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KODĖL TAIP PRIEŠ TAS KOMISIJAS?

Atstovų Rūmai pršnū 412 balsų prieš 6 sųmatį 
komisijos, kuri tiria priešamerikinę veiklą, nors 
preš komisiją buvo varoma pikta akcija. Kodėl?

Kongreso komisijos — prieš- Štai, senato saugumo komi- 
10 CENTŲ amerikinei veiklai tirti ir se- sijos tyrinėjimai, kurie buvo 

1 '"■■ i nato vidaus saugumo — pas- paskelbti š. m. vasario 20. Juo-

Alžiro karą baigti taikos ir laisves sutartimi?

AMERIKA IR KOM. KINIJA

euro- 
karą

FERHAT ABBAS, Alžiro laikinosios 
vyriausybes ■ * “

DE GAULLE Alžire kalbėjo 
piečiam, kad reikia išdrįsti 
baigti.

Pirmas žingsnis — korespon
dentai
Amerikos vyriausybė per sa

vo atstovą Varšuvoje J. B. 
Beam siūlys kom. Kinijai keis
tis korespondentais. Beam tu
rįs sąrašą, kuriame yra 32-34 
korespondentai. Įgalioti keliau
ti Į Kiniją.

O Jungtinės Tautos?
Newsweek praneša, kad An

glija artimiausioje metinėje J. 
T. sesijoje pasisakys už kom. 
Kinijos klausimo svarstymą. Ta
čiau nebūtinai ji balsuos už 
priėmimą į Jungtines Tautas. 
Galimas kompromisas: jei A- 
merika susilaikys, tai susilaiky 
sianti ir Anglija. t .

Susitarimą siekia sukliudyti naujais atentatais, kad būtų naudos... Maskvai

Alžiro klausimas pajudėjo; 
Prancūzijos prezid. de Gaulle 
ir Tuniso prezidento Bourgui
ba pasikalbėjimas vasario 27 
davė naujų vilčių, kad dėl Al
žiro likimo bus galima susitar
ti. De Gaulle sutiko derėtis tie
siogiai su Alžiro sukilėlių pa
skelbta laikinąja vyriausybe, 
kurios prieky yra Ferhat Ab- 
įas. Teigiama, kad su jos at
stovais jau vyko slaptos dery-

bos Šveicarijoje. De Gaulle pa
darė dar gestą — Įsake Alžire 
sumažinti Prancūzų kariuome
nės skaičių, kaip to buvo norė
ję Alžiro atstovai.

Kovo 1 Bourguiba lankėsi 
Maroke, tarėsi iš naujo su su-

kilėlių vadais ir Maroko vy
riausybe. Kovo 2 Alžiro sukilė
lių vyriausybė paskelbė, kad 
priima de Gaulle pasiūlymą de
rėtis.

Numatoma, kad nepriklauso
mas Alžiras sudarys konfedera-

ciją su Tunisu ir Maroku.
Tokios yra perspektyvos 

baigti 7 metus trukusi karą, 
kuris Prancūzijai kasmet atsi
eidavo po 2 milijardus dol.

Galimo susitarimo priešinin
kai dar tebetrukdo ir naujais 
atentatais provokuoja santykių 
Įtempimą.

kutiniu laiku aštriausiai puo
lamos. Stengiasi diskredituoti 
jų ir jos narių veiklą. Reika
lauja jas panaikinti.

se yra liudijimai William D. 
Paw!ey, kuris buvo Amerikos 
ambasadorius Brazilijoje ir Pe
ru. o anksčiau tolimuose ryluo-

Chruščiovas neatvažiuos. Jis stiprins 
spaudimą dėl Laos, Kongo ir Berlyno

Chruščiovas žino, kad amba
sadorius Thompsonas neparve
žė prezidento Kennedy kvieti
mo atvykti į Ameriką. Bet jis 
tebetiki, kad VVashingtone stip
rės grupė, kuri pritaria Chruš
čiovo minčiai pasidalyti domi
navimą pasaulyje. Chruščiovas 
laukia, kad šios grupės dėka 
pirmiausia būtų palankiai iš
spręstas komunistinės Kinijos 
klausimas. Chruščiovas dėi to 
tebevengia griežtesnio žodžio 
prieš Kennedy vyriausybę. Ta
čiau jau stipriau ir aiškiau ima 
rodyti savo antrą veidą — gra
sinanti. reikalaujantį, spau
džiantį. Tokis Chruščiovas pa
sireiškė šiais faktais:

1. Paskelbė, kad j New Y or
ką Chrušžiovas nevažiuos; dele
gacijai Jungtinių Tautų sesijo
je kovo 7 vadovaus uis. reik, 
min. Grcmyko.

KENNEDY: ŪKIO SUNKUMAI SUŠVELNĖS PAVASARĮ

SPAUDOS

— Dėl paramos mokyklom Namara pasakęs, jog agresijai
konstitucija aiškiai draudžia bus priešinimąsi ne atominiais, 
duoti valstybės paramą priva- bet konvencionaliniais ginklais, 
čiom parapinėm mokyklom, kas -
kita su mokiniais: vyr. teismas 
išaiškino, kad galima remti vai- 
ką. ne mokyklą (N. Y. Times 
pranešė, kad kovo 1 Amerikos 
katalikų vyskupų konferencija 
susirinko ir turinti svarstyti nu
sistatymą dėl prezidento Ken
nedy mokyklų rėmimo progra
mos).

— Vyriausybė stiprins kon- 
vencionaline kariuomenę, bet 
tai nereiškia, kad atominių gin
klų sąskaita. Tai buvo atsaky
mas į kilusį spaudoje triukš
mą, kad apsaugos sekr. Mac-

Prezidentas Kennedy kovo 1 
spaudos konferencijoje pareiš
kė:

— Kancleris Adenaueris pa
kviestas į Ameriką ir atvyks 
balandžio 12-13.

— Ar ūkio sunkumai praei
na, šiuo tarpu nėra dar davi
nių tam patvirtinti. Gal page
rėjimo žymių bus daugiau pa
vasarį ir vasarą. Dabar reikia 
vartoti visas vyriausybės siūlo
mas priemones sunkumam nu
galėti, kol yra milijonai žmo
nių be darbo.

— Ar Kongo eiga Amerika 
patenkinta, kada Gizengos įta
ka stiprėja ir JT įtaka nesi- 
reiškia, tebuvo pasakyta, kad 
padėtis ten dar neaiški ir Ame
rika tebėra susirūpinus kaip 
anksčiau.

— Prezidentas gynė valsty
bės sekretoriaus padėjėją Wil- 
liMhs, kuris keliauja po Afriką 
ir kurio pareiškimai sukėlė An
glijoje nepasitenkinimo audrą. 
Williams kalbėjo, kad "Afrika 
turi būti af» .kiečiam", ir ang
lai Įžiūrėjo, kad tai nukreipta

POZICIJA IR OPOZICIJA
Vyriausybė paskelbs rapor

tą, iš kurio aiškėja, kad Eisen- 
howerio vyriausybė jau pernai 
gegužės mėn. žinojo apie atei
nančius ūkinius sunkumus, bet 
tai slėpė. Iš kitos pusės respub
likonai skelbia jau. kad ūkiniai 
sunkumai rodo žymių mažėti 
natūraliai: taigi ir Kennedy 
aliarmas buvęs be pagrindo.

— Amerikos kariuomenės 
štabą Paryžiuje žada panaikin
ti ir prijungti visai prie gen. 
Norstad štabo Nato
Anas štabas užsitraukė nema
lonę. kai norėjo gauti 200.000 
dol. Paryžiuje savo klubui pra
plėsti. Tada iš Paryžiaus buvo 
gautas vienos moters skundas 
Baltiesiem Rūmam, ir pinigai 
buvo sustabdyti.

