
kaip Barinovas, Baukovas, Be- 
lianinas, Byčkovas, Cistiakoyas, 
Denisovas, Gabdankas, Gorba- 
tenko, Chazova. Luchnevas, Meš 
čiariakovas, Muraško, Počiupai- 

’ lo, Podnebesova, Spasionovas, 
Strielcovas, Svirčovas, Sarkovas, 
Titovas ...

Tai aiškiai nelietuviai. To
kiom nelietuviškom pavardėm,

— Kaip susidoroti su reli- vadinas, komitete yra bent 20 
ginio intereso augimu, kuris procentas. Tuo tarpu pagal So- 
iabiausiai pasireiškęs Gudijoje, vietų 1959 gyventojų surašymą 

Lietuvoje rusų buvo 8.5 proc. 
Taigi prigabenta Į komunistų 
partiją rusų nacionalistų, ku
riais Maskva ir gali pasitikėti. 
Bet tai nereiškia, kad jais ga
li pasitikėti ar kad pasitiki lie-

Ukrainoje, o visose vakarinėse 
dalyse tarp jaunimo jaučiamos 
nuotaikos palankios Vakaram.

Tuos klausimus svarstant bu
vo prieita prie valymų pačiose 
partijose — keičiant pirmuo-

Ko nori Chruščiovas Paryžiuje

tuvių- tauta,. Tai - parodo taip 
pat skaičiai.

Partijoje, komunistinės spau
dos žiniom, Lietuvoje yra 46, 
381 narys ir 7,943 kandidatai. 
Taigi iš viso Lietuvoje komu
nistų yra 53,324. Tai mažiau 
nei 2 procentai visų Lietuvos 
gyventojų. Tas procentas Lie
tuvoje yra mažesnis nei bet ku
rioje kitoje "respublikoje". Jis 
aikia pasako, kiek lietuvių .tau
ta tą partiją laiko sau sveti
ma.

Iš septynių kandidatų (Nixo- 
nas, Kennedy, Johnsonas, Hum- 
phrey, Stevensohas, Syminailo
nas. Rockefeller) jis artimiau
sias tam idealui. Ji išpopulia
rino dvi kelionės — pietų A- 
meiikoje ir Rusijoje. Su Chruš-

Nepageidaujamas:
partizaniškai veikiąs, oportu

nistas (prisitaikėlis), nesubren
dęs, nenuoširdus, silpno cha
rakterio. neveiklus, fiziškai ne
patrauklus.

Nevv Hampshire pirminiuose

NAUJASIS PRINCAS. Gimęs vasario 19, princas jau gavo vardą:' prin
cas Andrew Al bert Christian Edward. Andrevv buvo naujagimio senelis 
(iš tėvo pusės) Graikijos princas. Albert buvo vienas iš vardų senelio 
(iš motinos pusės) karaliaus Jurgio VI. Christian senelio Danijos Chris
tian IX. Edvvard senelio senelis Angli jos Edward VII.

čioyu jis kalbėjo-i parodoje 
taip, kaip 99 procentai ameri
kiečių norėtų. — pereiškė vie
nas balsuotojas. Jis iš pietų 
Amerikos nebėgo rėkdamas pas 
Ike, o elgėsi kaip vyras ....

.Simpatingą ji daro ir jo re
ligingumas, nors ‘ daugelis "nū-. '' 
stemba, kad jis yra kvakeris. . 
Patinka taip pat, kad jis pats 
savo jėgomis prasimušė Į gy
venimą ir liko neturtingas. Pa
tinka ir jo žmona Pat. Anot vie
nos šeimininkės, ji taip pat rū
pestingai taupo pennies kaip ir 
mes visos kitos.

Bet yra grupė, kurie jam 
priešinasi. Esą jis per griež
tas. Jis per partizaniškas. Jis 
per mažai turi žmoniškos šilu
mos ir veržiasi žūt būt Į pre
zidentus. Jis tiek daug politi
kas,, kad jame dingsta žmogus. 
O vienas respublikonas pareiš
kė pasitraukęs iš respublikonų 
tik dėl to, kad televizijoje Ni- 
xonas pasirodė su šunim.

Grupės už Nixoną ir prieš jį 
yra labiau išryškėjusios nei dėl 
kitų kandidatų.

rinkimuose pasirodė, kad la
biausiai iš visų kandidatų pra
sinešė Niaonas ir Kennedy. Tad 
tik ties šiais dviem ir susto
jam, žiūi ėdami, kiek jie atitin
ka tą rinkiko susidarytą pre
zidento idealą.

BE VILTIES IR 
BE PROGRAMOS
NusiginklavimasO
ir viršūniŲ posėdis

Amerikoje jau išblanko pir
mas džiaugsmas dėl Maskvos 
pareiškimo, kad ji priima prez. 
Eisenhovverio siūlomą atominių 
bandymų sustabdymo projektą.

N. Y. Times vedamajame jau 
rašo, kad Sovietam teberūpi tik 
laikraščių pirmuose puslapiuo
se garsintis. O dėl atominių 
bandymų tai jie vistiek vangia 
kontrolės. Jų siūlymas kele- 
riem metam sustabdyti ir ma
žųjų ginklų bandymus, sako 
laikraštis, siekia to, kad Ame
rika sustabdytų, o tuo tarpu 
Sovietai tęs bandymus to gink
lo, kurį Chruščiovas pažadėjo 
ir pavadino “fantastiniu”.

Džiaugsmo nerodo nė vals
tybės sekretorius dėl viršūnių 
konferencijos

Valst sekr. Herteris kovo 22 
senate pareiškė, kad nereikia 
perdėti vilčių dėl viršūnių kon
ferencijos vaisių. Prezidentas 
vyksta į Paryžiuje viršūnių kon
ferenciją be iš anksto nustaty
tos darbų tvarkos. Vyksta, nes 
to norėjo Anglija ir Prancūzi
ja, o presidentas yra pareiškęs, 
kad jis visur ir visada vyks 
taikos labui.

Kai šen. Gore piktinosi, kad 
prezidentas vyksta i konferen-

Sovietai atmetė
Sovietų atstovas Bonnoje 

Smirnovas atmetė kanclerio 
Adenauerio siūlymą, kad Vaka
rai padarytų vakaru Berlyne 
balsavimus, ar gyventojai no
ri dabartinę padėtį palikti ar 
ją keisti.

Pabėgo nuo Chruščiovo
Lenkijos atstovybės Indone

zijoje pirmasis sekretorius R. 
Krolicki pabėgo ir paprašė A- 
meriką globos. Pabėgo su žmo
na ir trim vaikais. Tai Įvyko 
Chruščiovo lankymosi metu.

Amerika atsiprašė
Amerika atsiprašė Kubą dėl 

naujo lėktuvų incidento. Kovo 
21 Kuboje buvo pašautas iš Flo
ridos atskridęs lėktuvas, kuria
me buvo du amerikiečiai.

— Vokietijos karo lėktuvam 
leista naudotis aerodromais 
Anglijoje. Darbiečiai sukėlė dėl 
to triukšmą.

Baltuosiuose Rūmuose rasės
Baltuosiuose Rūmuose yra 69 

namų tarnautojai. Tarp jų 40 
baltų, 27 negrai. 2 filipiniečiai. 
' — Venezueloj kovo 19 ko- 

tijos sujungimo; kad reikia pa- munistai ir kiti kairieji suren- 
leisti Nato ir paleisti taip pat 
Europos ūkinę bendruomenę, 
kurioje dalyvauja ir Vokietija.

(Pasikalbėjime su vokiečiais 
Chruščiovas kalbėjo priešingai 
— piršo Maskvos -. Berlyno aši, bėgėlių apie 50. Daugiausia 
aiškindamas, kad Rusija ir Vo
kietija, eidamos drauge, geriau
siai apsaugos interesus. Tai ro
danti visa praeitis).

Chruščiovo atvykimas į Pran
cūziją spaudos sekamas atsidė
jus. Ji sugretino dviejų rusų 
atsilankymą Prancūzijoje. Pas
kutiniu kartu oficialiai buvo 
lankęsis 1896 Nikalojus n, ku
ris paskiau komunistų buvo nu
žudytas. Dabar lankosi tų ko
munistų šefas, kuris pareikala
vo, kad būtų priimtas taip pat jom, taigi atsisakyti nuo Vokie- 
karališkai kaip valstybės galva, 
ne kaip ministeris pirmininkas.

Jo atvykimas jokių sensacijų 
spaudai nedavė. Tik išryškino 
atvykimo tikslą. Savo kalbose 
Chruščiovas iš pat pirmos die
nos pasirodė, kad nori tokių 
dalykų:

— sukurstyti prancūzų nepa
sitikėjimą Vokietija: tam kal
bėjo apie karą, kuriuo Vokieti
ja dabar gresia pasauliui apsi
ginkluodama;

— įpiršti Prancūzijai Mask-

Gaisrai Afrikoje plečiasi, ir 
juos kursto baltųjų apetitai

vos - Paryžiaus ašį: tam kalbė
jo, kad Rusija ir Prancūzija 
esančios dvi galingiausios Eu
ropos valstybės, kurios gali iš
laikyti taiką:

—' priversti Vakarus kapitu
liuoti prieš Maskvą: tam Įrodi
nėjo, kad reikia pasirašyti tai
kos sutartis su dviem Vokieti-

gė demonstracijas už Kubą ir 
prieš Ameriką.

— Paryžiuje ir kituose mies
tuose Chruščiovo atvykimo 
vakarėse papildomai suimta

Valstybės departamentas ko
vo 22 oficialiai pareiškė apgai
lestavimą dėl Įvykių Pietų Af
rikos Sąjungoje. O tie Įvykiai 
— tai juodųjų demonstracijos, 
kurias sklaidydama policija nu
šovė 72 ir sužeidė 177. Ryto
jaus dieną riaušės tęsėsi. Į- 
jaudinta negrų minia prie Ca- 
pe Town padegė eilę namų, 
bažnyčią, biblioteką ir akme
nim apmėtė, kai atvyko ugnia
gesiai gaisrų gesinti. Vėl buvo 
žuvusių.

Juodieji demonstravo ir riau
šes kėlė prieš rasinius Įstaty-

RIAUSĖS buvo Sharpeville
(1) ir prie Cape Town(2).

Didžiausias jam kliuvinys tai

baltiečių.
— E. Turauskas ir dar 

tremtiniai iš Korsikos jau 
leisti.

pa- 
pa-

du 
pa-

DE GAULLE 
PADANGE NIAUKIAS

Ir vėl tik kova
Alžire dingo viltis, kad Pran *

cūzijos vyriausybė susitars su 
sukilėliais. De Gaulle esąs Įti
kintas, kad Alžirui negalima 
duoti nepriklausomybės ir kad 
Alžiro klausimą išspręs tik gink
las.
Ūkininkai ir parlamentas prieš

De Gaulle atmetė parlamen- 
. to 287 narių pasirašytą reika
lavimą sušaukti parlamento se
siją ūkininkų reikalam, ūkinin
kai jaučiasi labiausiai nuskriaus
ti, kada žemės Ūkio produktų 
kainos nukrito 11 proc., o vi-
sa kita stovi vietoje. AUS, apie kurfv*4kmingiau»iai gattty sukti* Maskva ir Parytiu*.

Italija-vis dar 
be vyriausybe;

Italijoje A. Segni nepasisekė 
sudaryti vyriausybės. Jis norė
jo koalicijos su Nenni socialis
tais. Buvęs min. pirmininkas 
Scelba, Pelia ir kiti partijos de
šinieji pareiškė, kad jie verčiau 
sutiks skelti partiją, bet neis 
su komunistų talkininkais.

Pionierius V tebekeliauja
Pionierius V dabar keliauja 

5,572 mylių greitumu. Jis ko
vo 22 buvo per 1,600.000 my
lių nuo žemės.

— Cape Canaveral kovo 22 
paleistas Titanas 5,000 mylių 
kelionei. Jis pajėgus nukeliau
ti ir 9,000 mylių. Pirmu kartu 
sėkmingai išmėgintas buvo va
sario 24.

Preikšą pakeitė Piliušenko
Lietuvoje “ministerio pirmi

ninko” pavaduotoju sausio 28 
paskirta Leokadija Diržinskaitė 
Piliušenko. Preikšas iš tų pa-

mus, kuriais rašės atskiriamos 
ir baltiesiem duodama pirme
nybė.

Pietų Afrikos Sąjunga turi 
15 mil. gyventojų. Jų 20.9 pro
centai yra europiečiai, olandai, 
anglai, 70 procentų yra juodie
ji Bantu giminės, kiti mišrūs.

Nors valstybė yra parlamen
tinė Anglijos pavyzdžiu, bet 
Įstatymai taip sutvarkyti, kad 
valdžia yra baltųjų rankose. Mi
nisteris pirmininkas Hendrik 
F. Venvoerd, remiamas savos 
nacionalistų partijos, siekia, 
kad rasės vien? su kita nesimai- 
šytų. Pagal jų teritoriją baltie
ji tūri savo kultūrą ir turi ją 
išlaikyti gryną, kaip ir kraują 
gryną, o juodieji turi toliau plė
toti savo tėvų kultūrą. Jie ir 
gyventi turi skyrium. Įstatymas 
numato, kad juodieji turi gy
venti atskirose zonose. Jie turi 
būti iškelti iš baltųjų gyvena
mos srities. Savaime supranta
ma, ir darbas bei uždarbis ge
resnis tenka baltiesiem.

Si rasinė diskriminacjia ke
lia maištą, kuris virsta vis di
desniu gaisru. Tokie gaisrai ky-

ciją nežinodamas, kas bus svars
toma, vyksta be nusistatymo 
klausimais, kurie bus svarsto-
mi. tai Herteris paaiškino, kad bės.

— kad jis katalikas. Trys ket
virtadaliai paklaustų protestan
tų vis kliuvo už jo kataliky-

reigų pasitraukė j “pensiją”. la ir kitose Afrikos vietose.

konferencija — tai rizika: Vil
čių nereikia turėti dėl jos vai
sių. kad nebūtų nusivylimo, ko
kis ištiko po Ženevos konfe
rencijos 1955.

—Baltieji Rūmai paneigė ži
nią, kad prezidentas vyks į vir
šūnių konferenciją be aiškios 
iš anksto programos. Kaltino, 
kad spauda iškraipius valst. 
sekretoriaus pareiškimą.

— Amerika kovo 23 pasiža
dėjo Ispanijos užsienių reikalų 
ministeriui paremti Ispanijos 
pastangas įeiti į vakarų bend
ruomenę.

— Amerika ėmėsi griežtinti
kontrolę lėktuvam Floridoje, 
kad jie neįskirstų į Kubą.

— Sovietų buv. min. pirm. 
Bulganinas, kuri Chruščiovas 
priskyrė į “prieš partiją nusi
stačiusių grupę”, jau paleistas 
i pensiją. Gauna mėn 3.000 
rublių.

—Sovietai uždraudė kai ku
riose srityse žydam kapt i s Ve
lykom “macas”. '

Dėl jo charakterio atsiliepi
mai buvo palankūs, žmoniškas 
ir šiltas santykiuose su kitais. 
Vienas darbininkas sakės no
rėtų turėti jį kaimynu, nes Ken
nedy pakalbintų ji ir tada, kai 
jis bus su purvinais darbo dra
bužiais. Kennedy taip pat esąs 
atviras — kortas deda ant sta
lo. Bet jo trūkumas — neturi 
patirties užsienio reikaluose.

Tie patys balsuotojai parodė 
nuostabios ignoracijos apie sa
vo kandidatus. Pvz. daugelis ži
las, kad jo žmona yra Pat ir 
šuo vadinasi Checkers. bet ne
žino, kad jis iš Kalifornijos, o 
kiti dar nuaiškina. kad jo di
džiausia rėmėja esanti ... Roo-
seveltienė. Stevensoną vadino 
Amerikos ambasadorium Mask
voje. o daugelis visai nežinojo, 
kad šen. Johnson yra daugu
mos lyderis senate.

Anot Daniel Yankelotvich, ku 
ris sudarinėjo tuos apklausinė
jimus. kiekvienam kandidatui 
kas nors užkliūva: Kennedy — 
katalikybė, Rockefelleriui — 
pinigai. Stevcnsonui veidas. 
Nizonui — Juo.
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Kad karvės duoda matai pietto - kaitas Hitleris
Naujoji klasė — tuo vardu 

jugoslavų komunistas M. Dji-

monistiniuose kraštuose Komu- 
nistai kovoju prieš kapitalistų

- ■■■.■• - ■ ... J--.-.", i , W. J'nf J y, Lįy '"JĮ! 1

Sovietų išauginta "naujoji ld*sė'\^ kofcjs yra jps gahojimae ir nųąfanęnymos Vakarus; ar 
palima su tos klasės žmonėm nuomonėj įstoti; # diskutuotu ot^jcp Arti^r SęftHfingor jr., 

ii kelionės po Sovietus.

klasę, o suirtirė nauja savąją Kalbantis su žemesniais pa- 
: klasę. Joje yra technokratai, reigūnais, ignoradja dar labiau 
specialistai, biurokratai, :kurie '•lindo aikštėn. •

- reikalingi, kad valstybės sudė- 
tingąs aparatas gerai suktųsi. Ir 

-tai išrinktoji klasė turi privile
gijų prieš visus kitus piliečius, 
ir labai didelių privilegijų.

Kaip galvoja, kokiais nusitei
kimais šios klasės žmonės gy
veną, pakuliniu laiku paryški-

klasę, e sukūrė naują, savąją

Mūsų palydovas Leningrado,

buto, Paryžiuje, priimti svečius 
iš Sovietų Sąjungos.

Netikėjo taip pat, kad Vaka
rų geriausi rašytojai gali ne
priklausyti prie komunizmo gar-

bintojų ar kad abstraktinis me
nas nėra kilęs iš kapitalistinės 
Amerikos.

Bendra diskusija su jais ne
buvo galima. Arba tikėk taip, 
kaip jie sako, arba jie tavim 
netikės.

Patiki iš Vakarų atvykusių 
žmonių tvirtinimais tik tais, ku
rio sutampa su oficialia šablo-

su ta propaganda, išrinktosios 
klasės žmogus atsakys šypsniu, 
kuris reiškia-tau pasigailėjimą.

Jei užsienietis atsiliepia apie 
sovietinį gyvenimą, tai jau bend 
ra taisyklė: .,
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mesi© yra verti Arthuro Schle- 
singer pastebėjimai “Der Mo- 

*-nat” žurnale, nors jis praleido 
- tik vieną mėnesį Sovietuose.

išrinktojoje biurokratų klasė
je stipriau nei tarp kitų įkal
ta komunistų tikėjimo tiesa: 
vadas (anksčiau), partija (da
bar) yra neklaidingi. Chruščio
vo laimėjimai ūkiniame gyveni- 

_me, kurie patenkino pirmiausia 
išrinktosios klasės geresnio gy
venimo reikalavimus, tik sustip
rino juose aną neklaidingumo 
tikėjimą.

Materialiai aprūpinti, jie pa
tenkinti ir dar labiau palinko 

... į politinį pasyvumą Partija val
do neklaidingai,, ir tegul valdo.

Išrinktosios klasės žmonių 
dvasinis gyvenimas — tai nuo
stabus mišinys. Perdėtas sovie- 

- tinės vertės pajautimas, nepai
symas ir nesidomėjimas kitų 
gyvenimu, abejingumas bet ku- 
riai idėjai, kuri ateina iš šalies, 

' ir jos beatodairinis atmetimas 
— tai svarbiausi dvasinio gy- 
venimo .bruožai.

; ' Niekas taip nenustebino va- 
; kariečio, kaip tobulas jokio 

smalsumo, jokio domėjimosi ne
buvimas. Pasidomima ’hebent 
apie naujus gamybos nSėtė!dus._ 
Dar keisčiau atrodo, kad tfe?"-—7- - - ''•> ? :■

ŽOSTAUTAS DIVIDENDO NEGAUS, BET KODĖL?
Vilniaus Tiesoje (nr. 49) ap- 

Angliją nei Maanillanas ar rašoma, kaip buvę Kauno au- 
Gaifskellis, daug geriau apie dinių fabriko “Drobės” akci- 
Prancūziją nei de Gaude, daug ninkai iš Amerikos tariamai at

siuntę kvietimą dabartiniam 
“Drobės” direktoriui atvykti į 
Ameriką, į akcininkų susirinki
mą ir atsiskaityti. Rašinys pa
vadintas “Zoštautas dividendo 
negaus”.

Laikraštis betgi nutyli, kodėl 
Zoštautas, Amerikos lietuvis, 
kuris su kitais parvykęs į Lie
tuvą, įsteigė “Drobės” fabriką 
Kaune, dabar “dividendo ne
gaus”. O dėl to, kad 1941 bol
ševikai jį buvo suėmę ir užda
rę Praveniškių stovykloje; ka
rui kilus, prieš pabėgdami, bol-

.... ševikai ii drauge su kitais nu- pneš kolonializmą, nesidavė į- ... 6
v tikinamas, jog Jungtinėse Vals-

tygėse galėtų būti scenoje vei- H Kauno į Murmanską

bukieji komunistinio elito na
triai yra

nesugriaujamai įsitikinę, jog
jie daug ganau nusimano apie

geriau apie Jungtines Valsty
bes nei prezidentas Eisenhowe- 
ris ar Adlai Stevensonas.

Toks išrinktosios klasės įsi- 
tikėjimas savim ir iš to einan
ti ignoracija nuštebino ir dar- 

' biečius anglus Gaitskellį, Beva- 
ną, kai jis apsilankė Maskvoje. 
Juos lydėjęs korespondentas ap
rašė, kaip sovietinio režimo 
aukšti pareigūnai niekad ir nie
ko nebuvo girdėję apie visuoti
nį nemokamą gydymą Anglijo
je. Pareigūnas, kuris anglus ly
dėjo į baletą, rodžiusį kovą

RAUI

IS LIETUVOS akivaizdiniu būdu mokosi 5,800 
studentų. Esą sunkumų su “idė- 

bar pranešė, kad iš Kauno kai jinu” auklėjimu. Reikią daugiau 
kurios statytojų grupes vyks į mokyti “internacionalizmo”, su- 
Murmansko sritį.

Kas Raudondvaryje
Raudondvario pilis, prie Ne

vėžio, per karą buvo išdegusi. 
Rengiąsi ją restauruoti ir įsteig-

(to bus H atriesto atmestas kąjp 
,—»-»- h— •pnoso ip Kamei.

Jei i pasikalbėjime rįpktinės 
klasės žmogui daros sunku pa
rodyti sovietinio gyvenimo pra
našumą, tai jis puolasi į pasku
tinį apkasą —• aiškina, kad Sflt 
vietai negalėjo taip suskubti dėl 
antrojo pasaulinio karo juos iš
tikusių nuostolių. Daugumas 
žmonių Rusijoje yra tvirtai įsi
kalę, ar geriau sakant, jiem į-
kalta, kad jie vieninteliai ir te- ' 
buvę tik nacių aukos ir kad 
jie vieninteliai tik( rodę naciam 
pasipriešinimą.

Jie nori užmiršti Hitlerio ir ] 
Stalino sutarti, ir apie tai už
siminti laikoma blogo skonio 
ženklu. >

Anglas Bevanas, atsilankęs 
Ukrainos kolchoze, pasakė, kad 
Anglijos karvės duoda daugiau 
pieno nei Ukrainoje. Tuojau jis 
susilaukė atsakymo: “Bet jūs 
nebuvot Hitlerio užpulti”. J to
kį argumentą Bevanas tegalėjo 
atsakyti: “Bet šitų karvių Hit
leris tikrai neužpuolė”. ;

Išrinktųjų elgsena yra tiek 
arogantiška, kad dažnai neįma
nomas prasmingas pasikalbėji
mas.

Aš buvau liudininkas, sako ! 
autorius, kaip Juryj Žukovas, ! 
sovietų kultūrinių reikalų mi- i 
nisteris, piktais žodžiais užpuo
lė Harvardo “Russian Be

Lietnvių Radijo Valandos Programa 
firimadirmiafa nuo 11 iki 12 vaL dienos

lt WH’IL — 1480 kilocyclea, Medford 55, Mas*. stotie* .

Sveikintinus ir praneMmus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI, 50 Cottage St, 
Norwood, Mass. Skyriai: LTTHUANTAN FURNITURE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Bok 132, So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKST, 187 Webster Avė., Cambrldge, Mass. — Telefonai: 
NOrwo*d 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; K Irk land 7-8533

I
RADIO PBOGBAMA |

lietuvių Radio programa iš stoties WL¥N, 1360 ban- | 
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną, t 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- | 
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”. ;

’ reikalais kreiptis { Baltie Ftorists gėlių bei do- |vanų krautuvę, 002 E. Broadvvay, South Bostone. f

STEPONAS MENKUS

ie narvarao nussian Re
search Center” dėl jo “tenden- ] J 
cijos ir iškraipymų” tyrinėji- J [ 
muose, kurie liečia sovietinius j j 
klausimus, kadangi to centro ' ! 
mokslininkai nebuvo to centro ! ! 
laikyti sovietinius dokumentus I! 
aukščiausiais tiesos šaltiniais. ' > 

(bus daugiau) j!

Lietuvos Vyčių Radijo Programa ! 
TrafMluoja » stiprio* radijo stotie* WLOA. 1550 kilocyde* < 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI Z.'OO VAU )
Jei norite Moję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu <l 

KN1GHTS OF IATHUANIA WL0A !
BRADDOCK, PA. j;

tuvos rašytojai turį kelti savo ■ —...........    ■ n . i « .— .— m.

^uose “bendrasąjungtoes I Norite geros—meniškos fotografijos
|— portrete, šeimos, valkų, įvairių ęrogų,
‘...........................• - * j,, pamPartizano

“Tėvynės . ^Ra^ąs” pradėjo I
__ skelbti “išpažintį” partizano J. | 

Stropaičio, kuris 1945 sausyje j 
kovoje su sovietiniais kariais | 
buvęs pašautas. Jam buvo am- | gyv. 422 Menahan St, Eldgevrood, Brooklyn, N. Y. 
pūtuota koja, ir nuteistas į Si- | 
birą Po amnestijos dabar grą- 
žintas ir dirbąs Jurbarko rajo- m. 

no kolchoze.
Lietuvių rinktinė lenkiškai
Vilniuje lankėsi lenkų rašyto

jas Zigmuntas Stoberski su žmo
na iš Varšuvos. Jis renka me
džiagą lietuvių rašytojų rinkti-

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?
- Jums geromis sąlygomis padarys

Skambinti tek HYacint 7-4677

ir elektrifikavimo institutą.
Ko reikia • mokyti
Vilniaus universiteto rėkto- bažnyčiai Įspėjo ir rašytojus, 

rius J. Kubilius skelbė, kad ne- kad ateina metas, kada ir Lie-

gyvenimo su “broliškom tau
tom”.
. ..Su kuo turi kovoti

Partijos ck sekretorius Niun
ka kritikavo Lietuvos aukštą
sias mokyklas, kad jos nekovo- nei lenkiškai. Jo žmona jau iš-
ja prieš “idealistinę filosofiją”, 
kuri pasitarnauja religijai ir

vertė V. Mykolaičio Putino ro
maną Sukilėlius, o taip pat J. 
Grušo veikalą Vedybų jubilė- 
jus.

SMEGENIS BEPLAUDAMI IŠPLOVĖ IR ATMINTĮ
spausdinant ir kaip pagaliau 
nepaprastai susijaudinęs, be- 

kuri pagal Margerio žodžius bu- skaitydamas Frank Kruk, ten 
>audoje radęs P. Cvirkos sunaudotą sa- 
aė, kad vo nespausdintos novelės me-

SPAUDA....Chicagoje yra dr. Algirdas 
Margeris. Jis yra ir rašytojas. 
Savo raštais jis čia taip nepa- 

__ __  t ________________ garsėjo, kaip pernai vasarą nu- 
. kalas, kuris smerkia rasinę dis- Kauno elektrinės statytojai, keliavęs į Lietuvą. Ten prasidė- 

kriminaciją; nepatikėjo taip pat, darbą baigę, turėjo imtis nau- jęs garsas ir dabar dar nebaig- 
kad Anglija leistų antikolonia- jo darbo prie Jurbarko elektri- tas. Tebeina pasikalbėjimas tarp 
listinę propagandą. nei statyti. Vilniaus radijas da- jo, špaudos ir rašytojų klubo.

Naujienos:
— —-------------------- ---------- — ——iPernai lapkričio 21 pa- jokia vagystė.

_ _  ____ rašė,
rengiamas vaidinti Petro Cvir- bo išvadas pasakoja: “Matyti 

veikalas bolševikai susijaudino, kad jų 
“Frank Krak”, ir pridėjo: “tai ištikimas ir garbinamas narys 
veikalas, kurį Cvirka nuplagija- Cvirka liko taip negražiai su- 
vo iš Margerio Lietuvon pa- niekintas, ir privertė Margerį 
siųstos novelės”. atšaukti žodžius ...”

Ernta 
1AMSJ tėvu

vo aprašyta mūsų 
Margelis ir dabar pasta 
jis buvo pasiuntęs į Lietuvą sa- džiagą.” 
vo novelę “Prohibiciją”, tik jis Pasikalbėjimas tarp Naujie- 
aiškina, kad jos panaudojimas nų ir dr. Margerio išvirto jau 

“filologiniu” (kalbiniu) ginču 
tokio tipo:

kad Kauno teatre Laikraštis toliau rašytojų klu- Margeris Vilnyje pasakojo, 
kad jo novelę “Prohibiciją” skai 
tant, “eina šiurpuliai per visą 
kūną, o sieloje piestu stoja 
klausimas...”,

Naujienos: Piestu stoja dri
gantai, o ne mintys ...

z, . . .. . . . Margeris imasi teisinti savo
hėG k<™> 5 aiški- žodį ir sako, kad pacientas skun
vasarini1? kartnin- “TėSmai nasi’ kad ‘<laisva Talia” skel- tokiais žodžiais: “širdis 
. . _ . . . » |jja. jog “Cvirka nėra nuplagi- piesta stoja krūtinėje”,kad Cvirka nuplagijavo Marge- , ’ J . r j
rio novelę, yra neteisingi — ^av^. J® ?°Vel.eti13°g ngto- Naujienos: gydytojas turėtų 
baisiai neteisingi, nedori — bai- J“ mekaf TOkalbeJęs patarti jam eiti namo ir-iš-
siai nedori, nežmoniški - bai- aP>e ^os vagystes. ...............
šiai nežmoniški”. Rašytojų klubas: ' Margeris: Naujienų redakto-

Rašytojų įdubos: Drauge kovo 19 aprašytas ra- rius yra "be žurnalistinės eti-
Į pasikalbėjimą įsijungė Chi- šytojų klubo susirinkimas, ku- kos dėsnių” ir vartoja “baisiai 

cagos rašytojų klubas. Draugo riame: "... buvo aptartas Mar- kreivą, suktą ir šlykščią dema- 
vasario 20 klubo susfrtnkimo gėrio laiškas ... Dar kartą bu- gogiją” 
aprašyme pasakyta; “Rašyto- vo konstatuotas dr. A. Margerio Naujienos: “kam plūstis ir 
jai išreiškė nusistebėjtaią ' dėl. atminties susilpnėjimas, jeigu daryti iš savo burnos — kiau- 
dr. Margerio pareiškimo.. ..Mat jis dabar bando užsiginti to, Odę”.
prieš 9 metus Chicagos rašyto- Yą yra tvirtinęs 1951 Chicagos Pastarasis pasikalbėjimas yra 
jų klubo susirinldme Margeris rašytojų klubo susirinkimuose... vertas Naujienų duotos jam 
viešai ir pakartotinai yra išdės- kaip jis nusiuntęs rankraštį Lie- antraštės i— “Be logikos ir lyg
tus Cvirkos vagystės istoriją, tuvon, kaip figai laukęs jo iš- svaros”.

kos sudramatintas

nesanti

sipagirioti.

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja karna 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 išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui kovo menuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nufriaida.

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.

Kvtečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų pa
pigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti

pačios Amerikos.
DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai

tytojų padės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant

sidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, nebus 
sunku to pasiekti.

Pkteugvinti ttsiųsti prenumerata, dedama ši atkarpa.
Prašome iškiipU, užjrildyti ir pasiųsti adresu: 
Darbininkas, 910 Wffloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y..

%

Prašau siųsti DARBININKĄ ...
Vardas ir pąvardi ..

Adresu ............. ......

Laikraštį užsakė ..

metam
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Vertas gero žodžio ir paramos
Geru žodžiu galima daug ge

ro padaryti, piktu — daug pa
kenkti. Žmonių santykiuose vi
sada taip buvo ir bus, nes pa
žinimas gero ir pikto eina per 
visą žmoniją. Tokia yra žmo
giškoji lemtis.

Vis dėlto nevisais laikais pik
tas tiek Įsigali ir įsivyrauja, 
kad sudaro grėsmę ištisom tau
rom. Mes išgyvename nepa
prastą rungtį ir įtempimą tarp 
gero ir pikto, tarp tiesos ir me
lo. Piktam melui yra patelk
ta ligi šiol negirdėta organiza
cija ir propaganda. Ji aptem
do net ir šviesesnius protus. 
Ji suvilioja ir suklaidina net 
geros valios žmones.

Geras žodis mūsų laikais yra 
labai reikalingas, piktas — dau
giau pavojingas negu kuriuo ki
tu metu. Nevisada jis atsiran
da iš piktos valios ir siekimo. 
Kyla taip pat iš suklaidinimo 
ir nežinojimo. Tai mes galime 
patirti, susidūrę su kitataučiais: 
su jų žiniomis apie lietuvių tau
tą ir dabartinę jos padėtį. Lie
tuvių tautai kenkia ne tiktai 
piktas jos priešas savo organi
zuota melaginga propaganda, 
bet ir lietuvių tautos nepažini
mas.

Lietuviu tauta gerojo žodžio 
visada buvo reikalinga. Nuo ano 
laiko, kada ji neteko senosios 
savo valstybės, perdaug buvo 
paskleista melo. Kiekvienas kai
mynas, kuris kada nors valdė 
Lietuvą savo politika arba tu
rėjo įtakos savo kultūra, savi
nos! lietuvių tautos nuopelnus, 
dengė jos vardą ir darbus. Ne
priklausomoji Lietuva per 
trumpą laikotarpį nespėjo to 
klaidinimo visai prasklaidyti. 
Užėjo naujas plūsmas melo su 
nauja rusų okupacija, šiandie
ną daug kas skelbiama rusiš
ka arba sovietiška, kas yra gry- 

^nai—lietuviška, šiandien piktas 
žodis danT'Ūįdžiausią piktą lie
tuvių tautai."

Geras žodis apie Lietuvą da
bar reikalingas labiau negu 
betkada. Reikalinga, kad visa
me pasaulyje būtų gerai žino
ma dabartinė sunki lietuvių tau
tos padėtis. Reikalinga, kad pa

saulis plačiai žinotų seną ir 
garbingą Lietuvos praeitį, jos 
garsius žygius, kovas už savo 
būvį. Reikalinga, kad visi ži
notų, ką lietuviai yra sukūrę 
ir kuria, ką davė gero kitiem. 
Daug kas reikalinga nušviesti, 
kad būtų žinoma tiesa. Tiesa 
padeda kovai už Lietuvos lais-, 
vę.

★

Lituanus, lietuvių studentų 
leidžiamas anglų kalba žurna
las. yra įsijungęs j kovą už Lie
tuvos laisvę savo tiesos žodžiu. 
Jis pasiekia plačiai ir toli. Li- 
tuanus siuntinėjamas beveik vi
som laisvojo pasaulio universi
tetų ir aukštojo mokslo įstaigų 
bibliotekom, politikam, kultūri
ninkam, įvairių periodinių lei
dinių redaktoriam, lietuvių 
draugam. Lituanus siekia infor
muoti apie lietuvių tautą, jos 
kūrybinius pasireiškimus, da
bartinę tragišką nelaisvės bū
tį. Rašo įvairių pažiūru lietu
viai mokslininkai, menininkai^ 
rašytojai, politikai, žurnalistai, 
visuomenės veikėjai.

Tai geras žodis apie, Lietu
vą. Jis sklinda į pasaulį jau 
šeštuosius metus ir dėl savojo 
gero darbo, kaip yra pasakęs 
vysk. V. Brizgys, pats “vertas 
visokio gero žodžio”. “Toks lei
dinys reikalingas ir vertas vi
suomenės nuoširdžios paramos
— moralinės ir medžiaginės”
— pareiškė Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas.

★

Paramai sutelkti kasmet ko
vo mėn. daromas vajus. Pra
šoma padėti mūsų jaunimui vyk
dyti toliau labai reikalingą in
formacinę akciją, kuriai kas
met reikalinga apie 7,000 dol. 
Tiek išeina už 24,000 egzemp
liorių, kurie plačiai pasklysta 
į pasaulį. Kviečiam įsijungti į 
rėmėjų ir prenumeratorių ei
les, užsakyti žurnalą pažįsta
miem kitataučiam arba pasiųs
ti auką, už kurią Lituanus bus 
siuntinėjamas palinktiem skai
tytojam. Visa darykime, kad 
Lituanus, anot šen. Joseph S. 
Clark, ir toliau “spinduliuotų 
laisvės žara”.

Paremkime
Gavėnia yra rimties ir susi

mąstymo metas. Ar tokiu metu 
nevertėtų mums pasvarstyti ir 
tai, ar atiduodame savo tautai 
visa, ką galime ir privalome? 
Ar mūsų bendros pastangos 
yra suderintos? Ar kartais ne
traukiame savo vežimo atgal ir 
ar nededame kryžiaus ant atei
ties kovotojų už Lietuvos lais
vę šiame krašte? Svarstykime 
tai gerbdami vienas kitą ir siek
dami vieno ir vienintelio tiks
lo — laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos. Ambicijoms ir asme
niškumams čia neturėtų būti 
vietos.

Sąmoningai keliu šiuos klau
simus tik visai neseniai pra
ėjusioje pakilioje nuotaikoje, 
kaip ir dera, praėjus Vasario 
16 minėjimams. Tūkstančiai 
lietuvių juose dalyvavo. Daugy
bė aukštų Amerikos valdžios 
pareigūnų sakė mums kalbas 
arba skelbė atskirose valstybė
se bei miestuose Lietuvos die
nas. Buvo papildytas Lietuvos 
išlaisvinimo fondas.