Wagne is nenori ar Wagne- 
rio nenori'’
New Yorko r ayoras Vagne

ris pareiškė, kad priklausys 
nuo jo šeimos sveikatos, ar jis 
sutiks būti kandidatas naujuo
se rinkimuose i mayoms. Tuo 
tarpu viešosios opinijos davi
niai tarp demokratu rodo, kad 
88 procentai demokratai nebe- 
rems Wagnerio perrinkimo.

Kodėl taip daro ne tik ko
munistai. bei ir kongresmanas 
James Rooseveltas ir dienraš
tis Nevv York , Times, aiškėja 
iš komisijų darbo — jos iške
lia netolimos' praeities faktų, 
kurie duoda ypatingos šviesos 
to dienraščio kai kuriem redak
toriam (Matthevvs). to kongres- 
mano (Roosevelto) tėvam ir 
apie juos susitelkusiem valsty
bės vyram, kurie čia vadinami 
“liberalais".

prezidentas, (vidury) susitiko su Alžiro atstovaisBOURGUIBA, Tuniso
Žiuricho parke. Šveicarijoje, prieš vykžamas kalbėtis su de Gaulle.

tymą dėl Laos: Menšikovas pra
nešė valstybės sekretoriui Rusk, 
kad Maskva kaip ir anksčiau 
nori suinteresuotų valstybių 
konferencijoje svarstyti Laos 
klausimą.

Dėl Kongo: teberemia Gizen- 
gos vyriausybę, ir maršalas 
Grečko vyksiąs į Egiptą tartis 
su Nasseriu dėl pagalbos Gi- 
zengai: sieks paveikti Sudaną, 
kad praleistų tą pagalbą per 
savo teritoriją.

3. Atnaujino spaudimą dėl 
'Berlyno: paskelbė apie memo
randumą, kovo 17 Įteiktą kanc
leriui Adenaueriui, kad Berly
no klausimu turi būti derama
si ir kad jis turi būti išspręs
tas, kaip siūlo Maskva —: va
karų Berlynas turi būti pavers
tas laisvu miestu.

Galimas daiktas, kad? spau
dimas dėl Berlyno turiiuo tar-

4. Artėjant kovo 20 derybom 
dėl nusiginklavimo, paskelbė, 
kad Kennedy vyriausybės nu
sistatymas nesiskiria nuo Ei- 
senhovverio. Tokis iš anksto 
skelbimas gali būti suprastas 
kaip propagandinės dirvos ruo
šimas.

— Kennedy, buvęs New Yor
ko policijos komisaras, vasario 
27 aštriai pasivarė prieš may- 
oi a Wag.>jrĮ: ,'s nepailstas 
miesto reikalų, veikia tik žo
džiais. bet ne darbais.

KONGE CHAOSAS — AR IŠGELBĖS VADŲ KONFERENCIJA?
Konge, jei žinios teisingos, 

viena audra praėjo — pavojus, 
kad Gizengos komunistinė ka
riuomenė užims ir sostinę Leo- 
poldville. O pereitą penktadie
ni ji buvo užėmusi Kasai sosti
nę Luluabourg, savo rankose 
turėjo pusę Kongo ir buvo per 
3-4 dienų žygi nuo Leopoldvil- 
le. Tačiau tai neįvyko. Gizen- P'^intis sve-
gos kariuomenė Luluabourge 
pakrikusi. Dalis patraukusi i 
šiaurę, dalis dingusi džiunglė
se. o pats to dalinio vadas ieš
kojęs azylio JT kariuomenėje.

Luluabourg miestas vėl Mobu- 1 
tu kariuomenės Įgulos rankose.

Antra naujiena —
Prezidentas Kasavubu. Katan- 

gos prezidentas Tshombe ir 
Pietų Kinai provincijos prezi
dentas Ka’onji vasario 28 

pasirašė karinę sutartį kovo
ti bendrom jėgom prieš komu-

timos jėgos kišimuisi į Kongo 
reikalus iš šalies. - .

Tai jau pasisakymas ir prieš 
Jungtinių Tautų kišimąsi. Tie 
trys sutarė taip pat šaukti šį 
sekmadieni Kongo lyderių kon-

Korupcijos teras Hoffa la:ra;jo per felcT?
atšaukė, ir senasis korupcijos 
meisteris Hoffa jau numatė ir 
rinkimus gegužės mėn.

Gali dar įsikišti teisingumo 
departamentas.

’.ONGE MEDŽIOJA nežinia kas ir 
nežinia ką — taip 
inaižę.

ten viskas susi-

James R. Hcffa laimėjo. Va
sario 28 federalinis teisėjas F. 
Dickinson Letts leido sunkve
žimių šoferių (Teamsters) uni
jai rinkimus, kuriuos Hoffa be 
jokio vargo vėl laimėjo. Unijo
je yra 1.700.000 nariu. Jos pre
zidentas Hoffa buvo kaltina
mas korupcija — eikvojo uni
jos pinigus saviem reikalam, 
sukčiavo rinkimus. Kai unija 
nesiėmė žygių apsivalyti nuo 
korupcijos, 1957 ją išmetė iš 
savo tarpo AFL—CIO; kitais 
metais teismas paskyrė unijai 
globėjų komisiją, kuri turėjo 
uniją apvalyti nuo korupcijos. 
Dabar teisėjas anuos globėjus

— Kennedy užsimojo Įtrauk
ti daugiau negni i diplomatinę 
tarnyba ir pasiųsti juos Ameri
kos atstovais i Afrikos va'stybes. 
Tačiau per Liberiją ir kitas 
Amerikai draugingas juodąsias 
valstybes patyrė, kad ten ki
tas supratjmas: Amerikos juo
do atstovo atsiuntimas bus lai
komas diskriminacija Afrikos 
valstybei.

ferenciją Malagasy respubliko
je (Madagaskare). Pakvietė ir 
Gizengą. jo kariuomenės vadą 
Lundulą ir Kivu provincijos ly
deri Kashamura. Gizengos bi
čiulį. kuris betgi Gizengos nu
šalintas ir sėdįs kalėjime.

Ar jie susitars?
N. Y. H. Tribūne vedamaja

me abejoja, kad jie susitartų, 
ir remia Hammarskjoldo reika
lavimą — nuginkluoti visą Kon
go kariuomenę.

— Belgijos užsienių reikalų 
ministeris vasario 28 paskelbė, 
kad belgai savanoriai bus pa
raginti išvykti iš Kongo.

— Gizenga išvaręs 5 komu
nistų laikraštininkus — rusą, 
lenką ir 3 čekus. Paaiškinimas 
— vyriausybės nedavė pa
kankamos paramos Gizengai.

— HammaHkjoldas paprašė 
tarptautinį teismą ištirti Lu- 
mumbos ir jo draugų nužudy
mą (ištirti, ką Lumumba nužu
dė — neprašė).

— Indija sausyje išvarė So
vietų atstovybės tris tarnauto
jus. kurie šnipinėjo ... komu
nistinei Kinijai.

— Titanas, nauja rengiama 
paleisti raketa, skris 9.000 my
lių. Ji bus pajėgesnė didesniem 
atominiam 
nei Atlas.

kroviniam pakelti

se buvo vienas iš tų. kurie or
ganizavo vadinamuosius "skrai
dančius tigrus". Jis ir liudijo 
apie Kiniją, jos praradimo kal
tininkus.