Dauguma naujai atvykusių į 
šį kraštą lietuvių jau vienuolik
tą tokį minėjimą atšventėme. 
Kasmet stipriname savo., ryžtą 
kovai, kad Lietuva būtų laisva, 
bet ji vis dar laikoma vergijo
je. Išlaisvinimas priklauso ne 
nuo mūsų vieny, bet labai daug 
nuo tarptautinės padėties. O 
ta padėtis buvo mums nepalan
ki, ir kaip ilgai bus tokia, vie
nas Dievas težino.

Esu optimistas, bet noriu bū
ti ir realistas. Ta kova dar ga- 
li užtrukti. Ar pagalvojame, kas 
papildys mūsų vis retėjančias 
gretas? Laikas bėga. Metų naš
ta kasmet pakviečia nebe vie
ną poilsin arba amžinon ra
mybėm Kiek juos pakeičia nau
jos jėgos?

Pažvelkime, pavyzdžiui, į A- 
merikos lietuvių gyvenimą prieš 
keliasdešimt metų ir šiandien. 
Vis dar tėbėdidžiūojamės senų
jų Amerikos lietuvių pastatyto
mis bažnyčiomis, salėmis, jų į- 
kurtais susivienijimais, laikraš
čiais ir kt. Dar taip nesenai jie 
ir mus išplėšė iš stovyklų ir 
priglaudė savo pastogėse. Už tai 
mes prieš juos tik galvas turi
me žemai nulenkti. Tačiau jų 
gretos smarkiai praretėjo. Jie 
pailso ir pavargo. O ar atėjo 
kas juos pavaduoja iš jų pačių 
tarpo? Net buvusių didelių vei
kėjų vaikai nemoka ar nenori 
lietuviškai kalbėti. Tik vienas 
kitas. Jų už tai kaltinti negali
me, nes jie darė klaidą, kurią 
ir iš mūsų gana dažnas daro. 
Daryti klaidas yra žmogiška, 
bet jose pasilikti negera. Iš tos 
klaidos turėtume pasimokyti.

Mes turime daugiausiai savo 
jėgy, darbo ir auky sukoncent
ruoti lietuvybės išlaikymui.

visais savo pečiais
VYTAUTAS KUTKUS, 

Detroit, Mich.

Jei mes savo veikloje neper
siorientuosime, gali atsitikti, 
kad nebus kam skaityti lietu
viškų laikraščių, nebus kas pri
klauso susivienijimams, o se
nųjų pastatytas bažnyčias lan
kys svetimieji. Šaltai apie tai 
pagalvokime, vienas kito visai 
nekaltindami ir nenorėdami iš
stumti, nes darbo daug, o dir
bančiųjų maža. Derinkim savo 
veiklą ir išlaidas ir kiekvieną 
grūdą seikėkime ir sekime į 
jam tinkamiausią dirvą. Būki
me ypač planingi, kada mums 
daug ko trūksta.

Tiesa, pagrindinės Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvybės išlaiky
mo jėgos yra Lietuvoje, tačiau 
jei mes šiandieną esame jų 
akys, jei esame jų liežuvis, 
šaukiantis apie didžiulę skriau
dą padarytą ir daromą mūsų 
kraštui, tai pasistenkime, kad 
tos akys ir ateityje neapaktų, 
kad liežuvis nesustingtų. Tam 
siūlau tik keletą iš daugelio 
priemonių:

1. Visą dėmesį sukoncentruo
kime į mūsų jaunimą ir visas 
jaunimo organizacijas. Mes tu
rime jam sudaryti reikiamas 
sąlygas veikti ir ištverti. Pini
gą būtų galima ^konkrečiai su
naudoti, pvz. steigiant jaunimo 
stovyklas, statant sporto sales 
ir kt. Jei čia būtume išleidę 
pusę milijono, šiandieną jaus
tume gyvas pasėkas.

2. Daugiau dėmesio skirti lie
tuviškai mokyklai, galimai grei
čiau išleidžiant visus reikalin
gus vadovėlius, žemėlapius, ruo
šiant naujų mokytojų kadrus 
ir kt. Sakoma, kad visa tai ne
padaryta dėl lėšų trūkumo ir 

► ‘ 
į GYVENTOJŲ SURAŠINĖJIMO REIKALU
► Š.m. balandžio 1 d. prasidės JAV gyventojų surašymas
► —census. Svarbu, kad lietuviai, pateikdami savo duomenis
► surašinėtojams, neužmirštų pabrėžti savo lietuviškosios 
1 kilmės ir ka’bos.
į Ypatingai atkreiptinas dėmesys į 4- klausimus, kurie 
Į anketoje sužymėti: P8, P9, P10 ir Pll. Aiškumo dėlei
► pateikiame minėtuosius klausimus ir atsakymus, tinkan- 
į čius tiems, kurie yra gimę Lietuvos teritorijoje:
► P8. Where was this person bom (statė, foreign coun-
► try, U.S. possession) ? — Atsakymas bus: LITHUANIA.
£ P9. If this person was bom outside the U.S., what
t language was spoken in his home before he came to the 
į United States? — Atsakymas: LITHUANIAN.
► P10. What country was his father bom in? — Atsa-
► kymas: LITHUANIA.
► Pll. What country was his mother bom in? — Atsa-
► kymas: LITHUANIA.
► Mums visiems labai svarbu pabrėžti savo lietuviškąją
► kilmę. Juo didesnis lietuvių skaičius Amerikoje bus suras- 
Į tas, tuo daugiau svorio lietuviai turės šios šalies gyvenime.
►
J ALT Vykdomasis Komitetas
►

dėl to kai kurie vaikai jau nau
jai atvykusiųjų nepaima į ran
kas lietuviškos knygos, laikraš 
čio.

3. Skirkime daugiau dėmesio 
savo rašytojams, menininkams, 
spaudai ir kitiems lietuviškos 
minties ugdytojams. Būtų rep 
kalinga čia didesnės moralinės 
ir medžiaginės paramos.

4. Visais pečiais paremkime 
Lietuviu Bendruomenės dirba
mą darbą, kuri kaip tik ir no
ri įvykdyti visus aukščiau iš
vardintus darbus. Kodėl toks 
svarbus ir didelis Lietuvių Ben 
ruomenės darbas turi būti dir
bamas tik iš pasiaukojimo? Ki
tos lietuviškojo darbo ir Lietu
vos laisvinimo institucijos turi 
apmokamus asmenis ir kelio
nes. Ten žmonės mielai palie
ka savo pareigose po dešimtį 
ir daugiau metų, o Bendruome
nės apylinkės valdyboje sunku 
ištesėti ir vienerius metus.

Tad visi gerai apsvarstykime 
čia iškeltas mintis ir sukruski- 
me! Jei matome reikalą, nebi
jokime padaryti griežtų spren
dimų, visai naujų, siekdami to 
vieno tikslo — Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvybės išlaikymo. vo tikėjimo aukas; 2 — už vi-

Amerikos Liet. Katalikų Federacijos 
kongreso vyrų posėdžio rezoliucija

Krikščioniškosios dvasios šei
mos atgaivinimo reikalu

Atsižvelgiant, kad mūsų ka
talikiškose šeimose mažai prak
tikuojami religiniai papročiai, 
kaip bendra malda, uolesnė re
liginė praktika, ir jaučiamas šei
mų sumaterialėjimas, dėti vi
sas pastangas atgaivinti krikš
čioniškai dvasiai mūsų šeimose, 
nes šeima yra pagrindinis vi-

LB CHICAGOS apygardos spaudos informacijos komisija, iš k. j d.: L. 
MockeviCius, V. Kasniūnas, J. Vaičiūnas, A. T. Antanaitis, A. Baronas, 
St. Daunys. (Iš “Cicero Lietuvio” Nr. 5)

Tarptaut. Eucharistinio kongreso 
Vokietijoje šią vasarą belaukiant

Kas žinotina viso pasaulio, lie
tuviams

Kongresas bus pradėtas lie
pos 31 ir baigtas rugpiūčio 7. 
Lietuvių grupės komitetas nu
tarė kreiptis į viso pasaulio 
lietuvius, prašydamas kongreso 
dienomis prie savo dienos mal
dų ir darbų intencijų pridėti 
sekančias intencijas: rugpiūčio 
1 — už visų laikų lietuvius sa- 

suomeninio gyvenimo vienetas, 
ir kokia bus šeima, tokia bus ir 
mūsų katalikiškoji visuomenė.

šeimos autoriteto reikalu
Kadangi šiame krašte tėvai 

yra nustoję savo šeimose au
toriteto, ir ši liga ir mūsų šei
moje jau įsimetusi, dėti visas 
pastangas grąžinti tėvo ir mo
tinos autoritetą šeimoje, nes 
kitaip neįmanomas joks religi
nis šeimos atgimimas ir tauti
nis jaunimo sąmoninimas.

Jaunimo reikalu 4
Kadangi jaunimas yra mūsų 

tautos ateitis ir vienintelė ga
rantija, kad šiame krašte iš
liksime tautine grupe, dėti vi
sas pastangas suburti visą jau
nimą į katalikiškas organizaci
jas, kad nė vienas jaunuolis 
neliktų nuošaliai; išlaikyti esa
mas stovyklas, steigti naujas, 
kurti jaunimo namus ir pana
šius centrus, nes jaunimas tai 
įvertina ir noriai tokiose vie
tose buriasi.

Socialinis klausimas
Pietų Amerikos vyskupų kon

ferencija nutarė sustiprinti ka
talikų socialinį mokslą aiškinti 
bažnyčiose, spaudoje, per radi
ją. Socialinio klausimo pasku
bintas sprendimas gali išgelbė
ti pietų Amerikos valstybes nuo 
komunizmo. 

sų laikų lietuvius tėvynės gy
nėjus; 3 — už visus bolševiki- 
joje kenčiančius lietuvius; 4 — 
už viso pasaulio lietuvių jauni
mą; 5 — už visą lietuvių tau
tą; 6 — už Bažnyčią ir bendrai 
tikėjimo laisvę Lietuvoje.

Norime, kad kongrese lietu
vių grupėje galėtų dalyvauti Eu
ropoje esąs lietuvių jaunimas, 
ypatingai Vasario 16 ir Salezie
čių gimnazijų moksleiviai. Pa
dėkite mums tai įgyvendinti sa
vo maža pinigine auka, kurią 
siųskite arba prel. P. Jurui 
94 Bradford St., Lavvrence, 
Mass., arba man (6727 S. Cali- 
fornia Avė., Chicago 29, III).
Kas žinotina vykstantiems į 

Kongresą
Lietuviams yra rezervuotos 

vietos gyventi labai patogioje 
Miuncheno miesto vietoje — 
arti centr. geležinkelio stoties 
ir katedros. Taip pat yra re
zervuotų ribotas skaičius vietų 
Kristaus Kančios vaidinime.

Vykdami grupėmis ar atski
rai, lietuviai galės tomis vieto
mis pasinaudoti ir dalyvauti 
Kristaus Kančios vaidinime, tik 
laiku pranešę savo pavardes 
komiteto sekretoriui kun. dr. 
J. Avižai (Unterer Anger 17- 
Muenchen 2, W. Germany). Ten 
lietuviai taip pat galės gauti 
kongreso programas, dalyvio 
ženklą ir visas informacijas.

Įspėjame visus, kad vienokiu 
ar kitokiu būdu iš anksto ne
užsiregistravusieji gali turėti di
delių sunkumų gauti gyveni
mui vietą ir dalyvauti dauge
lyje kongreso programos da
lių.

Vysk. V. Brizgys
(Malonėkite iškirpti ir pasau

goti)

— New Yorko valstybės gy
nėjas įsakė suimti kovo 9 vie
ną iš didžiausių pornografinės 
literatūros gamintojų ir platin
tojų Edward Mishkin. Senato 
komisija jau 1955 rado, kad jo 
metinė apyvarta 1.5 mil. dol.

(2)
“Aš pasėdėsiu truputį Ber

nardinų sode — galvojo. — Kas 
bus, tebūna tarp medžių, kaip 
liudininkų”. , Jam atrodo, kad 
kiekvienas pastatas, kur beįei
tų, bus užgriauta slėptuvė ir 
jo nepaleis. Sėdėjo sode. Stai
ga jam atėjo galvon nelaukta 
mintis. “Kai Kristus meldėsi 
Alyvų kalne, ar nebuvo išduo
tas? Ar neatsitiko tas pats su 
mumis? Kodėl nebuvo N. Kas 
bus toliau, jeigu visa mūsų že
mė yra išduota, kaip Jis?”

Negalėjo pabūti ir čia. Rei
kėjo kažkur užsiraukti į kampą 
— į globojančią tamsą. “Jei 
taip nueičiau į kiną?” Beeida
mas pastebėjo, kad į katedrą 
įeina žmonių, daug žmonių. Nu
stebo. Juk ne šventadienis, ir 
jau pavakariai. “Gal su jais ir 
man? Gal čia saugiau, negu 
kitur?”

Nepasiliko prie durų, kaip 
buvo įpratęs, kada būdavo baž
nyčioje. Kažkas jį paleido. Tas 
nežinomų akių nemirk<| pan
tis žiūrėjimas “Gal mane pra
ganė? Bet ir vėl gali rasti kiek
vieną sekundę”. Jis nesilaikė 
durų. Ėjo ir žvalgėsi į altorius, 
į koplyčias. Nežinojo kur eina. 
Katedra jam nebuvo gera pa
žįstama. Negalėtų papasakoti 
nei apie jos šventenybes nei 
apie meno turtus. Tebuvo per
žvelgęs kaip palaimintą dalyką, 
brangų visai tautai, kada sosti
nė buvo vėl grįžusi. Bet nesi
lankė čia melstis tada, nei da
bar.

Tada ramiai domėjosi vis
kuo ir didžiavosi. Tai mūsų is
torija: karalienės mirties guo
lis, šventojo paveikslas, kuni
gaikščių iš svetur suvežtos bran
gios dovanos. Dabar niekas ne
galėjo atitraukti nuo jo paties. 

žvalgėsi, o mintys buvo už du
rų. “Kas žino, gal tie, kur jo 
ieško, jei ieško, yra jau vidu
je? Ar ši šventa vieta gali ap
ginti? Ar jiems yra šventų vie
tų? Visais amžiais buvo tokių, 
kurie išdrįsdavo nužudyti prie 
pat altoriaus net kunigus. O 
dabar užgrobikai gali kiekvienas 
ir kiekvieną. Kas jis yra, kad 
turėtų teisės būti apsaugotas 
šventovėje? Nusidėjėlis, papras
tas nusidėjėlis”. O gal net ne 
nusidėjėlis? Jis netikėjo nei į 
nuodėmes, nei į nuopelnus, nei 
į bausmę. Tačiau kitų jausmam 
lenkėsi su pagarba. Tarp šio 
vakaro tikinčiųjų susirinkimo 
buvo kuklus ir tylus. Ir kai ne
trukus pasigirdo giedojimas, pa
juto pasitikėjimą. “Tikrai, — 
galvojo, — keista. Kodėl labiau 
pasitikiu tikinčiu?”

Pąžengė tyliai dar toliau ir 
sustojo prie koplyčios angos. 
Iš čia ūmai jam pasirodė ge
riausia klausytis, kaip vargonai, 
aidėdami, ūžė per katedrą, čia 
jiem buvo kur ištiesti savo bal
są, kaip žmonėm. “Kodėl jie 
susirinko čia, paprastą vaka
rą?". Atsiminė, kad yra gegu
žis.

“Giesmė yra gera ir graži” 

— pagalvojo prisiminęs lita
niją, kaip malonų daiktą iš gi
lios jaunystės. “Litanija, sako, 
yra ilga, didelė. Ji meta tokį 
šešėli, kad gali užsislėpti. Argi 
kas nors galėtų pradėti garsiai 
kalbėti ir reikalauti, kad jis iš
eitų. Nusitempti į kalėjimą, kai 
giedama?”

Žiūrėjo į šoną, į koplyčios 
altorių, į mažą sidabrinį karstą 
ir atpažino, kad paveikslas yra 
karalaičio Kazimiero. Šventojo 
Kazimiero. Ir staiga sušneko sa
vo viduje: “Tu juk neleistum 
manęs paimti iš čia? Juk aš 
esu tavo valdinys, o tu kara
lius. Juk tu pats esi dalyvavęs 
kovose, net po mirties? Juk 
tai tiesa?! Už mano protėvius 
tu kovojai, tikrai? Ir kai sa
kau, jog saugosi mane, tai kal
bu ne apie save vieną, tu ži
nai?”

Nustebo, kad kalbėjo į šven
tąjį, kaip * partizaną, kaip į po
grindžio karį, o tame paveiksle 
buvo visai nekaržygiškas, ne. 
Gal net kiek juokingas su sa
vo trimis rankomis. “Kaip ga
lėjo dailininkas taip padaryti? 
Kaip galima palikti tokį pavida
lą? Juk žmonės ateina pagerb
ti ir garbinti? Kodėl neparo

do Šventojo karaliumi? Jis vi
suose paveiksluose atrodo švel
nus kaip mergaitė — su leli
jomis, ne su kardu. Jis nega
li kelti žemiškos narsos. Jis pri
mena atgailą, atsižadėjimą. Ji
sai pats niekino karališką vai
niką, kad galėtų ramiai, kaip 
piemenėlis, giedoti Dievo Mo
tinos garbę. O, joks karžygis! 
Jis buvo amžinas kūdikis. Jam 
reikėjo Motinos, ne karių drau
gų”-

žmogui pasidarė kartu širdy
je ir gėda, kad čia užbėgo, lyg 
įplaktas. Dabar daro šventojo 
teismą. “Ak, jis vistiek atėjus 
reikalui neužmirš karių. Jojo 
ant balto žirgo ne tam, kad no
rėjo pasirodyti visam savo pui
kume. Tai kėlė drąsą saviem. 
Išgąsdino priešą. Tu, miręs 
šventas karaliau ant balto žir
go, tu vistiek esi mūsų! O, 
(žmogus pasidarė nekantrus) 
net tave, net po mirties, net 
šventume ir danguje — tave 
nori mums atimti. Mums atima 
viską — Žemę, laisvę, gyvybę 
ir šventuosius”.

“Argi taip dera būti bažny
čioje?” — staiga išsigąsta sa
vęs. — Aš visur atsinešu su 
savim kovą ir žemės dulkes. 

Bet aš esu toks, — pametęs 
maldas ir ramumą. Nieko sau 
neturiu, jeigu tai yra pasitei
sinimas”. Išgirdo, kad pasibaigė 
giesmės ir vargonai. Žmonių 
kojų ėjimas tolo į duris. Ge
riau jam buvo išeiti drauge su 
dauguma, su būriu. Pasitraukė 
nuo koplyčios angos ir vėl su
grįžo. Nežinojo pats, kodėl su
grįžo, ir atsiklaupė ant abiejų 
kelių.

Išėjęs buvo ramus. Gal bu
vo vėl užmiršęs bijotis, kaip vi
sada? Gal buvo pamestas to, 
kas sekė, jeigu sekė? To jis 
nežinojo. O gal pavargo? Ėjo 
lėtai ir gaišdamas per tamsė
jantį gegužės vakarą, per šilu
mą, į priemiestį, į gatvę su 
daug medžių, kol priėjo name
lį, kurio vieną raktą jau seniai 
laikė delne.

Durys buvo užrakintos. Jis 
klausėsi. Atrodo, nieko nebuvo 
viduje. O gal kas nedora slė
pėsi? Nebuvo jokio ženklo, 
kad kas įsiveržė varu arba į- 
spėja draugus nežengti vidun. 
Jis atsirakino duris.