★

"Kai aš buvau Chunkinge. o 
anksčiau dar Hangchovv. kada 
ten buvo vyriausieji štabai. — 
aš radau jaunų vyrų. Amerikos 
valstybės departamento tarnau
tojų. su kurių pažiūrom mano
sios nesutiko. Jie galvojo ir sa
kė mūsų ambasadoriui, o taip 
pat gen. Sihvell. kad komunis
tinis sąjūdis tai sąjūdis už že
mės reformą, km i bus palai
minga Kinijai, o Chiang Kai- 
shekas lai diktatorius, ir mės 
turim rikiuotis i žemės refor
mos grupę (tie patys argumen
tai. kuriuos Mattheus skelbė 
apie ('astro! Red.)”.

Tarp taip galvojančių Paw- 
ley suminėjo komisijai John 
Service, John Carter Vincent, 
John Davies, Jr. Sakydamas, 
kad Kinijos atidavimas komu
nistam veda. į trečią karą, kal
tę už tai labiausiai skyrė dar 
ir šiem vardam: Dean Acheson, 
Philip Jessup, Owen Lattimore.

Komisija klausė liudininką, 
ar tai. jo manymu, nuoširdus 
anų žmonių apsirikimas padėtį 
vertinant, ar kas kita. Pavvley: 
yra labai aišku, kad bent

vienas iš tų žmonių, John 
Service, buvo iškviestas į tei
singumo departamentą po to, kai 
įo namuose buvo rasti doku
mentai, įo parsinešti vakare, 
kurie buvo > nufotografuoti ir 
perduoti rusų agentui New Yor- 
ke, išgabenusiam juos į Rusi
ją

Senato vidaus saugumo ko
misija dar 1952 priėjo išvadą, 
kad Lattimore ir Vincent pa
darė įtakos “pakeisti Jungti
nių Valstybių politikai 1945 Ki
nijos komunistam palankia 
prasme" ir Lattimore pavadino 
senato komisija "sąmoningu so
vietų konspiracijos įrankiu".

Ar buvo, kas Baltuosius Rū
mus dėl to įspėja? r

Pav.ley liudijo, kad laikotar
pyje nuo 1945 iki 6 mėnesiai 
prieš Korėjos karą jis turėjęs 
šešis pasikalbėjimus su prezi
dentu Trumanu. Juose Pawley 
tvirtinęs:

Jei mes nesudarysime stip
rios nacionalinės Kinijos jėgos 
jos laisvei apginti, tai Kinija 
bus prarasta komunistam, o jei 
ji bus prarasta, tai eis ir visa 
Azija.

Paskutiniame pasikalbėjime 
Pavvley nuomonei pritaręs ir 
gen. Marshallis. Nors Marshal- 
lis — pastebėjo Pawlėy — bu
vo daug kritikuojamas dėl Ki
nijos praradimo, tačiau jis bu
vo vienas iš tų. kurie sustab
dė Philip Jessup. Achesono at
stovą. nuo rekomendacijos pri
pažinti komunistinę Kiniją.

Kur dabar tie veikėjai, pasi
tarnavę komunistam?

John Service, atleistas to me
to valstybės sekretoriaus, da
bar yra gen. konsulas Uver- 
pool: Philip Jessup pernai pa
skirtas į tarptautinį teismą

Ta grupė, kuri taip pasitar
navo komunistam, nėra išsibai
gus ir savo įtakos nustojus. Ji 
globoja savo narius. Ji rūpina
si. kad (a praeitis nebūtų de
maskuojama. Pasistengia, kad 
ir toki dokumentai neišvystų 
didžiosios spaudos.

.Aišku, kad prieš komisijas 
susijungia užsieninis ir nami
nis sąmokslas.



DARBININKAS

Žaliasis Velnias atėjo ižpažinties
Iš partizanų kovos Lietuvoje (4) chavičiaust rinktinėje. Stojęs

džionio, buvusio Gegužinės kle
bono, prisipažinimus. Jie iš
gauti ilg^m naktim — 1946 
sausio 30, 31, vasario 4, 5, 7, 

. 8, kovo 15, 20 ... Skaitome 
kun. Liudviko Putono, Čiobiš
kio klebono, eilės buvusių par
tizanų pareiškimus. Visi jie pa
sakojo apie Žaliąjį Velnią. 
Paties Žaliojo Velnio niekur ne
girdim prabylant. Tik kiti apie 
jį kalba. Lyg viskas dėtųsi Ža
liojo Velnio šešėlyje.

Žaliasis Velnias nuo 1944 
organizavo savo būrius dešinia
jame ir kairiajame Neries kran
te. Jo veikla siekė nuo Šven
čionių ir Vilniaus iki Kauno ir 
Šiaulių. Ji labiau apgaubta 
konspiraciniją ir mistika, 
būtų -atsiliepusi Vaižganto 
duvų dvasia.

Jei Žaliasis Velnias turėjo 
savo štabo buveinę Kaune Vili
jampolėje rūsyje, tai jis turė; 
jo ir kitą būstinę Čiobiškyje, 
prieglaudoje. Ten veikė ir 
“spaustuvė”, kuri spausdino 
laikraštėlį ir atsišaukimus ...

Liudijimuose kartojasi pa
reiškimai apie partizanų mėgi
nimus sukliudyti sovietinius 
rinkimus, apie lapelių platini
mą ir rinkimų būstinių apšau
dymą. Kartojasi partizanų lau
kimas. kad Has nors turi įvyk
ti. Kai jie užeidavo pas Čio
biškio 
si: ar

kleboną, vis teiraudavo- 
nebus permainų.

Lyg
Va-

nu-Žaliasis Velnias, antai, 
baudžia nusikaltusį ir palieka 
jo rankoje ar prie jo raštelį 
su Žaliojo Velnio parašu.

Žmonės manę iš pradžių, kad 
esą daug tokių velnių.

Žaliasis Velnias lankėsi pas 
klebonus kartais pats, bet daž
niau per savo ryšininkus ir ry
šininkes. Vienos jų kursavo 
tarp Vilniaus ir Ukmergės ar 
Kauno. Viena (Indyra) turėjo 
švietimo komisariato pažymėji
mą. kad esanti Trakų ir Uk
mergės mokyklų inspektorė. 
Tai lengvino jai keliones.

Tų ryšininkų ir talkininkų 
vardai taip pat lyg iš Vaižgan
to raštų — šalia žaliojo Vel
nio yra jo pavaduotojas Pilia
kalnis. ryšininkė Velnio Išpe
ra, kiti — Žilvitis, Jurginas, 
Audra. Perkūnas. Sūkurys. Svy
rūnėlis. Baravykas. Vyšnia. Vė
jas. Jų laikraštis vadinosi Ža
lioji Giria, kurią redagavo ir 
leido Gandas ir Tutinas ...

Žaliasis Velnias 1945 įsakė 
partizanam persiorganizuoti ka
riuomenės pavyzdžiu. Buvo su-

KERNAVĖS bažnyčia Neries pa
krantėse.

"Mums atrodė, kad Sovietai 
ir kiti sąjungininkai susipyks, 
ir. tada kils karas, ir Lietuva 
bus tokia, kokia buvo prieš į- 
vedant Tarybų valdžią".

Laikraštėlyje buvo dedamos 
viltys į Ameriką, ir pats Čio
biškio klebonas skaitęs žalio
joj Girioj apie “12 Trumeno 
punktų”.

Tačiau laikas bėgo. ir vyrai 
daryti du batalijonai; antrame partizanų eilėse krito, o per
buvo 4 būriai. Jiem buvo skir- mainų nebuvo. “Ligi 1945 ko
tas uždavinys ne tik sukliudy- vo mėn.. iki buvo sumuštas 

«ti administracijos veikimą, bet štabas, mes turėjome radijo 
pasiruošti ir karui kilus užim- aparatą. Prieglaudoje svečių 

kambaryje klausydavome. O 
paskui tas aparatas buvo pa
imtas kariuomenės”, žaliasis 
Velnias tada su savim nešiojo-

. ti Kaišiadoris. '
Čiobiškio klebono kun. Pu- 

zono parodymuose kalbama, 
kad 1944 rudenį Žaliasis Vel
nias su draugais atvykęs į čio- s* rašomąją mašinėlę atsišauki- 
biškio kleboniją. Jis paprašęs mam.

Kas buvo tas žaliasis Vel
nias, prasitaria iš visų pareiš
kimų tik Čiobiškio klebonas.

Tai Jonas Misiūnas, pasi
traukęs iš Plechavičiaus Vieti
nės Rinktinės su ginklais.

išklausyti išpažinties. Du kuni-

visiem suteikę komuniją.
Paskui vyrai išsiskirstę į kai

mus. iš kurių jie buvo susi
rinkę.

PREKYBA AR IŠDAVIMAS?
Sen. Thomas Dodd, vidaus 

saugumo komisijos primininkas. 
aptiko keistą dalyką — Ame
rikos prekybos departamentas 
buvo išdavęs leidimą Bryant tirs. Komisija jau pakvietė spe-

patyręs, šen. Dodd kreipėsi į 
departamentą, kad išvežimas 
būtų sustabdytas, iki vidaus 
saugumo komisija reikalą iš-.

_Chucking a. Grinding Co„ 
Springfield. Vt.. parduoti So
vietų Sąjungai mašinas, kurios 
reikalingos raketų gamybai. Ma
šinos yra ypatingos savo to
bulumu tikslumu — iki mili- ' 
joninės colio dalies. Jos veikia 

: automatiškai. Tokių lig šiol 
niekas pasaulyje negamina. 
Tikslumo atžvilgiu jom prilygs
ta Švedijoje ir Šveicarijoje ga
minamos mašinos, tačiau jos 
nėra automatiškos. Sovietai to
kios precizijos mašinų neturi. 
Kaip tik dėl tokios precizijos 
mašinų trūkumo. sprendžia 
ekspertai. Sovietai negali tokiu 
greitu tempu gaminti kariniam 
reikalam skirtų raketų. Žvalgy
ba turi žinių, kad dėl precizi
jos stokos paskutiniais mėne
siais Sovietuose susprogo ke: 
turios raketos.

Prakybos departamentas lai
do pereitai* metais išgabenti 
į Sovietus 45 tokia* mažinės, 
nors Pentagonas buvo tam 
priešingas. .

Departamento pareigūnas 
Pentagono nuomonę atmetė,
pasiremdamas savo pasikviestu čių perdavimui prieš Amerikos 
“kompetentingu ekspertu”. Tai saugumą.

cialistus reikalui tirti. Jie iš- 
tirs, kas yra tas “kompetentin
gas ekspertas”, ištirs* kiek ir 
ką departamentas leido išga
benti Į Sovietus nuo 1933. Jau 
dabar paaiškėjo, kad

visos Amerikos prekybos su 
Rusija 65 procentai saugumo 
sumetimais buvo Pentagono siū
loma neišleisti, tačiau depar
tamentas Pentagono nuomonės 
nepaisė.

-Jam labiau rūpėjo prekyba 
ne saugumas. Į prekybos se
kretoriaus pąreiškimą. kad A- 
merikos firma savo gaminius 
negali pas save laikyti, juos 
turi kam nors parduoti, šen. 
Dodd atsakė: jei valstybė su
perka kviečius, sviestą, mėsos 
produktus ir juos laiko sandė 
liuese, tai kodėl negali vals
tybė nupirkti ir tokiu malinę 
ir jas palaikyti, užuot greiti
nusi savo priešininko apsigink
lavimą.

Journal American sveikina 
šen. Dodd. kad turėjo drąsos 
pasipriešinti Amerikos paslap-

Su juo buvo ir tokie pat lai
ku pasitraukę jo draugai. Bet 
artimiausias jo draugas krito. 
O “1945 gavėnios metu naktį 
per kautynes prie Pigonių kai
mo buvo nušauta Žaliojo Vel
nio žmona ... Ją palaidojau 
naktį Čiobiškiu kapinėse. Apei
gos buvo tik duobės pašlaks
tymas ... Paties Žaliojo Vel
nio nebuvo”.

Apie Žaliojo Velnio likimą 
pranešė tik pačių “dokumentų” 
redaktoriai. E jų atsiliepimo iš
našoje patiriame:

— Jonas Misiūnas nepriklau
somoje Lietuvoje tarnavo pa
sienio policijoje, buvo vach
mistras. Karo metu buvo Ple-

vienoje vadovybėje sujungti vi
sus Trakų, Ukmergės, Utenos, 
iš dalies Alytaus ir Švenčionių 
partizanus. “1945-46 metais Ža
liajam Velniui aktyviai padėjo 
kunigai: Rudionis, Puzonas, 
Simaška, Ažubalis. 1945-46 me
tais Žaliojo Velnio gaujos liau
dies gynėjų ir kariuomenės jė
gomis buvo sudaužytos, o Mi
siūnas ir jo pagalbininkai su
imti. žaliasis Velnias nusižu
dė”.

Tos žinios apie partizaną Jo
ną Misiūną yra paminklas, įam 
priešu pastatytas.

(Kitame nr.: Kaip bolševikai 
priėjo prie vyskupo V. Borise- 
vičiaūs).

SPAUDA

Kaip numainikavo kaimynai lenkai
Naujienose vasario 18 J. Ci

cėnas aprašo, kaip sekėsi “kul
tūriniai mainai” kaimynam len
kam. kuriem anksčiau tas klau
simas buvo kilęs:

“Pažiūrėkim, kaip ‘kultūr- 
mainikavimas’ atrodė ir tebe
atrodo pas mūsų pietų kaimy
ną — lenkus. O Gomulkos re
žimo-juk ir lyginti negalima su 
okupacine padėtimi Lietuvoje.

“Du ‘tūzai’ paskubo laimės 
bandyti. Tai M. Waiskowicz, 
mums pažįstamas iš P. O. W. 
(pirmosios Nepriklausomybės 
dienomis — lenkų karinė or
ganizacija, kuri turėjo sureng
ti Lietuvoje sukilimą ir Lietu
vą prijungti prie Lenkijos 1919, 
bet laiku buvo išaiškinta ir lik
viduota. Red.), ir Cat. Mackie- 
wicz, ‘Slovo’, tremty gi ‘Lwow 
i Wilno’ redaktorius, egzilinės 
lenkų vyriausybės bu v. premje
ras (buvęs Vilniuje didelis lie
tuviu neprietelis. Bed.j. Ir abu-

pati susitvarkė (ir ..; sudar
kė!). Tas pat su Slonimskio raš
tais. Tas pat su Lechon kūry
ba. Štai ‘Kontynent’ Nr. 23-24 
rašo, kad vieną jų straipsnį 
Varšuva persispaudino, bet iš
metė tokius pvz. sakinius: 
‘Mums negresia joks soc-realiz- 
mas’. Bijo ir šešėlių ...

“Dėl kelionės iš šiapus i ana
pus. Mėnrašt. ‘Kultūra’ (leidžia
mas Paryžiuje. Red.) atidžiai 
sekė Gomulkos ‘revoliuciją'. 
Linkėjo kuo labiau atsipalai
duoti nuo Kremliaus. Bet kai 
pasirodė, kad Gomulka nėra 
revoliucionierius, bet senojo 
režimo' lankstesnis moderato
rius. ir ‘Kultūra’ atšalo. Le
galiu keliu į Lenkiją neįsilei- 
džiama nei ‘Wiadomosci’, nei 
‘Kultūra’, nei jokia knyga iš 
Vakarų. Viskas pro ... cenzūrą, 
arba vienašališki mainai (iš 
anapus į šiapus, bet ne iš šia
pus i anapus).