Jų pačių tvarka buvo vidu
je. Atsiduso. Povargio įtampa 
prapuolė. Prigludo tamsoje ant 
suolo po langu — tiktai trupu

tį pailsėti, vieną lašą. Ir kie
tai užmigo.

Pabudo nuo beldimo į lan
gą. Pabudo nuo pavojaus. Toks 
buvo jausmas. Negalėjo tik su
prasti, kodėl prikeltas taip, o 
ne kitaip. Rankos krumpliai dau
žė perspėjamai. “Taip galėjo 
daryti savas. Bet kas žinojo, 
kad jis užmigo po langu. Ko
dėl neina su raktu vidun?"

Gegužės sutemos nebuvo juo
dos, bet jis nematė žmogaus. 
Tiktai stiklą ir ranką, kuri bel
dė. Iš sodelio pusės. “Ar klas
ta?” — galvoja, tūnojo ir ne
judėjo. Ranka beldė atkakliai. 
Atidarė langą ir pasilenkė. Ne
matė nieko, žinojo, kad nepro

tingai daro, bet negalėjo susi
laikyti. Pasilenkė dar labiau, ir 

tada iškrito, tarytum būtų iš
trauktas. Nebuvo nieko — nie
ko nematė. Tiktai langas užsi
trenkė, tarsi būtų užsklęstas iš 
vidaus. Jį suėmė apmaudas ir 
baimė. Atsistojęs ūmai išgirdo 
žingsnius. Jie nužengė nuo jo. 
Pasuko į kitą kiemą, ėjo prieš 
jį. Sustingęs, apimtas keisto 
baugumo, priešindamasi pats 
sau, sekė paskui .

“Kas jis ar jie?" — Buvo
(nukelta į 5 p.)
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Jei studijuotum Rytą Vokietijoje
J. MEDA1TIS

metams priverčiamoValstybinis sekretorius aukš- tonek 25 
tesniųjų mokyklų reikalams ry- darbo. Jo likimo susilaukė dar 
tų Vokietijoje dr. Girnus yra 18 narių, o po poros savaičių 
kartą taip kalbėjęs germanis- okupacinės įstaigos uždarė ir 
tikos studentams:

“Naujieji amžiai literatūro
je prasideda ten, kur kyla žmo
gaus išsivadavimas iš religinių 
idėjų. Demokratinėje vokiečių 
respublikoje viduramžių įtaka 
galutinai pašalinta. Dvidešimto 
amžiaus pasaulėžiūra yra dia
lektinis materializmas. Germa
nistika, kuri tuo nesiremia, ne-

pačią sąjungą.
Tas pats Leipzigo universi

tetas, kuriam 1953 buvo pri
kergtas Karolio Markso vardas, 
per paskutinius metus neteko 
219 docentų. Pusė- jų pabėgo 
į vakarus, kita pusė pradingo 
pramonėje. Dingsta iš univer
sitetų ir studentai. 1953 virš 
10 procentų visų studentų ap-

Ten, kur vaikai žaisdami ritasi, neįsileido Nikitos
Los Angeles mieste Nikitą 

Chruščiovą ištiko du nemalo
numai. Pirmasis buvo tas, kad 
miesto galva Mr. N. Poulsonas duoda didingą vaizdą visam 
sutiko nepageidaujamą svetį to- Disneylando miestukui su rotu- 
kiu trumpu kietu žodžiu, jog še, gaisrine, paštu, gatvelėm, 
tam'pradingo noras drožti pro- -- x »-*—•-

. pagandinę kalbą. Epampęs rie- 
builis (mat, “Proletarišką” duo
ną valgo) savo popiergalį įsi
kišo užantin. Antras nemalonu
mas buvo dar nesmagesnis: Ni
kita Raudonasis, kuris važinė
damas mėgsta glėbesčiuoti vai
kus, nebuvo įleistas į vaikų pa
saulį. Tas jo nemalonumas pa
virto man smagybe. Pasijutau 
bent kartą pranašesnis už Krem 
liaus pūzrą: kur Nikitos koja 
negalėjo įžengti, įžengiau su 
visa savo didybe.

Žinoma, E tos mano didybės 
būtų tiktai burbulas likęs, jei 
būtų tekę nuo Ho!lywoodo li-

Viena savaite prie Ramiojo Vandenyno (8,

aikštėm ir traukiniu aplink vi
są sodybą. Keistas tas trauki
nys! Jie rieda vis pirmyn ir 
pirmyn, pro slėnius ir kalnus, 
bet atrieda į tą pačią stotį. Pa
bandykite taip padaryti iš New tus, tai į šiaurę. Iš tolo galė- 
Yorko į Los Angeles! Nieko ne- tum matyti, kad toji šeima jau 
išeis. Teks grįžti atgalios.

Kai jau reikėjo grįžti, apžiū
rėjome dar modernišką namą, apgyvendinti tame kolonistų na-

pastatytą iš plieno ir stiklo, ke- me, indėnų padegtam, kuris de- 
turiais išsikišusiais kampais, lyg ga dega ir nesudega.
kokį kryžių, kuris sukasi ant 
savo atramos. Gali į sau at
sukti ar nusukti betkurį kam
barį. Jeigu susiginčytų vyras su 
žmona dėl saulės arba jos še
šėlio, namas sukiotųsi tai į pie-

arti divorso.
— Aš tai norėčiau Nikitą

Kodėl?
Tai panašu būtų į pra

garą.
Kadangi Disneylandas pana

šus į malonią pasaką, tai Niki
tai čia nebuvo vietos. Nebūtų 
pritikę jam skaityti nė užrašo 
Miesto aikštėje. Jisai toks:

“Pasveikinimas visiem, kurie 
atvyksta į šią laimingą šalį. 
Disneylandas yra jūsų žemė.

< gi Disneylando eiti pėsčiam. 
Nužingsniuoti apie 30 mylių į 
pietryčius — kedonė ne senom 
kojom. Jų dar reikėjo apeiti 
apie 160 akrų plotą, paverstą 
praeities ir ateities pasauliu, 
kuriame tiek pat smagiai jau
čiasi suaugusieji, kaip ir vaikai.

Mūsų buvo tik vienas vaikas 
ir keturi suaugusieji. Geriau
sias įrodymas, kad Walt Disney 
nei tos mugės nei fantastinių 
filmų nekūrė tiktai vaikam. Ir 
dar geresnE įrodymas, kad ne
leido Nikitos. Vaikai nežudo, 
bet Erodai vaikus žudo. O dėlto 
Nikita galėjo atsirasti kitam

VISŲ STUDENTŲ DĖMESIUI!

pagal išgales skatinti to- užbaigę 
kią mokslo išsivystymo eigą 
priklauso prie rimto specialis
to žymių”.

Kitais žodžiais, vokiečių kal
bos ir literatūros studentas, jei 
jis trokšta tapti geru savo sri
ties žinovu, privalo visų pirma 
susipažinti su Markso, Engelso 
ir Lenino veikalais.

Reiktų juoktis iš tokių nesą
monių, bet rytų Vokietijos stu
dentui ne juokas: jis jauste 
nujaučia, ką reiškia praktiko
je toks Girnus pamokymas.

Girnus nėra tik valstybinis 
pareigūnas, bet kartu Ir val
dančiosios komunistų partijos 
garsintuvas. Juk ir komsomol- 
cų organizacija veikia ta pačia 
linkme, štai, pernai rudenį jos 
užsibrėžti uždaviniai: išauklėti 
studentus ištikimus socialistus 
(suprask — komunistus) ir 
stiprinti ryšius tarp teorijos ir 
visuomenės praktikos. Toji ko
munistinė jaunimo organizaci- 
ja sužlugdė visas , kitas studen- 
tų sąjungas. Tokiam Leipzigo sos duonos rieke, kad tik jis 
universitete po karo liberalų apmirštų ir daug negalvotų 
studentų sąjunga dar galėjo apie skurdo pilną dabartį. Pir- 
pasigirti turinti 600 narių. Jos 
pirmininkas W. Natonek buvo vėtis pasakišku rytojum. Be to,

1959 spalio 1 rytinės Vokie
tijos Taryba (Volkskammer) iš
leido septynmečio planą. Jo 
tikslas: “sukurti socializmo per
galei medžiaginę, techninę ba
zę”. Universitetams taip pat 
teks “pasitempti”: nuo 1958 
iki 1965 pirmo semestro stu
dentų skaičius turįs būti pa
didintas nuo 13.600 iki 20.000 
per metus; 1965 aukšt. mokyk
los privalėsiančios išleisti 96. 
000 absolventų (1958 lankė 
64.106 studentai); 35,000 nau
jų vietų auditorijose užplanuo
ta įrengti, 16.900 vietų labo
ratorijose ir 27.000 — inter
natuose ir t.t.

Kad sovietai yra miklūs suk
čiai, baigia įsitikinti visas pa
saulis. Šio žaidimo tikslas — 
nukreipti piliečių žvilgsnį į 
ateitį. Skaičiais, projektais ža
dinti “laimingo, šviesaus .bū
simo gyvenimo iliuzijas, kad tik

Čia suaugusiem atgyja traukli 
praeitis, o jauniem atsiveria ža
vios ateities svajonės. DEney- 
landas išreiškia Amerikos gy
venimo faktus, idealus ir sva
jones. Mes tikime, kad tai bus 
versmė džiaugsmo ir įkvėpi
mo visam pasauliui. Walt Dis
ney”.

Disneylandas iš tikrųjų atsi
rado iš paties Walt Disney įkvė
pimo — iš jo pieštinių filmų 
įvairiom pasakom. Paskui dar 
pridėjo Amerikos “gamtos mu- 
zėjų”, kuriam panaudojo savo 
kultūrinius filmus ir pridėjo 
pramogas mažiem ir dideliem 
vaikam. Tam kūrėjui tik 59 me
tai. JisBurbanke vadovauja sa
vo filmų gamybos bendrovei.

Mums po tą pasakų šalį va
dovavo Valerija Kazlauskienė. 
Ji gerai žino visas įdomybes 
ir tiesų kelią iš Inglewoodo,
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Los Angeles pakraščio, kur gy- Leipzigo studentų tarybos pir- kalama jaunimui ir akademi-

moję vietoje jaunimas turįs ža-

vena. Valerija vadovavo ir vai- mjninku. Jis daug pasidarbavo kams į galvą, kad būtina pa-
ravo, o Vincas Kazlauskas šne- beorganizuodamas visų 4 oku- dirbti fabrike bei kolektyvi-
kino. Tamošiūnienė šu dukra pacįnių zonų studentų atstovy- niuose ūkiuose, nes kito kelio
ir aš klausėmės. Buvome čia susitikimą Wartburge 1948. nesą praturtinti protiniam dar- 
naujokai: jos E Toronto, aš E sekminėse. Tai buvo paskuti- bui. Vienu šūviu du kiškiai:
New Yorko. Torontūi jos paša- tokios apimties susitikimas, pigių darbininkų gauna įmo
kė sudiev, o aš ruošiausi jau Atsilygindamas už jo darbą, nės, o fabriko aplinka atvėsi-
atsisveikinti su Ramiuoju pa- barinis rusų teismas tų pat me- na įkaitintą akademinio jauni- 

________ 5°*- tų lapkričio 11 nuteEė W. Na- mo galvą.

JAV rinkiminė komisija skel
bia rinkimus sąjungos centro

ir

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

pasaulyje. Progų tam kiekvie
nam žingsnyje. Disneylandas 
tam ir padarytas, kad krokodi
lai rytų žmones, gyvatės tyko
tų apkabinti už kaklo, indėnai 
pultų nuodingom strėlėm, un
dinės viliotų ‘ marių gelmes...

Amerika, turbūt, yra vienin- tuos išsimokėjimus yra pake- komisija ir už bet kokius trū- 
telė pasaulio šalis, kur žmonės, liamos prekių kainos ir pride- kumus neneša jokios atsako-

mybės.
Pirkdamas išsimokėtinai, pir-

garbės teismo sudarymui 1960- 
1961 kadencijai.

Kandidatų sąrašai turi būti 
prisiųsti Rinkiminei Komisijai 
iki š. m. balandžio mėnesio 1 
d., 12 vai. nakties (laikas ir 
data pagal pašto antspaudą).

Rinkiminės komisijos adre

it ligos apimti, viską perka iš- darni procentai.
simokėtinai. Suprantama, gero- Ypač atsargiems reikia būti
vės krašte.prekės grūste grū- perkant automobilį. Daugumas miausia pirk tik E žinomo par-
damos žmonėm. Pirkti skatina jį perka išsimokėtinai. Gi au- davėjo. Nesivaikyk pigių rekla-

... ir besaikis lenktyniavimas. Va, tomobilių pirkimo sutartys yra mų, kurios visokiais būdaE no-
moma, visa ai ne un nei įaįmynas įsitaisė modernią labai sudėtingos. Kartais yra ri įsiūlyti prekę. Perskaityk ge- s

skalbimo mašiną ar pakeitė au- sąmoningai užkeliamos aukštos rai sutartį, prieš ją pasirašy-
tomobilį. Kaip gi atsiliksiu? apdraudimo kainos — aukštes- damas. Pasitikrink, kokia suma

_ . . . . nės nei valdžios nustatytos, reikalinga padengti procentam.
___ . .. . v ve ai”°S1Pr, eS Pirkėjas turi patikrinti ir pa- Kas atsitiks, jei negalėsi išsi-

ūsų nei PrąpJ° nei zmog- masino j n mus . en ama j automobilių kainą, o ne do- mokėti. Be to,‘gerai apžiūrėk Kandidatų sąrašai turi būti 1 
e suvalgė, išs yrus tai ką s o gi y n ur gilym - mėtis išsimokėjimų išdėstymu, gamintojo ir pardavėjo duo- sutvarkyti pagal sąjungos sta- i
patys svetainėje ralgeme. Bu- tasdayjmairote^kad 56, pro- * reikia mo- damas garantijas, kad nebūtų tufo reikalavimus. Sąrašai, ne- !
rome pnsyaiksaoję, pnsivaa- centai Amerikos gyventojų tu- « sunkumų, jei rasi pirki- silaiką Sų reikalavimų, bus at- i
nėję pnsižiureję. Plaukome se- n skolų, nestatant namo ir n, trūkumui jei jj 4ikės
nu d^ubu iaivu kaip namas, bumo paskolų. Daugumas per- » - - ; neteisingų grąžinti- «•> L.S.S. Rinkimini Komitij.
kažkokia “Mississsippi ar kita ka ne pagal savo uždarbį. Taip pirseją nuo neteisingų 1
upe; povandeniniu laivu tarp išsimokėjimai ir priveda prie procentų. Todėl pasirašant su- 
ryklių žuvų ir grakščių undi- katastrofos: atimamas pirktas 14 pirma gerai per-
nių, ir paprastu laiveliu tarp daiktas, pridarant daug nuosto- mėnesiniai išmo-
džiunglių plėšrios gyvūnijos, lių, nes įmokėti pinigai negrą- Ujimai gali sumažinti pagrin- 
Važiavome ant virvės pakabin- žinami. Jei ir normaliai mokė- veikiantį Latuanus žurnalui rem- gęs Algis Muliolis.
tu krepšiu vadinamu kalnų si kas menėsį vistiek už daik- ££•£***apie^rltetefc 0 k0Inlte^ na“ias m' - >-»”-«» pasikeiaa leidi-
traukiniu, išvestu per vidurį tą sumokėsi kur kas daugiau, mažom raiaem apie piratų aaiK inžinerijos studentas Algis niais su daugeliu žurnalu lei- “Matertorno”, aukščiausio Al- negu pirkdama!. grynais. “Vėl- Garlauskas. Algis Garlauskas yra džiamų JAV ii užSnyje. Jų

pių kalno. Tas snieguotas kai- tui ir arklys arklio nekaso — kfeį 255Q. u f1k d j jau anksčiau aktyviai pasireiš- ateina iš Indijos, Nauj. Zelan- 
nas, tik neseniai padirbdintas, sako lietuviškas priežodis. Už į^tL A^ kęs skautišk*me studentE- dijos, Šveicarijos, Vokietijos,

tau atims automobilį? Daugely kame veikime- Anglijos, Prancūzijos. Tai nau-
valstybių gali būti atimtas net ““ Lhvanus žurnalui remti dingas ryšys, kurio dėka lietu- 
ir tada, kai pirkėjas neįstengia komitetas išleido mažą rinkinė- vių vardas yra paminimas už- 
sumokėti paskutinio įnašo. To- trumpai apibrėžiantį žurna- sienio spaudoje. Kovo mėnesį 
kiu būdu prarandi ir automo- lo leidimo faktus ir talpinantį vyksta vajus žurnalui remti.

lietuvių veikėjų bei kitataučių Siųskite aukas adresu: Litua-
Reikia išsiaiškinti, kas atsi- pasisakymus. Meniškam leidinė- nūs, 916 Wilfoughby Avww«, 

tiks tuo atveju, jeigu skolą iŠ- 0 viršeliui projektą paruošė Brooklyn 21, N. Y.
mokėsi greičiau, nei sutartyje 
numatyta. Būna atvejų, kad ne
sąžiningi pardavėjai reikalauja 
ir toliau mokėti, kol baigsis 
sutarties laikas.

kraujo nei gyvybės, bet bailes- 
niem gali baimės įvaryti, kai 
iškamša begemotas prasižioja

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZSLĖNIS

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

bilį ir didelius pinigus.

sas:
Irena Valaitytė,
L.S.S. Rinkiminės kom. sekr.
6800 So. Campbell Avė.
Chicago 29, III.

Clevelande į jau seniau Clevelande meno studijas bai-

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

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

WHITE HORSE TAVERN
baras > restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kenttjau labai didelius skausmus nugaroje, 
kaklg, galvoje pečiuose, rankose, ilaunyse. 
kojose ir keliuose; Jaučiau didelį nervingu- 
mg ir kankino nemiga. Meldžiau Dievg pa
galbos ir mano maldos buvo įklausytos. 
Gydytojai chiropraktikai — Manhattan,
Bronx. Brooklyno ir Oueen* klinikose — 
pasalino visus mano skausmus ir visas pro
blemas. Dabar a* Jaučiuosi kaip 18 metų 
mergaite. Dėkoju Dievui ir chlropraktikų j 
klinikoms Manhattan. 8ronxe ir Brooklyne. 
Jū* galite raSyti ar skambinti norint smul
kmių informacijų apie tai. kaip man jie 
padėjo. — Mrs. France* Randaaso.
825 Manida St.. New York City. TU 7-2170.

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

35 iki 407r NUOLAIDOS 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, HI-FI bei 
Stereo aparatams. • Dideli atpigini
mai Admlral bei RCA televizijoms o 
Geriausia proga įsigyti Fedders oro
vėsintuvų (Air coadltionsr).

TelsvizJjcs, Hi-Fi bei vokiškų aparatų 
taisymas atliekamas kvalifikuoto
techniko,, pripažinto RCA.

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

Reikia išsiaiškinti ir tokį at
vejį: kas bus, jei automobilis 
ar kitas pirktas daiktas turės 
trūkumų, nes sutartį pasirašius, 
ją pasiima bankas ar finansų

JUUIS KUMPIUS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS 
' nww 119 GRANO 8t, BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI S VANDENS POMPOS
; ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI
• BLEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄSTAI
t Masinių Ir galiūnų Baidymo sistemos pilnas aptarnavimas
• Papildomas gana — Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo S iki 8 v.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STstlIng *4534 (po 8 vai. vak.)