ŠEN. THOMAS H. KUCHEL (deš.) su savo žmona Betty Kuchel ir Leonardu Valiuku. Šen. Tom Kuchel 
rezoliucija (S. Con. Res.. 12) perduota Senato užsienio reikalų komisijai. Būtų tikslu pasiųsti padėkos laiš
kus adresu: The Honorable Thomąs H. Kuchel, United States Senator, Senate Office Building, Washington 
25, D. C.

PAREMKIME REZOLIUCIJAS LIETUVOS REIKALU
Lietuvių išeivija Amerikoje 

visuomet jautriai sielojosi Lie
tuvos reikalais, atliko milžiniš
kus darbus, kad vėl būtų lais
va. Pirmaisiais nepriklausomo 
gyvenimo metais jie kaip rū
pestinga motina sekė atgimu
sios Lietuvos žingsnius ir nuo
širdžiai džiaugėsi kiekvienu lai
mėjimu.

Šiuo metu tarptautinėj poli
tikoj judinant kolonijų išsilais
vinimą ir sekant jų Įsijungimą,

pirmiausia. Senato ir Atstovų 
Rūmų Foreign Affairs komite
tus, vėliau savo valstybių se
natorius ir distriktų kongres- 
manus, prašydami, kad ši re
zoliucija būtų priimta ir gau
tų tolimesnę teisėtą eigą.

Amerikoje toks nuomonės 
reiškimo būdas,"kreipiantis į 
įstatymų leidėjus, yra labai po
puliarus ir su juo’ skaitomasi. 
Jeigu mes šiuo metu išvystysi-

Laiškai ir telegramos į
Washingtoną
Neseniai Kalifornijos lietu

vių pastangomis šios valstybės 
senatorius T. H. Kuchel įne
šė Kongresan rezoliuciją, ku
rioje prašoma, kad J. A. Vals
tybių prezidentas, atsižvelgda
mas į neteisėtą Lietuvos okupa
ciją ir į jos gyventojų norą 
būti laisvais, kreiptųsi į Jung
tines Tautas, prašydamas pri
imti nutarimą, pareikalaujant me s(jpria akciją, tikėkime, pa- 
okupsntą iš Lietuvos pasi- sieksime laimėjimo. Jei kam bū-

verčiasi paskaitomis, o Cat nie
kinimu Vakarų (ypač anglų).

maskowS P-Mrisfai. pgiUkat Jaikrašoų p^įomJ’ ir 

nebeatpažįsta savo knygos apie • 
Monte Casino (kur lenkų ka
riuomenė smarkiai kovėsi są
jungininkų pusėje prieš vokie
čius. Red.), o kitų perspausdi
nimo ‘byla’ pas cenzorių (jau 
bene 4 metai). Ir-judėjimo lais
vė gana ribota. Nutildė, ir ga
na ... ‘mainų’.

” “Poeta^ Galczynski. grįžęs žy
miai anksčiau — dar Bieruto 
metais, kai leido jo raštus, nei 
‘nagų neprikišo', nes cenzūra

koji pažiūra) sako: “Krašto ne
privalo lankyti ... rašytojai.

- - kaip * irepriįfeųspmįį: valstybių, .....
tolerantiš- į Jungtini’ Tautas, Amerikos traukti, duodant jos gyvento? - ne v£saį aišku, kur reikia 

tenka Jams Jungt. Tautų priežiūroje kreiptis į- ne visi sugebės pa-

redaktoriai’. Iš viso, kas trem
ty rašo, tegu leidimo j ana
pus neprašo”.

— Ukrainos min. pirminin
ką N. JT. Kalčenko nuėmė iš 
pareigų dėl žemės ūkio nepa
kankamo produktyvumo. Kal
čenko valdžioje buvo nuo 1954.

— Kubos radijas ir spauda 
atnaujino propagandą, kad da
bar jau Kennedy rengia karinį 
Kubos užpuolimą.

lietuvių išeivijai vėl 
svarbūs uždaviniai — visomis 

priemonėmis 
klabenti duris, primenant, jog 
lietuvių tauta, šimtmečiais puo
selėjusi laisvę ir šiuo metu no
ri būti nepriklausoma nuo 
Kremliaus satrapų, kurie ją 
pasmerkė išnaudojimui ir iš
naikinimui. (Prof. K. Pakšto 
surinktais daviniais bei apskai
čiavimu, imant dėmesin natū
ralų prieauglį), trumpame oku
pacijos laikotarpy mūsų tautos 
nuostolis žmonėmis siekia 25 
procentus.

..

r* z

KONGRESM. GLENARO P. LIPSCOMB jneM j JAV Atstovų Rūmu* rezoliu 
ei Ja Lietuvos reikalu. Nuotraukoje it k. j d.: Antanas Skirtus. "Lietuvių Dienų" 
žurnalo Mdejaa; kongresm. Clen Lipscomb ir Leonarda* Valiukas.ir Leonarda* Valiukas.

apsispręsti dėl savo krašto atei- rašyti tuo reikala laiškus, įfe. 
ties ir valdymo formos. ,os Amerikos Lietuvių Tarybos 

ši rezoliucija (S. Con. Res. skyriai mielai eis talkon, visais 
12) yra Senato užsienių reika- būdais pagelbėdami. Kur nėra 
lų komitete, kurio pirmininkas Alto skyrių, informaciją ir pa
yra senatorius J. W. Fulbright. galbos teiks kitų lietuviškų or- 
Kad rezoliucija gautų eigą ir ganizacijų valdybos. Jei kas ne
būtų svarstoma senato pilna- žino savo kongresmano pavar- 
ties posėdy, reikia, kad ji bū- dės ir kongresinio distrikto nu- 
tų priimta šio komiteto. Tą pa- merio, tesikreipia į balsuotojų 
čia rezoliuciją Kalifornijos 24 registratorių (County registrar 
distrikto kongresmanas G. P. of voters).
Lipscomb, didelis lietuvių bi
čiulis, patiekė Atstovų Rūmam, 
kuri įregistruota H. Con. Res. 
153 ir šiuo metu taip pat yra 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komitete.

Visų tad Amerikos lietuvių
ir jų organizacijų pareiga pa- — Anglijoje influenzos epi- 
sirūpinti, kad rezoliucija, ga- demija per vieną vasario sa- 
vusi teisėtą eigą, patektų į vaite mirė 1.393. Kai kur fab- 
Jungtines Tautas. Laiškais ir rikuose sustojo darbas ir net 
telegramomis turime užversti paštas nebuvo išnešiojamas.

Tenelieka nė vieno sąmo
ningo lietuvio, kuris neatlik
tų savo pareigos. Kiekvieno 
laiškas ar telegrama turi pa
siekti Washingtoną. Ig. M.

Patarnauiame daugiau kaip 100 mėty

PASKUTINIU NUTARIMU 3% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI « --- '

J PER METUS

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau <3’į%

31/2%
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

NORMALUS DIVIDENDAS

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

.. kur Jūsų pinigai tarnauja tik jum*:*
BROOKLYN. New York

Eastcm Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Novtrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniai* 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad vakarais nuo 5 Iki 8 v

Brodu-av Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė 

Antradieniais • Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet

PResMent 3-7000

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro

STagg 2-M7*
Member Federal Deposlt Insurance Corporation

žurnalo MdCjas;
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Vasara bus antroji dainų šventė
Dainų reikšmės aiškinti ne- masinėm dainų šventėm. Tuo 

tenka. Dainomis aidi tautos keliu ėjo net tokie vokiečiai, 
siela, jos jausmai ir išgyveni- kurie niekada ir niekieno ne- 
mai. Tauta jau nebegyvena, jei buvo visai pavergti, tik susi-
nedamuoja. Ji neturi ko pasa
kyti savo. Ji būna jau praradu
sį savo individualumą, kuris 
apsireiškia daina, skirtinga nuo 
kitų tautų. Griebiamasi tada 
svetimų dainų, bet drauge nu
sigriebiama ir svetimos dvasios. 
Jonas Balys labai teisingai sa
ko: jei liaudies dainose “tik tą 
pati ran(ii, kaip ir kaimyninė
se tautose, tokiai tautai jau nu
lemta veikiai pranykti iš žemės 
paviršiaus“. Iš to labai aiški 
dainų reikšmė.

★

Lietuviai seniau dainavo dar
be ir žaisme. Kone kiekvienas

skaldę. Pabaltijoje prieš rusų 
priespaudą pirmieji savo dainų 
švente pasireiškė estai (1869), 
o kiek vėliau ir latviai(1873). 
Tos pirmos jų šventės dvasioje 
Karolis Baumanis sukūrė melio- 
diją Tafutos himnui.

Lietuviai pirmos dainų šven
tės susilaukė tiktai nepriklau
somoje Lietuvoje, Kaune (1924). 
Joje pasirodė 80 chorų su 3,000 
dainininkų. Trečioji dainų 
šventė (1930) sutelkė jau 200 
chorų su 9,000 dainininkų. Dai
na laisvės ilgėjosi ir laisvėje 
stiprėjo.

DARBININKAS

Radijas, kurio klauso visos tautos
Vatikano radijo stočiai 30 metę

POPIEŽIUS JONAS XXIII kalba Vatikano radijo sukakties šventėje.

šiais metais suėjo 30 metų 
nuo Vatikano radijo stoties 
atidarymo, ši reikšminga su
kaktis buvo paminėta sekmadie
nį, vasario 12. Tą dieną 11 vai. 
Vatikano valstybės sekretorius 
kardinolas Domininkas Tardi- 
ni stoties patalpų koplyčioje 
atlaikė šv. mišias, o popiežius 
Jonas XXIII 11:30 vai. konsis
torijos salėje specialioje audi
encijoje priėmė radijo progra
mos direktorių su visų tauty
bių programų vedėjais ir jų 
pagelbininkais ir stoties me
chanikais.

PO entuziaztiško popiežiaus 
sutikimo, radijo programos 
direktorius Tėv. Antanas Ste- 
fanizzi, S. J., visų vardu pa
sveikino Jo šventenybę ir, iš
keldamas sukakties reikšmę pa
brėžė, jog Vatikano radijo pro
gramos personalas nuoširdžiai 
stengiasi, kad būtų pasiek
tas Jo Šventenybės užsibrėž
tas apaštalavimo tikslas.

Po direktoriaus kalbos po
piežiaus pasveikinti ėjo aukš
ti pareigūnai dvasininkai, naš
lė 
su

grafienė Katerina Marconi 
dukra Elektra, tautinių pro-

gramų delegatai. Lietuviam at
stovavo kun. L.Dielininkaitis ir 
kun. J.Bulaitis. Sveikinimams 
pasibaigus, popiežius pasakė 
progai pritaikintą kalbą,, kuri 
buso transliuojama kartu su 
visomis iškilmėmis per televi
ziją perduodama.

“Jau 30 metų kaip per Šiuos 
mikrofonus 1930 m. vasario 12 
d.. 16:30 vai. pirmą kartą nu
skambėjo Šventojo Tėvo Pi
jaus XI balsas, po Gulielmo 
Marconi žodžio, asmeniškai 
daug prisidėjusio prie šios sto
ties Įrengimo; balsas, kuris ne
matomais erdvės keliais pasiekė 
tolimiausius kraštus“.

“Dar tebėra gyvas tų žodžių 
prisiminimas, kuriais popiežius 
šventos* knygos įkvėptas šaukė 
į didžiulę žmonijos šeimą “Au
dite coeii quae loųuor". Klau
syk dangau ką kalbu, klausy
kis žeme mano burnos žodžių. 
Klausykite jų visos giminės, 
ausimis išgirskite visi pasau
lio gyventojai, turtingi ir varg
šai. Klausykite salos ir toli gy
venančios tautos..

Toliau popiežius priminė šios 
radijo programos reikšmę 30

metų bėgyje. Per ją buvo 
transliuojamos popiežiaus kal
bos ir liturginės iškilmės. Ji 
tarnavo popiežių apaštalavimui 
ir tiesioginiam jo ryšiui su ti
kinčiaisiais, skelbiant pasauliui 
tiesą ir meilę. Ji pranešinėjo 
linksmus ir liūdnus įvykius, 
guodė prispaustuosius, belais
vius ir tremtinius bei jų mo
tinas ir žmonas. Su viso pa
saulio tikinčiųjų pagalba Vati
kano radijas ilgainiui įsigijo 
didelės reikšmės visose penkio
se pasaulio dalyse. Pagaliau šv. 
Tėvas nušvietė, kiek popiežiai 
ir programų direktoriai rūpi
nosi šios apaštalavimo priemo
nės išvystymu ir tobulinimu.. 
Baigęs kalbą Jonas XXIII su
teikė popiežišką palaiminimą.

Šioje audiencijoje dalyvavo 
ir lietuvių programos vadovy
bė su savo pagelbininkais: 
Msgr. K. Razminas, kun. V. 
Kazlauskas — programos ve
dėjas, kun. Dielininkaitis, prof. 
Z. Ivinskis su žmona, kun. V. 
Balčiūnas, kun. P. Jatulis, kun. 
R. Krasauskas, kun. J. Bulaitis, 
tėv. J. Vjdšnora, MIC, tėv. 
Gidžiūnas, OFM.

V.

žingsnis buvo palydimas dainos. 
Daina linksmino- džiaugsme, ra
mino rūpestyje, guodė raudoje. 
Ji pasakojo senolių žygius, lie
josi jaunųjų ilgesiu didžios mei-

Amerikos laisvėje lietuviška 
daina taip pat yra plačiai ai- 

. dėjusi gausiais chorais ir dai
nų šventėmis. Nuo 1916 metų 
tų švenčių buvo daug — dides- 

lės. aidėjo per girias ir laukus nių ir mažesnių. Tarptautinėje 
lietuviškos būties atgarsiais. 
Būti — reiškė dainuoti: jei ne 
vienam, tai draugėn susiėjus; 
jei ir pritilus, tai dainos aidė-

parodoje New Yorke (1939) 
scenoje sustojo 60 chorų su 
3,000 dainininkų. Tai rodė šio 
krašto lietuvių dainos galybę,

jime nugrimzdus. Dainos tekė- Daina jie buvo gyvi, ir iš lie
jo pro lietuvių tautą, kaip upės 
jos žeme.

Viena upė kitados vadinosi 
Daina ar Dainava. Senas jos 
vardas reiškė sriaunąją ar grei
tąją upę. nesusietą su daina. 
Sijosi tiktai savo sraunumu, 
kaip dainos meliodija. Vėliau 
Dainava imta vadinti plati pie
tinės Lietuvos sritis. Nūnai tuo 
vardu pavadinama Dzūkija, o 
kartais ir visa Lietuva. Tuo no
rima pasakyti, kad Lietuva yra 
dainų šalis. Vadinasi, gyva ša
lis savo skirtinga dvasia. Ir tol 
liks gyva, kol dainuos ir norės 
ar galės dainuoti.

Tautinio atgimimo metu dai
nos skynė kelią laisvei ir tau
tos vienybei. Tai imta reikšti

tuviškos dainos turėtume to
liau semtis stiprybės.’ “Iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę 
semia“. — primena ne tiktai 
tautos didvyrius, bet ir dainas.