(Coc. B*way—Gult* S3SA) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Mofitafue St.

(N»»r Borough Mali)
CHIROPRACTIC CENTER OF 

THE BRONX, 1015 Southern Blvd.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
OUEEN8 A LONG ISLANO 

91-02 Sutphin Blvtf.
(Nsar JanMiCS *t«ti«n. L. I. R.R.)

Galima KVIESTIS I SAMUS bet kur ir bet 
kuriuo laiku Paskambinkite. paraHykite arba 
aplankykite mus etandien ir Ksumte iliuetruo- 
tS apalvuota knygele kurtoje nurodyta k s i n 
CHIROPRACTIC CENTKRS galt Jume padėti 
UkMsakyti vnuts skambinkite tH DA 8-2840.
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Ką mes darysime, kai jie džiūgaus
Vasario 16 gimnazijai reikalingi nauji pastatai

kuopų (prie amerikiečių kariuo- vų pinigų. Bet * nei gimnazija, 
menės) vyrai išrūpino ir savo nei Vladyba jokių santaupų ne- 
lėšomis ir jėgomis pastatydino turi ir iš neturtingų lietuvių 
dar vieną nedidelį nebe naują Vokietijoj reikalingos sumos 
baraką, kuris sumažino ankštu- 25,000 dol. negali sutelkti.
mą, bet ir po to neliko patalpų 
mokytojų kambariui, skaityklai 
mokinių laisvalaikiam, gamtos 
kabinetui, chemijos kabinetui, 
jau nekalbant apie gimnasti
kos salę.

Per praėjusius šešerius metus

Šiemet sukanka 10 metų nuo 
to laiko, kai Vasario 16 gimna
zija buvo įsteigta kareivinėse 
Diepholze (Vokietijoj) ir šešeri 
metai, kai ji buvo apgyvendin
ta Rennhofo pilaitėje, šitai lie
tuviškai salelei įsigyti lietuvių 
visuomenė, ypač padedama 
Šveicarijos labd. organizacijų, 
1953 - 56 metais sudėjo 75,966 
dolerių. Juos suaukojusiems tik
riems gimnazijos fundatoriams,

' “šiemet Vasario ”16 šventės pro- Rennhofe didysis vienos lentos me pasauly patiems ir pasitel- 
storumo barakas visus privar- kus Jdtataučius suaukotL minė

tą sumą šiais dešimtaisiais gim
nazijos veikimo metais ir ši
taip atsakyti Lietuvos pavergė
jams, kurie džiūgaus šiemet, 
kad jau suėjo 20 metų nuo pir
mosios sovietinės okupacijos 
Lietuvoje.

Kai sovietiniai komunistai 
šiemet varys Lietuvos jaunimą 
į demonstracijas bei tariamas 
šventes šokti ir dainuoti, tegu, 
laisvieji lietuviai ryškiau parodo, 
savo solidarumą ir meilę netur
tingam lietuviškam jaunimui, 
kad jis normaliose patalpose ga
lėtų mokytis ir bręsti lietuvių 
tautos šviesesnei ateičiai.

Mes tikime, kad gera lietuviš
ka širdis padės užbaigti išgve
rusių barakų gadynę ir įvesdins 
Vasario 16 gimnazijos jaunimą 
į patvarias šviesias klases.

Vasario 16-tosios 
gimnazija

ga buvo atidaryta gimnazijos 
salėje garbės lenta, kaip Lietu
vių Bendruomenės Vokietijoje 
dėkingumo ženklas.

Už suaukotus tada 75.000 dol. 
buvo nupirktas 4,7 ha žemės 

' sklypas su parku,' namais ir 
ūkio trobesiais, taip pat buvo 
nupirktas bei pastatydintas di
delis, medinis, nebe naujas ba
rakas ir atlikti tuose trobesiuo
se perstatymai bei remontai, 

- reikalingi bendruomeniniam gy
venimui bei mokyklos darbui. 
Buvusioje pily tilpo mergaičių 
ir berniukų bendrabučiai, bend
roji salė, biblioteka, adminis
traciniai ir bendrabučių vedė- 

, jų kambariai, o mediniame ba
rake buvo įrengta valgykla, vir
tuvė, maisto sandėliukai ir kla
sėms kambariai. Bet eilės pa
talpų stigo. Po metų lietuvių

TREČIOJI

gino, nes žiemą jis nepakanka
mai sulaiko šaltį, o vasarą nuo 
saulės perdaug įkaista. Be to, 
išklebo to barako durys bei 
langai, o juodgrindžių balkiai 
gerokai papuvo. Visam tam ba
rakui reikia pagrindinio remon
to, kuris ir ūkiškai nebeapsi
moka ir nepašalina svarbiausių 
trūkumų.

Tokia būklė verčia gimnazi
ją ir jos teisinę laikytoją Lie
tuvių Bendruomenę Vokietijoje 
pastatydinti patvaresnį pastatą, 
kuriame tilptų valgykla, virtu
vė, klasės, tiksliųjų mokslų ka
binetai, kuriems galima dova
nomis gauti mokamųjų priemo
nių, bet kurių nėra kur padė
ti ir negalima gerai išnaudoti 
mokslui. Gimnazijos vadovybė 
ir Liet. B-nės Valdyba tiki, kad 
pabėgėlių metų proga būtų ga
lima gauti iš vokiškų ir tarp
tautinių organizacijų pašalpos

(Atkelta IS 3 pslj giiiHiazijub ūgiam (mmįiiii^
, v. ..................*tačiau pradžiai reikia turėti sa-jau treciame sodelyje, kai iš

girdo gatvėje prislopintą ma
šinų važiavimą. Jos sustojo prie 
namelių su 12 raktų. Prie na
mo, iš kurio lango jis iškrito. 
“Ar iškrito?” Po kelių minučių 
ten sužibo šviesos— bėgiojan
čios, ieškančios, stiprios.
- “Dieve geras’..t— sušuko sa
vo širdyje. — Jeigu nebūtų 
prikėlė? — Kas prikėlė? Kur 
yra žingsniai, kurie atvedė iki 
čia? Kur jie?” Ir tuo metu švie
sos grasinančios, piktos, ieš
kančios ėmė varstyti aplinkui. 
Jos bėgo taip greit į jį, kad 
jis suakmenėjo. Staiga buvo 
patrauktas ir permestas nuokal
niu!, žemyn. Juto, kaip patraukė 
viena ranka. Ji buvo tokia stip 
ri, jog galėjo pakelti ir nuneš
ti, kaip vėjas plunksną. Gu 
Įėjo prisiplakęs prie žemės. 
Paviršium klaidinę j o šviesos. 
Jos blaškėsi. Grįžo vėl ir vėl. 
Paskui, jau nesislėpdamos, gar
siai suūžė mašinos ir nuvažia-

Todėl, norint išlaikyti vasa
rio 16 gimnaziją, kuri lig šiol 
buvo ir tebėra gyvos lietuvy
bės sala ir visų laisvųjų lietu
vių solidarumo bei ryžto sim
bolis, nelieka nieko kito, kaip 
prašyti visus lietuvius laisvaja
me pasauly patiems ir pasitel-

Valdyba

■' _

1S VISUR

SU ŠVIESIU IR VILTINGU ŽVILGSNIU ATEITIN
Mums, žemiau pasirašiusiems, 

tenka didelė garbė, o taip pat 
ir didi pareiga rūpintis Chica- 
gos Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto moraliniu ir medžiagi
niu” išlaikymu. -

Kad Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, kuris išaugo iš 
Aukštųjų Pedagoginių Lituanis
tikos Kursų, galėtų ir toliau 
sėkmingai augti ir atlikti užsi
brėžtus lituanistinio švietimo 
uždavinius, jis reikalingas visų 
lietuvių dėmesio ir sutelktinės 
paramos.

Ką auos Pedagoginis Litua
nistikos Institutas?

Svetur atsidūrusi lietuviškoji 
šviesuomenė, nūdien kultūrinį

ATSIŠAUKIMAS

dovaujanti, metas iš meto na
tūraliu būdu mažėja ir nyksta, 
o tuo tarpu jau antras trem- 

— ties dešimtmetis eina, kai re
tėjančios šviesuomenės eilės 
maža bepapildomos. O kas bus 
dar po dešimties metų ir toli
mesnėje išeivijos ateityje?
Gyvajai lietuvybei ugdyti, tau

tinei mūsų kultūrai kurti, kul
tūriniam gyvenimui vadovauti 
reikia šviesuomenės prieauglio: 
lituanistinėms mokykloms mo
kytojų, organizacijoms vadovų 
su gilesniu lituanistiniu pasi
ruošimu, kokį ir teiks Pedago
ginis Lituanistikos Institutas.

JAUNIMO ŠVENTEI rengti komitetas, iš k. j d.z J. Remėza, J. Šileikis, J. Matulaitienė, H. Lukaševičius, 
V. Vilkutaitis, D. Rimas. Šventė bus gegužes 15 Brooklyne. Nuotr. V. Maželio.

vo.
Pakilo, bet neatsistojo. Klū

pėjo ir galvojo apie Karalai
ti, kuris nešiojo tik lelijas ir 
tekalbėjo giesmes. Galvojo apie 
jo rankas, kurios per amžius 
yra užimtos saugojimu savo 
žmonių.

“AŠ žinau, — sužnabždėjo 
žmogus, ištiesdamas savo ran
kas į gegužės naktį; į ten, kur 
jį buvo palietę gelbstimi pirš
tai. — Aš matau, kaip tau yra 
liūdna. Kaip kalnai užgriuvo 
sielvartai mūsų žemę. Karaliau, 
tau permaža ir trijų rankų”.

PAGERBĖ PREL MENDELĮ UŽ PAGALBI RAUPSUOTIEM

PAPIGINTA KAINA 
“DARBININKU" 
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 seneliams Ame
rikoje ir kituose kraštuose.

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

švenčių proga administra
cijoje galima užsakyti sau ir 
kitiems lietuviškų naujau
sios laidos knygų, velykinių 
atviručių, plokštelių. Visais 
reftalnis rašykite adresu:

Prel. L. J. Mendelis, šv. Al
fonso parapijos klebonas, kovo 
19 New Brunswick, N. J., buvo 
ypatingu būdu pagerbtas Da- 
mien Dutton organizacijos. Jam 
per iškilmingus pietus įteiktas 
skydas už jo paramą raupsuo
tiems. Kiekvienais metais per 
adventą šv. Alfonso bažnyčioje 
raupsuotiems yra renkamos au
kos, surenkama 10,000 dol. Pre
latas ne kartą iš sakyklos yra 
sakęs novenos maldininkams 
ir parapiečiams, kad tas pager
bimas priklauso jiems, nes jie 
dosniai aukoja vargšams.

Sv. Vardo draugija kovo 15 
šv. Alfonso salėje turėjo savo 
posėdį, kuris šaukiamas kas me
tų ketvirtis. Dalyvavo . Įvairių 
parapijų atstovai. Buvo daug
kalbėta apie šy. Vardo draugi- Amerikos, Lietuvių Bendruo- 
jos seimą, kuris bus balandžio menė$ Waterburio apylinkės 
3 Lord Baltimore viešbutyje, valdyba rengia pavasario kon- 
Kalbėtoju buvo kun. J. Palm, 
S. J., buvęs Kinijoje, kol komu
nistai iš ten išvarė. Dabar jis 
dirba Formozos saloje ir ten

Baltimorės žinios

buvęsJuozas Palubinskas,
Kauno ir Vilniaus teatrų akto
rius, kovo 19 atšventė ne tik 
savo vardines, bet ir gimtadie
nį.

Veronikos skara — gavėnios 
vaidinimas apie Kristaus kan
čią — vaidinamas kiekvieną 
sekmadienį 2‘:30 v. popiet šv. 
Juozapo mokykloje, Old Frede- 
rick Road ir Morley gatvės kam
pas. Paskutinį kartą vaidinamas 
balandžio 10.

Vyskupu Fondo paskelbtas 
vajus vykdomas ir mūsų para
pijoje. Per paskutinius 16 me
tų šio vajaus proga Amerikos

WATERBURY, CONN.

DARBININKAS
910 WHIoaghl*y Avė, 
Btooklyii 21, N. Y.

— Darbininko nauji skaity
tojai rašo:

St. Obrikis, Millinocket, Me.: 
“Nuoširdus ačiū, kad prisiun- 
tėte Darbininką susipažinimui. 
Jis man labai patiko ir siųsda
mas penkinę vietoje papiginto 
mokesčio 3 dol., prašau jį siun
tinėti į mūsų tolimą Maine”.

Mykolas Meškėnas, iš Bing- 
hamton, N.Y.: “Už Darbininką, 
kurio kelis numerius man pri- 
siuntėte susipažinimui, labai 
ačiū. Jis man patinka labai”.

Sofija Šipaila, iš'Rochester, 
"N. Y., prisiuntė 25 dol. ir už

sakė Darbininką penkiems nau
jiems skaitytojams. Už tai jai 
pasiųsta pirmoji knygų dovana.

V. Kirvelevičienė, iš Eliza- 
beth, N. J., taip pat prisiuntė 
aukų ir užsakė keliems naujiem 
skaitytojam Darbininką.

Pasinaudojant papiginta kai
na naujiem skaitytojam, gauta 
naujų prenumeratorių daugiau 
kaip. 200. Papiginta kaina Dar
bininko vajus tęsis iki kovo mė^.__ l
nėšio pabaigos. Visi mieli mū
sų skaitytojai prašomi paragin
ti savo kaimynus, kurie dar 
Darbininko neskaito, kad jį pa 
piginta kaina, 3 dol. metam, 
užsisakytų tuojau pat.

— V. Čiuprinskas iš River- 
side, Ont., Kanados Ateitinin
kų Federacijai rašo: “Tamstų 
prisiųsta J. E. Vysk. V. Briz- 
gio knyga “Negesinkime auku
rų” laimingu sutapimu padarė

nioji karta sudėjo tiek pinigų, 
kiek tuo tarpu jų reikėjo.

Tad, džiaugdamiesi gyvu jau
nosios kartos idealizmu ir rea
laus patriotizmo buvimu mūsų 
visuomenėje, Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto globos tar
nybą mes pradedame su švie
siu ir viltingu žvilgsniu ateitin, 
tikėdamiesi, jog mūsų akademi
nis jaunimas uoliai lankys In
stituto paskaitas, o visuomenė 
teiks jam reikalingą finansinę 
paramą.

Dr. P. Daužvardis, Lietuvos 
Respublikos Konsulas; M. Krikš
čiūnas, Profesorių Draugijos 
pirmininkas; J. Tamulis, LB 
Švietimo Tarybos Pirmininkas; 
Br. Krištanavičius, Tėvų Jėzui
tų Vyresnysis, J. Jasaitis, Lie- 
tuvių Bendruomenės Chicagos 
Apygardos Pirmininkas; Domas 
Velička, Instituto Lektorių Ta
rybos Atstovas.

gyvenimą kuriantTaF janTva- instituto Globos Komu 
pradėdamas savo darbą, 
miausia kreipiasi į lietuvių 
deminį jaunimą, lankantį 
tinęs aukštąsias mokyklas, 
šydamas nuoširdžiai susidomė
ti lituanistinėmis studijomis, 
skiriant ir joms nors dalelę sa
vo energijos ir laiko. Mes žino
me, kad profesinis pasiruoši
mas gyvenimui iš studentijos 
reikalauja daug įtempto darbo 
ir daug lėšų, kad idealistinėms tės Augienės iniciatyva suruoš- 
studijoms maža belieka laiko ir 
pinigo; bet gyvieji pavyzdžiai 
rodo, jog ryžtingam jaunimui 
tos kliudančios aplinkybės nėra 
nenugalimos, štai ir dabar Ins
titutą lankančių klausytojų tar
pe yra 20 studentų.

Kreipdamiesi į vyresniąją vi
suomenės kartą, su didžiu dė
kingumų mes prisimename tuos 
realiuosius patriotus, kurie pi
nigais jau yra parėmę Institutą 
lankančią studentiją. Instituto 
užuomazgai, Aukštesniems Ped. 
Lituanistikos Kursams, vyres

pir- 
aka- 
vie- 
pra-

Eglutei 10 mėty
— Eglutės, vaikų laikraštė

lio, dešimtmetis atžymėtas Čni- 
cagoje, Jaunimo Centre, Danu-

lai siunčiu už ją 3 dol.”.
— Washingtono ateitininkų 

sendraugių skyriaus susirinki
me vasario 28 buvo svarstomi 
Jubilėjinio Ateitininkų Kongre
so reikalai, kaip paminėti jubi- 
lėjinius ateitininkų metus ir 
kad kuo daugiau ateitininkų da
lyvautų kongrese.

certą balandžio 23, šeštadienį, ' 
Zemblauskų svetainėje — Long ! 
Acre Inn, Wolcott, Conn., prie i 
gražaus Hitchėock ežero. Pra- ' 
dfia 7 vai. vak. Programą at- !

Ateitininkams kovo 20 para- liks: Charles Daųberas — akor- < 
pijos mokyklos kambariuose deonistas, virtuozas; Vitalis 2u- 
kun. K. Pugevičius skaitė reli- kauskas — aktorius, jumoristas, 
ginę paskaitą — krikštas ir nau- Šokiams gros puikus orkestras, 
jas gyvenimas ir taip pat ro- veiks turtingas bufetas, 
dė spalvotą filmą. IVaterburio ir apylinkės lietu-

Vytautas Votortas kiekvieną viąi kviečiami koncerte daly- 
sekmadienį per Lietuvių Melo- vauli. Tikrai gėrėsitės akordeo- 
dijos radijo valandėlę padaro nisto Daubcro virtuozišku gro- 
lietuviškos veiklos apžvalgą ir jimu bei Vitalio Žukausko hu- 
duoda žinių iš pavergtos Lietu- moristiškoje formoje pateiktom 
vos. gyvenimo aktualijom. MJA

grįžta gegužės mėn.

katalikai suaukojo 805 milijjo- 
nus dolerių ir tuo padėjo pa
saulio vargstantiems žmonėms 
62 šalyse. Visi prašomi prisidė
ti prie vajaus.

Karmelita Miceikienė mirė 
John Hopkins ligoninėje kovo 
17. Ji buvo žmona Antano Mi- 
ceikos, kuris ilgus metus pir
mininkavo Baltimorės Lietuvių 
Tarybai. Velionė nors ir buvo 
nelietuvė. bet mėgdavo dalyvau
ti lietuviškuose parengimuose. 
Trys kunigai aukojo gedulingas 
mišias už jos sielą šv. Alfonso mi jau dabar pagalvoti, ką no- 
bažnyčioje kovo 21. Palaidota retų matyti sekančioje valdybo- 
Holy Redeemer kapinėse. Liko je ir iš anksto gauti jų sutiki- 
nuliūdęs vyras Antanas.

Jonas Obelinis

DETROIT, MICH.
Bendruomenės visuotinis 

susirinkimas
Balandžio 3 d. 4 vai. popiet 

Hispanos Unidos didžiojoje sa
lėje įvyks JAV Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės vi
suotinis susirinkimas.

Tariamasi, kad prieš susirin
kimą būtų rodomas filmas iš 
Detroito lietuvių gyvenimo.