Lietuvių bendruomenė 1954 
Chicagoje suruošė pirmąją JAV 
ir Kanados lietuvių dainų šven
tę. Ji praėjo įspūdingai, neuž
mirštamai. Bet kad lietuviškos 
dainos iš viso neužmirštume, 
antrąją dainų šventę šiemet tu
rime padaryti dar Įspūdinges
nę. Kaip nereikia aiškinti dai
nos reikšmės tautos gyvybei 
išlaikyti, taip nereikėtų skatin
ti. kad šventei ruoštųsi visi cho
rai. o choruose dainuotų • visi 
balsingieji. Tegu mūsų dainos 
balsas, šaukiąs laisvės, toli nu
aidi per pasaulį!

Velnias ir vagis
Iš latvių liaudies pasakų

1 jOJ

ĮML

Dabar per Vatikano radiją jos mielai klausomos, dėl to 
transliuojamos programos viso- komunistai jas trukdo. Vatika- 
mis pasaulio kalbomis, jei tik 
Romoje susiranda tam tinkamų 
asmenų. Lietuviška radijo pro
grama transliuojama jau 21 me
tai. Dabar lietuviškos progra
mos Lietuvon perduodamos 8 
kartus savaitėje. Yra žinių, kad

no radijo patarnavimas mūsų 
tautai yra labai didelis, dėl to 
šios sukakties proga mūsų va
dovaujančių organizacijų vado
vybės turėtų pareikšti padėką.

T. V. G.

MASSACHUSETTS VALSTYBES senate iškilmingai paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė, čia ma
tome iš k. j d. šen. John J. VVall iš Lavvrence. Macs., gubern. John A. Volpe, prel. Pr. Jurą, sukalbėjusį se
nate maldą už Lietuvą, adv. Joną Grigalių, visų tų iškilmių iniciatorių.

Paremkime Vasario 16 signatarą
Mieli tautiečiai,
Prof. Step. Kairys (Kamins

kas buvo vienas pirmųjų lietu
vių, kuris tautinio atgimimo 
metais budino tautiečius, ska
tindamas atsikratyti svetimu 
rusų jungu ir kvietė žengti sa
vu lietuvišku keliu. Atsidėjęs j 
kūrė ir platino lietuvių spau- 

’dą, šaukdamas gimtojo krašto 
žmones kovoti už savąsias tei
ses. Jis buvo 1905 Vilniaus di
džiojo seimo atstovas, o 1918 
— veiklus Lietuvos Tarybos 
narys ir Vasario 16 akto sig
nataras. Vėliau aktyvus Lietu
vos valst. kūrėjas, mūsų didžių
jų miestų statytojas. Lietuvos 
universiteto profesorius. Antro
jo Pasaulinio karo metu buvo 
vienas iš didžiųjų kovotojų 
prieš bolševikų ir vokiečių oku
pacijas. Savo nuoširdžiu pasi
šventimu tautai, savais darbais 
yra iškilęs garbingųjų mūsų 
tautos vyrų eilėse.

Nežiūrint visų Lietuvos ir 
jo likimą ištikusių nelaimių, 
ilgų kovos metų, jo ryžtas prie-

Bet kaimo žmonės išminties 
nesrėbė iš puodynės. Ką jie 
kalbėjo, buvo tiesa. Vestuvės 
įvyko greičiau, negu laukė. Pa
čiam šienapiūtės įkarštyje.

Seniai, labai seniai, kai nak- nesistebėjo.
— Matysite, jie susives, — 

kalbėjo. — Ar ne taip buvo 
su anais, kurie dabar galukie- 
myje gyvena? Vienas antro, ro
dos. matyti nenorėjo, o žiūrėk 
— nesiteikė nė rudens sulauk
ti. Pačioje rugiapjūtėje visi tik 
klauso, kad iš sakyklos užsa- “ 
kus skelbia. Po trijų savaičių 
ir vestuvės. Dar kokios! Dabar 
jų vaikai jau vedasi. Susieis ir 
tie du nesikentėliai.

Bernas buvo smarkus ir jau 
praturtės. Turėjo žirgą, kurio 
nė Mintaujoje nepirktum. Dai- 

Seimininkas tai matė, bet lai- rėsi savo žemės sklypo. Nugirs-

timis gaidžiai giedojo ir gąsdi
no velnius, o vagys naktigonė
je arklius vogė, pas vieną stam
bų ūkininką tarnavo bernas ir 
merga. Abu buvo žvalūs, abu 
jauni, abu vieną rugių pėdą kė
lė, bet vienas antro nepaken
tė, kaip šuva katės. Kur ėję 
ar ką darę, vis riejosi.

— Ko čia man painiojiesi 
po kojom, kaip vyžos apivara. 
— rėkė bernas.

— Ko čia limpi prie manęs, 
kaip sudrėkęs sijonas, — rūs
tavo merga.

VESTUVIŲ vakare, kai jau
nieji grįžo iš bažnyčios, kur 
buvęs nebuvęs atsirado velnias. 
Nesnaudė nė vagis. Abudu su
sitiko už pirkios kampo.

— Tai ko tu čia dabar? — 
nustebo velnias, sutikęs savo 
draugą.

— Arklio! — atsakė vagis.
— Girdėjai, ką bernas sakė: 
geriau tegu vagis arklį džiau
na ... O tu?

— Sielos' — padvokė vel
nias. — Girdėjai, ką merga sa
kė: geriau už velnio, negu už 
berno ... Bet kaip paimti, kad 
gyva? Ar negalėtum padėti?

— Tai ką turėčiau daryti?
— klausė vagis.

— Vienas negali arklio iš

krosnies suriko antrąjį kartą:
— Dieve, padėk!
Velnias įdūko. Kad būtų į- 

manęs, būtų sudraskęs, kaip 
vilkas avį. Susilaikė. “Na — sigailėjimo tvojo, kol išginė 
galvojo, — gal tretį kartą ateis 
jam į galvą protas. Užtektų ir 
to vieno karto. Nuotaka skaus
mo neišlaikytų ir mirtų”. Ge
rai nusitaikė ir visu pragariš
ku sunkumu suslėgė 'abi jau-

šveisti velnią, kad ėmė šveisti 
— per galvą, per šonus, per 
nagas, kur papuolė. Velnias 
rangėsi ir cypė, o vagis be pa-

šintis, kovoti ir laimėti nėra 
sumažėjęs, tačiau sumažėjo jo 
sveikata ir jėgos. Senatvėje at
sidūrė varge, kuomet sunki li
ga, nutraukė jo normalų gyve
nimą. Atsipeikėjęs nuo vienos 
ligos mūsų tautos veteranas 
vėl pateko ligoninėn. Po sun
kios operacijos tapo invalidu.

Aišku, kad Nepriklausomy
bės akto signataras yra reika
lingas skubios paramos. Esa
mųjų išteklių toli gražu napa- 
kanka visoms išlaidoms apmo
kėti, ir savo gyvenimo saulė
leidyje yra globojamas draugų 
ir artimųjų. Yra likęs be šei
mos. Žmona po Sibiro trem
ties ir kančių yra mirusi.

Tad, brangūs lietuviai, pa
remkime, kiek išgalime, savo 
tautos žilagalvį kovotoją — ve
teraną.

1961 sausio 19 Chicagoje. A. 
L.B. Chicagos apygardos ini
ciatyva, susirinkę įvairių poli
tinių ir kultūrinių organizaci
jų atstovai, vienbalsiai nutarė 
tuoj organizuoti lėšų telkimo 
vajų ir sudarė prof. Step. Kai
riui remti komitetą: Komitetas 
nuoširdžiai kreipiasi Į plačiuo
sius lietuviškosios visuomenės 
sluoksnius, prašydamas atski
rai ir organizuotai ateiti į tal
ką ir skirti lėšų prof. Step. 
Kairiui remti. Gautos aukos 
bus skelbiamos spaudoje. 
Pinigus siųsti komiteto iždi
ninko vardu: prof. S. Dirman- 
tas, 4241 So. Maplewood Avė., 
Chicago 32, UI., USA, arba 
Midland Savings and Loan As- 
sociation, 4040 So. Archer Avė., 
Chicago 32. III. in Account No. 
9068.