Visi Detroito lietuviai prašo-

muš kandidatuoti.
V. Kutkus

tame minėjime kovo 12. Ęg- 
lutės reikšmę lietuviškumui ug
dyti iškėlė savo kalbose vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis, prel. M. Krupavi
čius ir k. Eglutė buvo įsteigta 
Lavvrence, Mass., prel. Pr. Juro 
iniciatyva ir parama. Pirmuoju 
redaktorium buvo Bern. Braz
džionis. Dabar Eglutę redaguo
ja seseuo M. Paulė, kuri mi
nėjime dalyvavo ir papasakojo 
šio laikraštėlio leidimo rūpes
čius ir džiaugsmus. Spausdina
ma ir administruojama Nekal
to Prasidėjimo kongregacijos 
seserų Putnam, Conn.; leidžia
ma ALR Katalikų Federacijos 
Kultūros Instituto, kurio pirmi
ninku yra prel. Pr. Juras.

— Vyt. ir Rima Janoniai iš 
Lima, Ohio, persikėlė gyventi 
į Cleveland, Ohio. Jų dabarti
nis adresas 1476 Blueberry 
Lane. North Field, Cleveland, 
Ohio.

Kun. A. Bučmys, vikaras, iš 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos iškeltas savo paties prašymu 
Nauju vikaru paskirtas kun. A. 
Valiuška, ėjęs Manrovijoje. (nuo 
Los Angeles 30 mylių) ameri
kiečių parapijos vikaro parei
gas. Naujasis vikaras baigęs 
Telšių seminariją 1940.

Emilija Klevinskaitė, duktė 
Prano, gyvenanti Amerikoją 
ieškoma Anelės Paškauskaitės, 
gyv. Lietuvoje, Alytaus rajone, 
Raižių apylinkėje. Liukų kaime.

— Vieno dolerio vajus Va
sario 16 gimnazijos mokinių iš
laikymui atnešė negalutinomis 
žiniomis per 3,000 dol. Per A. 
Gulbinską Chicagoje aukoję 
penki šimtai pavienių žmonių 
ir 19 grupių bei organizacijų 
sudėjo 2,057.12; kitą tūkstantį 
gimnazija gavo betarpiškai iš 
aukotojų.

— Balto 15 metų sukaktuvi
nis seimas šaukiamas Chicago
je šių metų rudenį. Padėkos 
dienos savaitgalyje.

NURSING SCHOOL

Would you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE

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

Information phone or vvrite to:
Sister BEATA MARIA. St. Vincenta 
School of Practical Nursing. 45 Elm 
Street. Montclair. N. J. — PI 5-4000.

NURSiNG HOME

CATHOLICS WELCO.ME lt SHELTER 
COVE NURSING HOME. S3 Wat.h Hill 
R<1 . AV-.-t-rly. R I Tel. t-yric 62o6«. 
Lms t-Mtil> nirsing honw m UVsterly. 
R. I. bf-autiful Ificanon n.-ar tVnfch 
N.-w mod.-rn vinį: <>p.-n with mod’-rn
< onvfnifni*^, in all
CHRO.XTCAI.LY ILL p.-»pl< »nd l'ROB- 
I.E.M CASES. A<frn:ni:«trator R.-kiM.-ihI

SIŲSKITE DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS VELYKOMS 'į 

į LIETUVĄ, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje) &

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0„ INC

Mūsų dideli ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstantius klijentų. 10Orr garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus jteiktas. Bus ifcfiuntiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paakyrimą 6-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paMu 7-12 dienų. Mūsų ištaigoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rūSies 
prekių. Prarykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. • 
Atidarą kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p. — sekmadieniais nuo t vai. ryto Iki 4 vai. p.p.

MOŠŲ SKYRIAI
135 W. 14th Street 
NEW YORK 11. N. Y. 
Tel. CHėlsea 3-2583

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY. IM. Y. 
Tel. G Rame re y 5-7430

3216 Sunset Blvd. 
LOS ANGELES 26. Calif. 
Tel. NOrmandy 5-9887

332 Elflmore Avenue 
BUFFALO S. N. Y., 

Tel. MOhawk 2674

359 We»t Broadway 
Tel. ANdrew 8-5040 
SO. BOSTON 27. Mmi

132 Franklin Avenue 
HARTFORD. Conn. 

Tel. Chapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK. N. J. 

TeL MArket 2-2877

900 Literary Rd.
CLEVELAND .13. Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau 
OETROIT 12, Mich. 

Tel. TOwnsend 9-3980

632 W. Girard Avė. 
PMILADELPHIA 23. Pa.

Tel. WAInut 5-8878

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22. IM. 

Tel. Olckens 2-8232

CATHOLIC OPERATED
Modern licensed NURSING HOME, 
country surroundings - Rcasonable 
rates - Bert patients preferred. -
LYNNVVOOD NURSING HOME,.

20 Munsm St.. Sussex, N.J.
Sussex 2-5441

CĄMP ST. JOHN
Oepf. ••L" 

Gladstone. N. J.
THE IDEAL CAM1’ 
Conducted by t h* 

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

GIRI .S 615 yrs. 
$f«ion: July 3 to Auguat 20 

S«n<t i<»> broi Hun-' 
GUEST HOUSE FOR VVOMEN! 

for July And Auguat «ac.*t<opo<i 
Pr<V*tf o< S»m< Pnwtr Roo»«» 
C-»H or Wr<te for f««< th*r rfjtA 

POApack S 06 :0
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DISPLAY

CLEVELAND, OHIO

GREITOJI pagalba Europai.

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS CHILDREN 80ARDED

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Visas, ne pusė

RE 6-1263
(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

1158 East lersey Street, Elizabeth. N. I.
Telefonas: ELizabeth 4-1711CO 2-3361

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

NEW YORK 2, N. Y.
Tel.: AL 4-8319LU 5-2165

SUMMER VACATIONS

RESORTS RELIGIOUS

ST. KARVELIUI.

Colony 7-4224.Tel. HA 2-103®

WOrth 2-103289 Chambers StreetNew York 7, N.Y.
CO M PLĖTĖ POSTULANT SUPPLIES

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

BLACK LUGGAGETel MU 3-2028'
Two suiter* — Club Bags — Trunka — Gifts for religious

—

OUTFITTERS To The SISTERHOOD
ROBERT EMMETT T1RRELL. INC.Gladstone, N. J. 

Peapack 8-0640

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

< 
<

DE GAULLE tarp Alžiro ir Mask
vos

(režisorius, jas net pergausiai 
pavartojęs, gerokai ištęsė patį 
veiksmą).

Gaidamavičiaus — Milžinas,

Papigintomis kainomis Dar
bininko administracijoje gauna
mos šios knygos: Zenono I-

Duesseldorfe kovo 5 vyko

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

HOLY CROSS 
CATHOLIC CLUB 

321 West 43rd St. 
NEW YORK CITY

Single Catholic Adults 18-35 
RELIGIOUS AND SOCIAL PROGRAM 
DANCE HALL—BASKETBALL COURT 

BILLIARDS—BOWLING 
Op-n Every Thursday Ev^ning 

Business Meeting 
4th Thurs. of Month. 8 P.SL — 

Write to:
Holy Cross Catholic Club 

321 West 43rd St., N. Y. 36, N. Y.

WILL GIVE ENCELLENT DAILY. 
CARE FOR TWO CHILDREN OF 

VVORKING MOTHERS

val- 
pirminin-

3 TEARS and ŪP 
PRIVATE HOUSE and YARD 

EXCELLENT FOOD

SIUNTINIAI I LIETUVA
STANKŪNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 
L O N D ON E

Praneša visuomenės žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų 
iš ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo artimiesiems: 

100 įvairių medžiagų vyriškiems kostiumams 
200 ” ” moterišk. kostiumams ir suknelėms

100 ” ” moteriškiems ir vyriškiems paltams
Vi-os vilnonės medžiagos angliškos su įaudimu “Mrdi in Enyland” 
Medžiagų pavyzdžius galima n^atyti ir pasirinkti pas mūsų atstovų
J0N4 DAUGIRDĄ / 337 Union Me. Ercok’yn 11, N.Y.

Tel. EV 4-1232 ir EV 7-1910

DEMOUUON & 
EXCAVATION

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

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

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

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

P3EPARE FOR SEPTEMBER !!! |

A SELECT ACADEMY FOR RESIOENT AND DAY STUDENTS \

MOUHT ST. JOHN ACADEMY

Vasario 16 gimnazijos abitu- 16 šventė. Išrinkta nauja 
rientų egzaminai šiemet prasi- dyba: M. Valaitis 
dėjo kovo 7. Rašomieji darbai kas, K. Gumuliauskas, K. Bal- 
buvo nuo kovo 7 iki 12, ęgža- nys, B. Čeponis ir A. Magdi- 
minai žodžiu — kovo 29-30. šauskas.

PRIHCETON
LAI’HDRY, Ine.

Fine Hand Laundry 
for

Schools — Churchcs 
Rectories

Blankets, Pillows, 
Mattresses 

and
Dry Clean.ing 

MONTHLY BILLING 
Telephone: 

CHickering 4-26342982
450 WEST 31st ST., N. Y. C

S. BECKENSTEIN, Ine.
II8-I25-I30 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

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

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9-RYTO IKI 6:30 V AK.

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

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

CATHOLIC MOTHER
WILL GIVE EXCELLENT DAILY 
CARE tn ONE or TWO CHILDREN 
in private home. Reasonable prices.

Phone 
ST 4-9573

Amer Lictuv. Piliečių Klubo Namų .... ..
Pardavimo Komisi os Pirmininkui Vietines lietuvių apylinkes vi- 

suotinis nariu susirinkimas. Kar
1SS HiRbland Blvd -Bmofclyn N.Y. pami„ėta |r Vasarjo

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

VACYS STEPONIS >

vinskio — šv. Kazimieras —
2 dol.. J. Gailiaus — 
Susitikimas — 1 dol.. dr. P.

IN OAKDALE. L. I.
CHILD CARE IN DAYTIME

Catholics welcome. Inspection in
vited. Monday thru Friday. Mrs. 
E. F. Martin — Sayville 4-2564

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo -

ROTTED HORSE or C0W 
$125 M A N U R E 

Also T O P S O I L
Per 1001b. bag in Bro >klvn <*• Cu-en

M.-nhattan & Bronx, $1.50 ____
FREE DELIVERY IN BROOKLYN f’”' 

and QUEENS ONLY .
--^gpėciįj Prices" on Ton Eotš 

Landscaping done; shrubs for sale

M. CESTARO 
" 2139 East 19th St. 
Brooklyn 29, New York 

SHeepshead 3-2988

SUMMER VACATION—Giris 9 to 17. DESYLVA DANCE WORKSHOP 
East Marfam, LJ. Second Season—July 3 to August 27. Vacations 2 to 4 
weeks. Ballet classes daily, Outdoors, Beginning and Advanced. Swimming. 
Private Beach; Archery. Tennis, Field, Ceramics. Shell Craft, Etc. — The 
Workshop consists of 11 Acrcs on L.I. Sound. is owned and supervised by 
the DeSylva’s, for over 20 years, Teachera of Dancing in Hempstead, L.I. 
Call or write DE SYLVA DANCE STUDIO 138 Cotumbia St., Hempstead, 
L. U N. Y. — IVanhoe 3-6122.

Excellent Mušte Department, 
Athleties, Dramaties, Creative 
Writlng.

C-'mmrre'al Conrsės
'>( fltudy.

Elementary G ra dės: Bnys A Giria
Send for Brochure—Mother Supertor

A New Rcsident Hali Now Completed for High School Giris
The Academy offers 

Complelc College Preparalory.

E. 1501 h STREET
DAY CARE

Catholic Children Welcome
MOTHER WILL CARE FOR 

CHILDREN DAILY —ANY AGE
Reasonable rates. Inspection invited

Valley Stream. L. I. area

OCEAN VIEW TERRACE 

MOTEL & COTTAGES

In Queens Village, L.I. N.Y.
Catholic Mother - Experienced 

will care for INFANTS and older 
CHILDREN of working mothers - 
Fine Family atmosph-re - Private home 

Largo Yard - Reasonable Prices 
Inspection invited 
Phone SP 6-0693

BLESSED CLAUDE whom J-sus caK-d 
"Sly faithful s-rvant and perfect friend.” 
E1>s«od Čiaudo the confossor of St. Mar- 
garet Mary. Blossod Čiaudo the poverful 
interccssor with the Sacrod H-art of 
Josus' — For froe copies of effcac'oua 
prayor to Blossod Čiaudo send ge'f.ad- 
droasod. stamp-d■ onveiopc to: SACI’ED 
HEART SHRINE South Colton. N* Y.

Private Beach. Breakfaat Shop, 10 
Units. on SHINNECOCK BAY over- 
looklng the ocean. Open ai! yenr. 
Route #27. U mile East Shinnecock 
Canal Bridge. Hampton Bays 2. LI.

tartų.
— Tai susitarkim, kad nusi- 

kirpsi nagus.

VES SALĖS PAFtENGIMAM.S YT

ko:
.... —Pasakyčiau tau vieną pa
slaptį. jei niekam nesakytum.

— Suprantama. Jokiu būdu 
nesakysiu,- kas man sakė.

VAIDILOS TEATRAS VAIDINO “MELį ŠVENTYKLOJE”
Pagal rež. P. Maželio eskizus 

darytos dekoracijos žiūrovo 
akiai buvo malonios.

Atsilankė į vaidinimą apie 
4 šimtai Clevelando ir jo apy
linkių Dėtuvių. Šiais laikais tai 
nemažas skaičius, rodąs, kad 
publika vaidinimus mėgsta ir į 
juos lankosi. Veikalą ir jo pa
statymą jie vertino įvairiai, net 
skirtingai, tačiau neteko sutikti 
nė vieno, kuris būtų gailėję
sis ėjęs. Aktoriai, režisorius ir

niu sceniniu patyrimu, ir visi autoriuspąbaigoježiūrovų. plo
davę, ką galėjo. Ateity reikėtų jimų buvo iškviesti | sceną, ir 

tai buvo jiems nors dalinis at
pildas už darbą bei auką mū
sų scenos menui. Mes taip pat 
nuoširdžiai džiaugiamės, kad yra

Didžiai dosnus
Mama moko sūnelį dosnumo.

Ji klausia:
— Jei tu, Algiuk, turėtum 

3 automobilius, ar duotum vie
ną Juozukui?

— Taip, mamule, visus tris.
— O jeigu turėtum 3 svie

dinukus?________________,___
— Ne, neduočiau nė vieno.
— Kodėl gi?
— Aš turiu 3 sviedinukus.

Nusiginklavimas
Tėvas, pasižiūrėjęs į dukterį, 

grįžusią iš Putnamo mergaičių 
bendrabučio, paklausė:

— Ar tu, Rimute, tiki, kad 
galima nusiginkluoti?

— Taip, tėveli, jei visi susi-

Dana, sutikusi Emilijoną. jam 
pasigyrė:

— Vakar labai smagiai pa
sišokau su tavo pusbroliu.

— Atsiprašau. Ten buvo vi
sas mano brolis, ne pusė.

Paslaptis bus išlaikyta
Dvi geros kaimynės sušne-

Kai kitur daugiau linkstama 
statyti senesniuosius veikalus, 
Clevelandas ieško naujų kūrybi
nių lobiu. Čia buvo parodyti 
premijuotieji Alg. Landsbergio
“Penki stulpai turgaus aikštė- Vaidino Ritą Kalnėnienę 
je”, čia kovo 12 Lietuvių Bend
ruomenės Clevelando I apy
linkės Vaidilos teatras vėl davė 
premjerą: parodė V. Mariūno 
5 veiksmu dramą “Melą šven
tykloje”.
— Dramos turinys imtas iš pra
ėjusio karo padarinių. Rita Kal- 
nėnienė su savo seseria Augus
te Mačiene tremtinių keliais at
siduria Vokietijoje ir vėliau A- 
merikoje. Jos vyras, Mykolas 
Kalnėnas, kapitonas, liekasi Lie
tuvoje ir tampa partizanu. Kal- 
nėnienė susipažįsta su Ameri
kos pulkininku ir virsta Mfs. 
May. Kalnėnas gi su draugais 
partizanais, mokytoju Kleopu 
Gulbinu ir studentu Jurgiu Bal
siu. prasiveržia į Vakarus ir su
sitinka su savo žmona. Ji, ne
nustojusi mylėjusi savo vyro, 
negali pasisakyti susidėjusi su 
kitu. Tai ir vra tas “melas šven
tykloje”, kuris pagaliau paaiš
kėja paskutiniame penktajame 
veiksme, priversdamas Mykolą 
palikti Mr. May namus, kuriuo
se Rita gyvena. Bet Mykolas 
grįš, kai Rita bus nutraukusi 
visus ryšius su Mr. May pali
kimu.

Šalimais šios pagrindinės taip 
pat užsimezga ir kita drama — 
tai Jurgio meilė Augustei. Gel- į 
bedama savo sesers garbę ir [ 
sielos ramybę, Augustė prisiima f 
antrojo sesers ištekėjimo kaltę | 
sau. ir tai sukrečia sužadėtinio 
Jurgio dvasią. Bet ir šis melas 
taip pat išsisklaido, ir Jurgio 
bei Augustės ateities kelias lie
ka laisvas.

Kleopo Gulbino ir Stepono 
Karpinskio (paslapčių rinkėjo) 
vaidmenys prisideda prie dra
mos veiksmo stūmimo į priekį 
ir autoriaus pažiūrų tam tikrais 
gyvenimo klausimais ryškini- . .• . , *Jį, Egzaminuojama iš lietuvių kaL Wechtoj® sėnelių prieglaudo-

Drama, kaip matome, nėra P*5 ir vokiečių kai- je gyvenusieji'lietu  viai Vasario
bos ir literatūros, anglų kai- jg išklausė mišių, vėliau susi- 
bos, visuotinės ir Lietuvos is- rinkę į salę pasiklausė lietuviš- 
torijos, matematikos, fizikos ir įų plokšteliųx ir Washingtono 
lotynų kalbos. radijo lietuviškos programos.

N. Maželienė. Auguste |Učienę 
— D. Mackialienė. Mykolą Kal
nėną — VI. Plečkaitis, Kleopą 
Gulbiną — Ig. Gatautis, Jurgį 
Balsį — R. Zorska, Steponą 
Karpiusių — J. Citulis. Visi jau 
su didesniu (Gatautis) ar mažės-

išvengti “persistengimo”, tokios 
scenos pvz. buvo nusigėrusio 
Jurgio žiūrovą blaškąs strapa- 
liojimas, žiūrovus neįtikinąs My
kolo rengimasis nusižudyti, to- kas kuria ir kas sukurtus daly- 
dėl į šią vietą “galiorka” rea
gavo juoku.

Režisorius P. Maželis į pasta
tymą įdėjo daug širdies ir dar
bo. Tai jau nebepirmas jo pa
statymas, ir malonu stebėti nuo
lat daromą pažangą. Clevelan- 
das geresnio režisoriaus neturi.

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
VA voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ???
Be abejo. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

TD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IKUIl čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

kus parodo. Tai yra tautinės 
mūsų gyvybės versmės.

Premjera parodė pastatymo 
trūkumus, ir kitur “Melas šven
tykloj” jau galės būti parody
tas be jų. 0 gastrolių numa
toma, ir tai netolimoj ateity.

St. Papartis

didvyris, šventasis. — 1 dol., 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. Šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu 
Kreiptis: Darbininkas. 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklvn 21, N.

FESmAL K$TMR*MT

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTt

SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI

gausi Įvykių, dėl to ir veikėjų 
nedaug, tik 6. Viskas čia tel
kiama i pergyvenimą, mintį, fi
losofiją. Drama turi byloti apie 
paties autoriaus ideologiją. Su- 
sipažinusieji su egzistencializ
mu joje galės konstatuoti ne
maža jo pradų.

Čia glūdi dramos naujumas.

Per šv. Kazimierą pamaldas Koelne vasario 21 buvo pa- 
atlaikė ir pamokslą pasakė kun. minėta Lietuvos nepriklausomy- 
dr. J. Navickas. Minėjime pro- bės paskelbimo šventė. Kata- 
gramą išpildė ateitininkai ir likams pamaldas atlaikė kun. 
skautai. Paskaitą apie šv. Ka- B. Liubinas, kuris susirinkime 

čia taip pat slypi ir pavojingo- zimierą skaitė kun. J. Dėdinas, 
sios jos uolos. Veikalas, atrem
tas į pergyvenimą ir ideologi
ją. niekados nebus visų vieno
dai vertinamas. Ateistinių nu
siteikimų ar indeferentui žiūro
vui pvz. bus nepriimtini ar sve- darbai numatyti pradėti šią va- 
timi religiniai dramos atspal- sąrą. Nauji pastatai reikalingi 
viai. Kai kam drums sąžinę at- mokinių gyvenimui. Šiemet dar- 
viri partizanų prisipažinimai bams yra skelbiamas vajus, į 
apie bolševikų šaudymus ir t.t. kurį norima sutelkti kuo dau- 
Mums gi šiuo atveju daugiau giau aukotojų.

ir paskaitą skaitė. Minėjimą ati-
S. Antanaitis rašo monogra- darė apylinkės pirmininkas Pr. 

fiją apie gimnazijos dešimtine- Zunde.
ti. Diepholze vasario 14 įvyko

" _ x vietinės apylinkės visuotinas
Remonto ir nauiu pastatu Tx • i a iT susirinkimas. Išrinkta nauja val

dyba: pirm. J. Kavolis, sekr. V. 
Lupšinis, ižd. Ad. Zakryzas ir
nariai: Kiupelis ir Perkamas.

Iš Lietuvos kilę vokiečiai lei
džia savo laikraštį “Heimatstūn- 
me”, kuris dabar minėjo savo 
dešimtmetį. Taip pat jie leidžia 

Heimat-

rūpi pati drama scenoje. Tad Jaunim<> fcursuJ Vo_
pn.no klaus-mo .r stabtele- Valdyba Uepos *

Dramos intriga pinama gy- driT Sh* m-
vai, todėl žiūrovą pagauna ir ?- ic įdėta V. Krėvės “Silkės”, ver-
pririša. Kiekvienas veikėjas tun te A. Franzkeit (Vok. L.B. Inf.)
joje aiškią savo vietą. Be dia- Birželio minėjimai jau dabar 
logų ir monologų, didelė reikš- planuojami surengti drauge su 
mė taip pat skiriama pauzei estais ir latviais.

' Memmingene Lietuvos nepri-
D D II A h A U * f klausomybės minėjime dalyva- 
nUUUUAMAj vo estai, latviai ir vokiečiai.

Amerikos lietuvių Paskaitą skaitė V. Banaitis, gie- 
piliecių klubo. jojo “Darnos” choras.

280 Union Avė., Brooklyn 11. N. Y.
2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS Osnabruecke Lietuvos Nepri-
su salėmis ir baru-restoranu, klausomybės minėjime kalbą

.Barui-restoranui bei salėms vra pasakė V. Martinams, pntai- 
baro-restmano bei kabareto' Ii- kintą pamokslą — kun. P. Gir- 
cenzik>s. Metinė apyvarta apie Aiiic
$50.000 00. Pilkime pasiūlymui CIUS.

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

IMPORTUOTOS ir VIETINES
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkines, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET



NURSING HOME

REAL ESTATE

WO 4-4030

CARROL FUNĖRAL HOME, Ine
THE VERY BEST IN HOTEL ACCOMMODATIONS. ■

YVorcester, Mass.
PL 4-6757

RESTAURANTS

MEET Y OUR FRIENDS IN THE

Monthly Communion given at Park 
Haven Nursing Home. 24-hour fme 
nursing care—Convalescent, chronic 
&. aged. Homelike, friendly atmoe- 
phere. Modem fireproof bldg. Strict 
diet controL Recreational program. 
Occupational therapy. — Moderate 
rates. 4401 - 8th Avė., Brooklyn 32,

GREYSTONE HOTEL —BROADWAY & 91st STREET, N. Y. CITY 
Convenient Location — TRANSIENTS ACCOMMODATED— Reason
able Prices. Special 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. 
Special Rates to Religious Groupes 
LA 4-2640

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

PLĖTĖ SĘBVJCES. AND FRIENDLY. HOME-L1KE AT- , 
MOSPHERE. WE HIGHLY BECOMMEND THEM FOR !

HOTEL IRVINO ARMS — 222 RIVERSrDE DRTVE, Ne* York City. 
SINGLES - DOUBLES all with Kttchenettes; with m vrithout privatu 
bath. $13 AB Up; Tranaienta Daily $3 M Up. Special Rates to Religious

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

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

FULTON NURSING HOME
1511 Fulton Avė, Bronx, N. Y. 

CATHOUCS WELCOME 

Supday Mana 
Under New Management 
“A Home Wxth a Hcart" 

CY 9-2300

BEACON NURSING HOME
301 Bellęville Avė., Bloomfield, N J. 
Home atmosphere - Catholics wel- 
come - Best profeasional care - 12

WHITE NURSING HOME
For Aged—Chronic & Convalescent 

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

2739 Bedford Avė, Brooklyn 
GE 4-0868

R I C H M O N D HILL
Near Jamaica Avė. "L’

Detached 4 family on 50x100 lot, 
2 car garage. Excellent income, 
possession 6 room Apt. on title. .

$22,600

Open weekdays—9 AM - 9 PM
Saturday and Sunday till 6 PM

SACKETT 
92-16 Jamaica Avenue— Hl 1-5600

FRIENDLY PLACE 
2035 JEROME AVĖ. 

Near Bumside Avenue, Bronx, N.Y. 
FO 4 8301

WOBCESTER 4, MASS 
PLeasant 4-3501

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CLINTON NURSING HOME
415 Clinton Avenue 

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

MA 2-4119

specia/ AdnCE t0 our many out of town 
CATHOIAC GROUPS WHO WILL BE SPENMNG SOME 
TIME IN 'THE NEW YORK CITY AREA DURING 
EASTER HOLIDAY — FOLLOWING HOTELS HAVE

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

EXCELLENT NURSING CARE 

Non Sec tariau 

REASONABLE PRICES

NOAH NURSING HOME
Jean Kaiser, Dir. Chronics—Invalida 
& Elderly People. Home likę sur- 
roundings. Reg. Nursing Care. 620 
W. Memck Ra., Lindennurst Cath- 
olica welcome. Inspection invited — 

Phone TUmer 4-0840

Now New Lcw Prtce* on Unpainted 
Fumiture. Desks - Bookcases - Cab- 
inets - Chest ot Dravrers - Chiffe- 
robes. Special consideration given to 
religious instltutions.— STEINWAY 
Unpainted Fumiture, 32-40 Stelmvay 
St., L. I. City. At the Independent 
Subway Entr. RA 8-4585. Branch 
store at 47 W Main St, Smithtovm,

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

POplar 5-4110

WEBSTER HOTĖL — 40 WEST 45th STREET (Just off 5th Avenue) 
150 ROOMS — ALL WITH PRIVATE BATHS — Singles - Doubles. 
Tranrients accommodated - Reasonable Rates - Special consideration 
given to religious groupes. MU 2-4390.

N E WJ O Y LING

2681 Atlantic Ave^ near New Jersey 
Avė., • 1962 Linden Blvd, cor. New 
Jersey Avė.—and both in Brooklyn. 
N.Y.—CLoverdale 7-1164. FINEST
CHINESE A AMERICAN DISHES.

Take Out Orders Our Specialty.

Rate*. Rthel Meyer Basldn — R. N. 
Director. Pilgrim 3-7950.

j • . _ '

H»i! į.

In CATHOLIC AREAS near 
ATLANTIC CITY, N. J. 

FARMS, MOTELS,

country places and aereage. Write 
to J. Carnesale, 1206 Broad, Pleas- 
antville, New Jersey, MUton 1-1657, 
also MI 1-1155.

MEI TING Presents Rare A Exotic 
Chinese Cuislne...................................
......................an Adventure in Eating

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS
74 Previdence Street

EXCELSIOR HOTEL — 4S WEST 81st STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMODATED - Reasonable Rates - Centrally located 
Spėriai Consideration Given to Religious Groupes and Fainihea 
EN 2-9200

BENJAMIN FRANKLIN HOTEL —. 222 WE8T 77 ST. Nev York City 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - Convenient Location. SINGLES - 
DOUBLES - Reasonable Rates. Special Rates to Religious Groupes. 
EN 2-1100

ĮNINKĄS

27, N. Y.

BRIDAL FASHIONS

UNPAINTED FURNITURE

būną sukaktuviniam leidiniui ir 
priimti j globą svetį sportiniu-

ti naują laimėjimų, dar gražiau 
atstovauti lietuvius kitataučių

Jaroslavas Kepenis
Komiteto Pirmininkas

Saulius Remėza
Sekretorius

AIR CONDinONING 
’Tt’s Wise to Prepare Ncw” 

GENERAL HEATING 
and Air Conditioning 
*8 NEW DORP PUAZA 

YU 7-1133

ANGIES
56-13 Catalpa Avė., Brooklyn
at Myrtle Avė. EV 2-8977

SPECIAL — Brides Dress with 
veil & Hoop $98; Bridesmaid Dress 
with Mitts $29.50 • If its HATS — 
always at ANGIES for originals 

and ready-made.

1M0 m., kovo 25 d., nr. 23.

SUKAKTUVINES LIETUVIU 
SPORTINES ŽAIDYNES -
Vėl esame išvakarėse vieno 

iš didesniųjų sporto įvykių šia
me žemyne. Ištisą dešimtmetį 
lietuvių jaunimas, įsijungęs į 
Šiaurės Amerikos lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungą, tęsia JAV lietuvių vi
suomenei žinomą tradiciją1 —:

džio 30 — gegužės 1 New Yor- 
kas turi garbės rengti sukaktu
vines, 10-sias šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sportines žaidynes. 
Jose dalyvaus virš 200 mūsų ge
riausių, rinktinių sportininkų iš 
įvairiu JAV ir Kanados vieto
vių. Varžysis dėl nugalėtojo var- i 
do krepšinyje, tinklinyje, sta- , 
lo tenise ir šachmatuose. Or
ganizacinis komitetas, sudary
tas žaidynių vykdytojo Lietuvių 
Atletų Klubo, skiria ypatingą 
dėmesį šioms žaidynėms, ka
dangi jos sukaktuvinės. Norima 
garbingiau ir iškilmingiau pra
vesti, kad liktų įamžintos ne 

- tik sportininkų, bet ir visų lie
tuvių širdyse.

Suprantama, kad tokių žai
dynių rengimas, varžybų nuga
lėtojams dovanų — taurių pa- 
rūpinimas, sportininkų nakvidi- 
nimas reikalauja daug jėgų ir 
išlaidų. Organizacinis Komitetas 
turi garbę kreiptis ir prašyti 
New Yorko lietuvių visuome
nės ir organizacijų, kad sutiktų 
skirti piniginę auką, dovaną 
kurios sporto šakos nugalėto-

PįmpuiKą p-hių 24 partijų 
dS&Mk C Af I ATAI matčas tarp Botviniko ir M.**^"~*"***l Tai, pradėtas Tai laimėjimu.

Jis laimėjo pirmą partiją, o 
antroji pasibaigė lygiomis.

Čia mūsų skaitytojai ras pir
mąją partiją. Baltais žaidė M. 
Tai, juodais pasaulio meisteris 
M. Botvinik, pasirinkęs pran
cūzišką partiją — 1. e4 e6 2. 
d4 d5 3. Žc3 Rb4 4. e5 c5 5. a3 
R:Ž+ 61b:R Vc7 7. Vg4 f5 8. 
Vg3 Že7 9. V:g7 Bg8 10. V:h7

Veda K. Merkis
P. Tantvaišas, kuris Chica- 

gos p-bėse gina miesto čempio
no vardą, paragino per Draugą 
ir Naujienas lietuvius šachma
tininkus (Jakštą, Palčiauską,

Savo nuoširdžia parama pa
rodysime prisirišimą ir meilę 
jaunimui, kuris nori išlikti lie
tuviškas, išaugti bei subręsti 
sveikas kūnu ir sielą. Mūsų vi
sokeriopa parama dar labiau

X *. MERIKOS lietuvių sporto žaidynių New Yorke( balandžio

ką, Radį) padaryti mažutę lie
tuvišką “invaziją” į šias Chica- ____ _____ ____
gos p-bes. P-bės užsibaigia šį c;d4 11. Kdl Rd7 12? Vh5+ Žg6 

13.2e2 d3 14.b:d3 Ra4+ 15. 
Kel V:e5 16. Rg5 Žc6 17. d4 
Vc7 18. h4 e5 19. Bh3 Vf7 20; 
d :e5 Žc :e5 21. Be3' Kd7 22. Bbl 
b6 23. Žf4 Bae8 24. Bb4 Rc6 25. 
Vdl Ž:Ž 26.B:Ž 2g6 27. Bd4 
B:B+ 28. f :B Kc7 29. c4 d:c4 
30. R:c4 Vg7 31.R:B V:R 32. 
h5 ir juodi pasidavė.

savaitgalį.
So. Bostono L.P.D-jos antro

ji šachmatų komanda kovo 18 
d. lygos rungtynėse įveikė 
Boylstono B, santykiu 3:2. Žai
dė: A. Makaitis 1, E. Spiraus- 
kas, R. Karosas 1, H. Strolia 1, 
A. Leonavičius (14 metų).

Kovo H d. rungtynės su 
Sharon klubu baigėsi 2%-2^. 
Alg. Makaitis laimėjo nutrauk
tą partiją prieš E. Brown. Žai
dė: Makaitis 1, R. Karosas, S. 
Vaičaitis, A. Keturakio 1, A. 
Leonavičius Vz-

Toronto Vytis, laimėdama 
Kanados sporto apygard. p-bes, 
įveikė Aušrą 3^-1% šitaip: J. 
Matusevičius - V. Petraus
kas A. Tarvydas 1 - V. 
Genčius 0; R. Paškauskas 1 - 
V. Rušas 0; A. Sirutis 1 - P.

0 - M. Abromaitis 1.
—. ___ __ Bostonas. Boylstono klubas

^arPe5 . , . kovo 26-27, balandžio 2-3, ren-
Skinamas aukas prašome siųs gja pj. temano vardo turny- 

ti sekr. S. Remėzai, 47 Van kviesdamas Bosto-
Siclen Avė., Brooklyn 7, N. no šachmatininkus dalyvauti 
Y., arba iždininkui L Gasiliū- jame. Pradžia šeštadienį 9 vaL 
nui, 311 Elderts St., Brooklyn ryto.

Krepšininkai laimėjo

LAK krepšinio vienetas sėk
mingai pradėjo baigminius žai
dimus. Pereitą šeštadienį mū
siškiai įveikė Methodistus (69: 
3) ir kvalifikavosi į baigmę. 
Priešininkas vedė nežymiai vi
sus tris ketvirčius ir tik pabai
goje, abejose pusėse likus po 
keturis žaidikus aikštėje, LAK 
atsiplėšė. Už baudas aikštę tu
rėjo apleisti Sirusas I ir Vyš- 
nius. Trūko Siruso II ir Dauk
šos, sužeisto treniruotės metu.

šį šeštadienį LAK žaidžia 
paskutines E. D. YMC rungty
nes 7:30 vai. vak. Meisterio var-

mėti nepavyko.

Futbolas
Pereitą sekmadienį LSK pir

moji Stanforde gavo 0:5. Re
zervinė nepasirodė, taškus ati
davė be kovos, šį sekmadienį 
mūsiškiai žaidžia su Hota SC, 
Schuetzenpark, North Bergen, 
N. J. Pirmosios pradedą 2:30 
vai, o rezervine® 12:4 vaL 
šeštadienį jaunučiai 3 
vai. su German - Hungarians, 
o mažučiai 2 vaL su Efatradit

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
Menber oC maer's Club. anerteaa 
Expna*. CSrte Btecbe Oedlt Cbrds 

Order* to take out Wlne* A Uquor* 
Air Conditioned

VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MAOI8ON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

SOUTH HUNTINGTON
LONG ISLAND, N. Y.

(1 Block East of Rt*. 110)

SaM vsstuvOms, Ir kito
kiom* pramogom*. Bs to, 
duodami polaidotuvlnial 
pisto*. Pirmo* rONe* lle^ 
tuvMkM maistas prlsli**- 
momf* kainomis.

GOLDEN RICE
CHINESC . AMERICAN RESTAURANT 

tnvttbs toū
TO TASTB REAL CHINESE FOOD

Jemrtt Unlvemty grsduate

<Cor. C. 22Mh St.)

S. VMkys. Nuotr. V. Maželio.

NEED SPAGE?
4 Large Bedrooms. l^s B&ths, large 
Living Room, Brick Firepiace, Fa
mily room or Den, full Dining room, 
large ultra modem kitehen with 
di6hwasher, breakfastbar seats six. 
CeUar faas laundry room, Workshop, 
Woopie Bar. New Gas Steam Heat. 
Two car detached Garage. Large 
plot near crest of hill. fmmediate 
occupancy. Asking --------- $26,900

THE DATOR AGENCY 
Open Evenings

On the Mahwah Village Sąuare 
LA 9-3006

DAILY BINGELIS $3.00; DAILY DOUBLES $4.00. Spotleaely Clean. 
Cbeerfol OutMde Roon*. — Special CooaMeratlon Given to Religtoui

HOTEL MAYFAIR — 242 WEST 49th STREET (Near Madlson Sąuare 
Garden), Oppoeite St Malachn* Church (The Acton* Church). N.Y.C. 
SINGLES - DOUBLES. Very reasonable retos. Special consideratlon

ALBERT HOTEL — 23 EA9T 10 STREBT, N. Y. CTTY ekckllent LOCATION. ALL OONVENIENCE 
Special Consideration Given to Rellgiou* Groupes. 
OR 7-0100

•ELVEOERE HOTEL — 319 WEST 48th STREET, N. Y. CITY
Centrally Loceted. T^ansienta Accomodated. SINGLES - DOUBLES. 
R«Monabl« Rate*. Special Conaideratlon Given to Religtoua Groupea. 
Cl 9-9100

HOTEL BRIERFIELO — 215 WEST 83rd STREET. N. Y. CITY.
Nicely funUshsd — »• two- and (farse rooms. Svitos vrith kltchenettes. 
$20.00 Vp- D«Hjr - We«Mjr -MontMy. Spėriai Rates, to Refagltras Groupes.

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

Jūs turite teisę dalį įmokėtų 
valstybinių ir federalinių 

mokesčių gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

turįs

ALBERT F. PETERS
(PETRAUSKAS)

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

Mes užtikriname mūsų darbo pasekmingumą, mes jum& 
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

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

(Money Orders), Mutual Funds 
Kreiptis :

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

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

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britain, Conn.

TeL BA 9-II8I

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa,

PLeasant 4-3865

— naujose patalpose —- 
SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

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

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

PAULAS RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIBNIAUSKAB

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RAYS LięUOR STORE
Galima gauti jvairiaustoe rū&es amerikiečių ir importuo- 

108-55 LEFFERTS BLVD. KICHMOND HILU N. Y;

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

TeL: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

Šventėms bei Kitokioms progoms



-- JERSEY CITY; M A.

Susex St Mirė darbe — Amsco 
I Wire Products Corp., Ine., fab-

buvo jau 87 metų. Iš Lietuvos

■įa|y' ., . .

ŽINIOS. (tretysis leidimas)

KRISTAUS SEKIMAS
šv. Vardo draugija parapijos 

salėje įrengia naujas prausyk
las. Vyrai savo laisvalaikį ir 
vakarus aukoja šiam darbui. 
Statybinės medžiagos pirkimui 

‘ draugija kovo 27 d. 3 vai. po
piet rodys religinį filmą.

Darbininko platinimo vajus 
- Bostone vyksta kovo 20-27 die

nomis. Laikraščio platinimu rū
pinasi kun. Petras Baniūnas, 

■ O.F.M., Darbininko administra- 
; torius.

Lietuviu AAoterę Klubo nau
ja valdyba pasiskirstė pareigo- 

l mis: pirm. — Elena Vasyliū- 
~-jrienė,. vicepirm._. Meilutė 2iaug- 

rienė, iždin. Aldona Grinienė, 
sekret. Irena Galinienė, narė 
Veronika Kulbokienė. Elena 
Gimbutienė, buv. valdybos vi- 
ce-pirm., paprašytu pasilikti 

[ valdybos patarėja. Revizijos ko
misijoje liko Bronė Kriščiukai- 
tienė ir Irena Manienė.

Naujoji valdyba jau turėjo 
tris posėdžius, kuriuose buvo 
nustatytos gairės naujiems veik
los metams ir išnagrinėtas h • . *<I smulkesnis veiklos planas. Pir- | 

[ masis šių metų klubo narių su- | 
Į sirinkimas įvyko vasario 21. | 
I Pirm. Vasyliūnienė kalbėjo apie | 
į žmogaus pažinimą. Meninę pro- | 
Į gramos dalį išpildė Giedrė Ka- « 
I rosaitė (piano) ir Gintaras Ka- j 
I rosas (smuiku). Birutė Adoma- j 
’ vičiūtė deklamavo ilgą eilėraš- į 

tį. Po to sekė kavutė su py- ; 
. ragaičiais. Į

Kitas susirinkimas šaukiamas 
kovo 26, šeštadienį, 5 vai. po
piet Stepono Dariaus Posto pa- 

Laisvės Varpas kviečia pagrindinius klausimus. Spren- talpose, 168 H St. E. V ašyIi ū- 
Sekmadienį kovė 27 d., 12 dėjais - nariais priimami atski- 

vaL Tautinės7 Sąjungos namuo- “ 
se bys Laisvės Varpo sprendė- 

vakarais. Misijas vedė kun. Kle- « - narių visuotinis metinis 
metisas Kazickas, pasijonistas, susirinkimas, kuriame bus duo- 

ta ligšiolines veiklos apyskaita, 
ninkus šeštadienį, balandžio 9, išvykai į New YnrkR Taip^pat sM03 buvQ gausiai lankomės, o r€.^a?ia ^įa ko”t*

J j r** JĮL- i--*.* rolės komisija, sprendžumi ki- reikalu išsiųsta daug laiškų.atlikti išpafintĮ o Verbų sek- gu0 metu įrašo dainas ilgo gro- ypatingai daug lankė lietuvių. Mausimai sn radiin
■madieių 11 jai .dalyvauti mi- jimo plokštelei. Koncertas New Misijonierius yra gimęs Ameri- išlaikymu Po sūri- Laisvės Varp0 veikla cina nymais ir pareikšti savo pagei-
ŠK^e Apremtamo paraptKB baž- Yorke įvyks gegužės 21 Acadė- koje, bet tasvai ir grariai kal- pat bus duodamos kas davimus

did^įu open, M. heturiškaL. V. A. S. tanketas w Var sekmadieni hetuviskos vsuome- 
. k R, -P s, * salėje: švz-Vf,. N«w Jorsoy Apygardos su- po veiklos metų sukaktim.- leje bus komumjos pusryčiri. . , važūvimas šaAkimi^balandžio j banketą kviečiama visa vi-
. Vienetų vadovybes bei dvasios Atsities konesrfo. Juris ruo- . *
vadai prašo visus ateitininkus šiamas Atvelykio sejuūadienį, ... — suomene. Jame kiekvienas t
susitvarkyti taip, kad tą die- . _ . _ -
ną visi iki vieno galėtų daly- reikalam aptarti aRtriK&šiį, Imh 
vauti šioje velykinėje dvasinio vo 22, buvo susirinktuteš New 

Yorko ateitininki&ų vlėnetii va
dovybės posėdžiui, IcUriafile nu-

naujienos^/
MISIJOS

APREIŠKIMO PARAPIJOJE
; Kovo 27 prasideda dviejų sa
vaičių misijos Apreiškimo pa
rapijoje. Pirmoji savaitė ski

nama moterims, antroji vyram. ___ ______ , __,l _ _____
-Moterų misijos pradedamos ^-^aų^Tanner, Vliko pirm. Ant 
-sekmadienį 7:30 vai. vakare pa- - - - - - ■*
mokslu ir pamaldomis. Pamoks
lai bus pritaikinti visiems, tiek 
anksčiau, tiek vėliau į Ameri
ką atvykusioms. Ypatingai lau
kiama jaunimo, nes jam ats
kirų misijų nėra numatyta. Vi
si kviečiami pasinaudoti bend
rosiomis misijomis, kurių me
tų bus liečiami svarbūs šių lai
kų religiniai klausimai ir ypa
tingai meldžiamasi, kad Vieš
pats atitolintų komunizmo grės
mę nuo laisvojo pasaulio ir iš
gelbėtų jau pavergtas tautas, 
labiausiai Lietuvą. Misijoms va
dovaus Tėv. Leonardas Aridrie- 
kus, O. F. M.

Kun. P.Totoraitis, švč. Tre
jybės lietuvių parapijos vika-

. ras - Newark, N. „J;, - uoliai 
platina Darbininką. Jo iniciaty
va į Darbininko skaitytojų šei
ma įsigijungė gausus būrys nau
jų prenumeratorių. Iki šiol Dar
bininko platinimo vajuje Ne
tvarkas užima pirmąją vietą. 
Visus naujus Darbininko skai
tytojus sveikiname ir nuošir
džiai dėkojame. Taip pat . Dar
bininko administracijos nuošir
di padėka priklauso vajaus uo- 
liam vykdytojui kun. P. Toto
raičiui.

Velykinės komunijos diena 
visiems New Yorko ateitinin
kams, moksleiviams, studen-

kino ir per & visai valdybai lin- ^ūdime žmoną Salomė- 
kėjimus atsiuntė: Apaštatikiška- 
sis delegatas aritivysk. E., Vag- 
nozzi, New Yorko arkivysk. kar
dinolas Fr. Spęlfrnanafi, kard.

ją, sūnus Kazimierą ir Edvar
dą, dvi marčias ir šešis anū
kus. -

vysk. kard. Albert Meyer, vysk. 
V. Brizgys, NCWC generalinis 
sekretorius Rt. Rev. Msgr.

buvo rimtas, gero švelnaus ir 
draugiško būdo žmogus, ka
talikas, palaikė’ir rėmė Jersey 
City lietuvių parapiją, sukūrė 
lietuvišką šeimą, gražiai išauk
lėjo ir išmokslino savo du sū- 
nus, kurie jau vedę, augina vai-Vacį. Sidzikauskas, Lietuvos ge

neralinis konsulas J. Budrys ir bučius, turi gerus darbus ir gra-

Brooklyno vyskupijos aklųjų 
institucijoms paremti sekmadie
nį, kovo 13, prie Apreiškimo 
parapijos bažnyčios buvo par
davinėjami loterijos bilietai. In
stitucijų vadovybė reiškia nuo
širdžią padėką visiem aukoto
jam ir primena, kad kiekvie
ną pirmąjį mėnesio penktadie
nį geradarių intencijomis bus 
aukojamos šv. mišios.

žiai gyvena. Abudu sūnūs yra 
II pas. karo JAV savanoriai 
veteranai.

Velionis Kazimieras Baranaus
kas buvo mažamokslis ir pa* 
prastas darbininkas, bet susi-

Kun. L. Jankus, Balfo cent
ro reikalų vedėjas, sako gavė
nios rekolekcijų pamokslus Pro- 
vidence lietuvių parapijos baž
nyčioje kovo 23 - 27.

Balto direktorių taryba po
sėdžiavo šeštadienį Balio cent
re Brooklyne. Direktorių tary
ba nutarė skirti iki 10,000 doL 
negalinčių išemigruoti lietuvių 
įkurdinimui' Vokietijoje.

Balfo seimas šaukiamas Chi- 
cagoje lapkričio 24 - 27, Padė
kos savaitgalyje, Jaunimo cent
re. Direktorių Taryba patvirti
no seimui rengti komitetą, ku
riam pirmininkauja V. Šimkus:

pratęs, lietuvis, savo tėvynės I 
Lietuvos neužmiršo, ją labai I 
mylėjo. Po I pas. karo su šei- I 
ma lankė Lietuvą, skaitė ir rė- I 
mė lietuvišką spaudą. Ką ras- I 
davo įdomesnio parašyta lietu- I 
viškuose ar angliškuose laikraš- 1 
čiuose apie Lietuvą, tai tokius I 
straipsnius išsikirpdavo ir kli- I 
juodavo į albumą. Ypatingai I 
gausus buvo rinkinys apie Da- i 
riaus ir Girėnų didvyrišką ir I 
tragišką kelionę lėktuvu į Lie- I 
tuvą. 1949 atsigabeno iš Vokie-1 
rijos du lietuvius pabėgėlius. I

Pašarvotas buvo Lawrence G. I 
Quin,- Jersey City, laidojimo I 
koplyčioje, kur velionį gausiai I 
lankė artimieji, giminė* ir drau
gai. Kovo 15 gedulingos laido
jimo pamaldos, dalyvaujant 3 
kunigams, buvo šv. Onos lietu
vių parapijos bažnyčioje. Iš čia 
gausių palydovų' buvo nulydė
tas į šv. Kryžiaus kapus North 
Arlington, N J.

Misijos šv. Onos lietuvių pa
rapijoje buvo vasario 21 - 28

ADOMAS GALDIKAS ir T«v Leonardas Andriekus, O. F. M., Feigl gale
rijoje, kur dabar vyksta A. Galdiko kūrinių paroda. Noutr. V. Maželio.

LAISVES VARPO SUVAŽIAVIMAS

'Čiurlionis" — Cloveianclo
tam. ir sendraugiam skelbiama Lietuvių tautinio meno ansam-
Verbų sekmadienį. Vienetų dva- hlis ruošiasi savo 20-tie> darbo -
sios vadai prašo visus ateiti- jubilėjiniam koncertui ir lietuvių ir anglų kalbomis.. Mi-

AnrPiškiS Įėję, 188 New York Avė., Ne- rėš ,progos susitikti ne tikAprejanmo w2tė. N.Apygardos valdy- Laisvi Varpo vadovybę, bot

lykų bus svarstomas sumany
mas organiaioti N; X “jaunųjų

Išnuomojami du kambariai matė reikiamas komikas bei
pasiskirstė darbais. Daroma vis- sudarytų lituanistinių mokyklų 

kreiptis vakarais po 5 vai., šeš- kas, kad šis koncertas būtų tik- ^10r^s. skudu-
tadieniais bei sekmadieniais te- ra jaunimo šventėj pirmoji pa- tautmiU šokių skyriais,
lefonu GY 1-8781. vasarį. - .

atsinaujinimo šventėje.

su virtuve dviem asmenim.

visus jo sprendėjus - narius.
Šiuo metu Laisvės Varpas tu

ri 50 sprendėjų - narių, kurie 
renka valdybą, kontrolės komi
siją ir sprendžia visus kitus

Brooklyno lietuviai pranciš-

mirė prieš metus, 1959 kovo 29 d. Už jos vėlę, minint

tos balandžio 2 d., 9 vai ryto Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, 568 Broome St., New York 13, N. Y. 
Visus artimuosius ir prietelius maloniai prašau dalyvauti.

Liūdintis vyras

Kodėl šią žiemą vėlinosi siun
tiniai j Lietuvą?

Tenka nugirsti daug nusi
skundimų, kad .šią žiemą siun
tiniai į Lietuvą labai vėlavo. 
Pasiteiravus pas kompetentin
gus asmenis kodėl taip buvo, 
paaiškėjo, kad Leningrado uos
tas gruodžio mėn. užšąlo ir siun
tiniai firmų priimti išgulėjo In- - 
turisto kompanijoje kol buvo 
surastas kitas kelias siuntinius 
adresatams pristatyti. Si proce- 
ton tęsėsi apie penkias savai-

■ ' ■ 1 1 Pabaltijo Motery Taryba, ku-
Hnuomojami du gražiais bal- rią sudaro lietuvės, latvės ir

HIGHER DIVIDEND AHEAD!

ant^pIteo Q 3/4%
DIVIDEND U/ /v A YEAR

FOR THE PERIOD STARTINU JAN. L 1880

* 3%% regulai dividend PLŪS apačiai

more years.

The 
K INGS 

C 0 D N T Y
SAVINGS

BANK
1880 1860 .<

ri asmenys ir organizacijos. 
Plečiant programos pagrindus 
ir veiklą, norima, kad į ją įsi
jungtų visos visuomeninės ir 
kultūrinės organizacijos, mūsų 
profesionalai, verslininkai. Šiuo

ninio ir kultūrinio pobūdžio ra
dijo programos, rengiamos spe
cialios programos anglų kalba 
ir organizuojami kultūriniai pa
rengimai. Praėjusiais metais bu
vo paruoštos ir perduotos 52 
programos lietuviškai, dvi pro
gramos angliškai (tragiškiems 
birželio įvykiams ir Vasario 16 
paminėti) ir surengtas sol. Pr. 
Bičkienės, sol. St. Daugėlienės, 
sol. A. Vokietaičio ir muz. J. 
Gaidelio koncertas. O balandžio

leonai gavėnios metu darbuoja- 24 rengiamas rašytojo P. Vai
si lietuvių parapijose. Tėv. Vy
tautas Balčiūnas, praėjusią sa
vaitę baigęs misijas EŪzabethe, 
N. J., šią savaitę sako pamoks
lus šv. Jurgio parapijoje Brook
lyne. Tėv. Paskalis Sabas lietu
vių ir anglų kalbomis vadova
vo misijoms Bayonnėje. Po to . t „
išvyko vesti 40 valandų atlaidų Pra4oma «aus,iu
Pennsylvaniją — 
ir Shenandoah lietuvių parapi
jas. Tėv. Benediktas Bagdonas 
sakys pamokslus Patersone 40 
vai. atlaiduose, kurie prasideda

čiūno veikalo “Prisikėlimas” 
vaidinimas. Vaidins Hartfordo 
lietuvių dramos studija, vado
vaujama rež. Ipolito Tvirbuto.

Visi kviečiami jungtis į Lais
vės Varpą, sprendėjai ragina
mi atvykti į susirinkimą, visa

- į Minersville lyvauti bankete.

dais apstatyti kambariai (fur- estės, balandžio 3 mini šios or- 
nished rooms) su apšildymu, ganizacijos tryliktąsias metines. 
galima naudotis vonia, prie ge* Pobūvis su programa bus Bal- 
ro susisiekimo, 255 Covert St., tų Laisvės Namuose, 131 E. 
Ridgeurood, N.Y. TMrautis tėte- 70th St., New York City, vai. 
fonu: HY 1-6100. popiet.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RHJ61OUS CANDLES OF EVERY DESCRIPHON

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

nienė tęs pradėtąjį paskaitų cik
lą apie žmogaus pažinimą, o 
meninę dalį pažadėjo išpildyti 
Birutė ir Viktoras Adomavičiai. 
Visos klubo narės ir klubui ne- 

-priklausančios moterys ir mer
gaitės kviečiamos atsilankyti, 
pasiklausyti įdomios paskaitos, 
pasidalinti mintimis bei suma-

Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų kovo 
21 d. palaidotas Kazimieras 
Balkauskas, 70 m. Velionis gy
veno 310 W. 4th St. Nuliūdi
me paliko žmoną ir tris sū
nus, kurių vienas yra kunigas 
trapistas. Palaidotas šv. Myko
lo kapinėse.

M. Jankuvienė, iš Deimar, 
Del., Darbininko adm. rašo, kad 
ji tik prieš 25 metus gyvenda
ma So. Bostone, Mass., teskai- 
čiusi Darbininką ir labai apsi
džiaugė dabar jį gavusi susi
pažinti. Siųsdama prenumera
tos mokesčio 3 dol., reiškia 
džiaugsmą, kad dabar vėl ga
lės kiekvieną savaitę du kar- 

’ tus gauti jos taip pasiilgtą Dar-
(L.V.) bininką.

TAZAB of LONDON
Žinoma eksporto kompanija Europoje,

SIUNČIA Į LIETUVĄ IR VISUS KITUS KRAŠTUS:

TEKSTILES GAMINIUS — kostiumams, moteriškom suk
nelėm, paltam; kailius ir kt

BATUS — geriausios odos gaminius
MAISTĄ

VAISTUS — gydytojų bei dantistų chirurginius 
įrankius

ĮRANKIUS — plaukams kirpti mašinėles, sku
timosi priemones, stiklams rėž
tukus, rašomas plunksnas, laik
rodžius ir kt

KatalogŲ lletuvtfkal ir kitomis kalbomis raiykite ar skambinkite:

TAZAB of LONDON
36 - Tunto AVĖ, NEW YORK 3, N.Y.

TeL : ĄLgonųuin 4-4160
ĮSTAIGA ATIDARA NUO PIRMADIENIO IKI ŠEŠTADIENIO

10 vai. iki 8 vai. popiet.

knyga, po &v. Rašto, labiausiai 
paplitusi ir daugiausiai skaitoma 

pasaulyje.

Vertė Dr.O. Labanauskaitė

Išleido Nek. Pr. Marijos Seserys 
Kaina — kietais viršeliais $2.50

Gaunama:
Immaculate Conception Convent 

R.F.D. #2, Putnam, Conn.
•

DARBININKAS
910 Willoughby Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS 

"lai dotUVių dtrektorios" 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

D. KLINGA
TAX CONSULTANT

- INTERPRETER -

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

Wm. J. 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 BteUver Anywhere
We Telegraph Flowers

Anywhere
Weddings & Funerals 

our specialty

L A S K A S FLOWERS
"FLOWER S 
FOR EVERY
OCCASION”

270 B R O A D W t 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ABMAKAUSKAS)

Graborios-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas

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

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSĄMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinsiąs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-92 JAMAICA AVĖ. 
(prie ForeM Parkway St«U<>h> 

VVOOOHAVKN. N. Y.
Suteikiam garbingu laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499