Einant jiem į trobą, velnias 
priemenėje krūptelėjo ir atšo
ko nuo kampo.

— Tai ko čia strikseni, kaip 
ožys prie kuolo, — pastebėjo 
vagis. — Ar jau šokti įsigei
dei?

— šoktum ir tu, pamatęs to
kį daiktą. Matai kampe kriukį, 
šeimininkas juo ramstėsi šven
toriuje ir vienas šventinto 
vandens lašas nukrito ant to nosios kojas. Jaunamartė taip klausė.

— Mudu buvome sulygę: jis 
griebs sielą, o aš arklį. Jauni
kis buvo sakęs: tegu vagis joja 
mano arklį, bet jos nevesiu. O 
ji kalbėjo: tegu velnias mane 
neša, bet už jo neisiu. Mes bu
vome atėję paimti, kas mums 
priklausė. Bet aš velnią priga- 
vau.

— Kaip tu jį prigavai?
— Aš turėjau sakyti, kad 

velnias ją griebtų, ko ji taip 
rėkia, bet aš šaukiau Dievą pa
galbon. Tris kartus: vieną už 
jaunikį, vieną už jaunąją ir vie
ną už save. Ir nebūčiau dar 
velnio įveikęs, jei ne ta lazda.

— Kokia lazda?
— Gi šventinta.
— Oje, — atsiliepė šeimi

ninkas, — aš ją buvau paki
šęs po šventais lašais, kad tam
soje kipšo atsiginčiau.

Jaunieji labai džiaugėsi, kad 
nenutiko taip, kaip dievažino- 
si. Vagis gavo dovanų arklį, 
o jiedu laimingai gyveno, su
silaukė vaikų ir daugiau nebe
sikivirčijo.

laukan. Sprukdamas velnias iš
nešė langą su visais rėmais. 
Tik dabar žmonės suprato, kad 
pasuolėje, kur jaunųjų sėdėta, 
būta susirangiusio kipšo.

— Kaip tu jį matei? — visi

kuoko. Svilina, kaip ugnis. Jei 
imtų mane tvoti kuolu, liktų 
tik miltai. Tu tą pagalį nu
džiauk prisitaikęs.

— Gerai, — pažadėjo vagis,

sudejavo, kad visa pirkia nu
skambėjo. Ji pradėjo balti ir 
štulbti. žmones apėmė tokia 
baimė, kad jie nesuvokė nei 
kas darosi nei kas reikia da- 

ir abudu įsmuko pirkion. Vėl- ryti. Tiktai vagis, iškišęs 
nias susirangė po suolu, o va- vą iš užkrosnio, riktelėjo 
gis įsispraudė užkrosnin.

Atėjo ir jaunavedžiai. Juos 
pasodino už stalo toje vietoje, 
kur po suolu lindėjo velnias. 
Tas ilgai nelaukė. Savo neskel- 
ta arklio naga ūmai primygo 
nuotakai dešinę koją. Jauna- 

__________,r____ a  ______ ...„   ____ _ martė klykte suklyko. Visi šu
kė menku daiktu. Darbininkai damas žmonių kalbas, jis atsi- sivesti. Arklys ne gaidys — gal- brazdo nežinodami, kas čia da- 

vą nusukęs, užantin neužslėpsi, rosi ir kas reikėtų daryti. Nė 
vienam neatėjo galvon sušukti: 
“Dieve, gelbėk”. Tik vagis už
krosnyje balsiai suriko:

— Dieve, padėk!
Velnias sudrebėjo, bet pa

galvojo, kad vagis bus jauno
sios riksmo persigandęs ir su
simaišęs. Truputį lukterėjo, at
sikvėpė ir visa jėga mygtelėjo 
kairiąją nuotakos koją. Jauno-

kirtinėjo ir dievažinosi:
— Geriau vagis tejoja mano Jeigu drauge eisim, abu laimė- 

arklį, negu aš ją vesiu. Kas su 
tokiu pakulų kuodeliu gali gy
venti!

Mergina irgi nebuvo pėsčia. 
Turėjo kraičio prisiaudusi. Ne
viena ūkininkaitė galėjo pavy
dėti. Bet ir ji mokėjo žmonėm 
atkirsti, kaip šluota per akis:

— Greičiau velnias mane 
griebs, negu užu jo tekėsiu.
Kas su tokiu spragilu gali gy- 

Kaimynai visa tai matė, bet venti!

gal- 
tre-

buvo geri ir darbūs. Dviese 
atidirbdavo už keturis, lyg ne
būtų samdyti.

— Na, krutinkis, tu liže, — 
šūkteldavo bernas, jei merga 
kiek atsilikdavo vagoje, sodyda- 
ma bulves. Ji buvo laiba, bet ir 
apkūni, it siūlų privyta šeiva.

— Na, ir nepasivelka, kaip 
Rygoje pirktas kuinas,—drėb- 
teldavo bernui merga, sekdama 
įkandin. — Ar jau kulnų ne
paveiki? Tai man bernas!

tį kartą:
— Dieve, padėk!
Vos ištarė tuos žodžius, 

noji atsigavo, ėmė gaivalėtis ir 
rausti. Išėjo net šokti. Visi pra
linksmėjo, o velnias iš įsiuti
mo mėlo, paskui visai pajuodo. 
Negalėjo ištverti savo kailyje. 
Neberimdamas iš pasuolės šūk
terėjo:

— Žmones, aure, vagis už
krosnyje!

Bet*ir vagis velniui nenusi
leido. Jisai visa gerkle užriko:

— Ei. ten velnias pasuolėje!

jau-

Jonas Bertašius, Komiteto 
pirmininkas, prof. S. Dirm a ri
tas, Komiteto iždininkas, Hen
rikas Juknaitis, Komiteto sekre
torius Nariai: dr. P. Grigaitis, 
inž. J. Jurkūnas. Alg. Kaulė- 
nas, Jurgis Peteraitis. L. Pra
puolenis, Rap. Skipitis, dr. K. 
Šidlauskas, d r. VI. Šimaitis, 
Liudas Šmulkštys, prof. B. Vit
kus.

WASHINGTONAS
INFORMUOTAS

sim. Tu susirangyk užkrosny
je, o aš pasisprausiu po suo
lu. Kai užminsiu nuotakai ko
ją, ji nežmoniškai aiktels. Ta
da tu balsiai sušauk: “Tegu ją 
velnias griebia!”. Iš pirmo kar
to nemirs, tik iš trečio. Pirkio
je visi subrus ir aimanuos. Tu 
išjosi žirgą, o aš nusinešiu į 
pragarą sielą. Ten rasi, jei no- ji leipo iš skausmo rėkdama, jo suolą. Taikėsi jį griebti. Va
rėsi ... Visi persigando ir vėl nesišau- gis tada prisiminė lazdą prie-

Vagis pasipurtė, bet sulygo, kė Dievo. Tik vagis iš užu menėje. Nugriebęs, kad ėmė

Jaunieji liovėsi šokę. Visi 
gręžėsi kertėn, bet jokio velnio 
nematė. Tiktai vagis regėjo, 
kaip> velnias prunkštė ir kilno-

Naujasis JAV valstybės de
partamentas yra apie Lietuvą 
visapusiškai informuotas. Lietu
vių politiniuose sluoksniuose 
Washingtone su pasitenkinimu 
pabrėžiama, kad naujieji JAV 
valst. departamento pareigu-e 
nai, kuriems yra pavesta Rytų 
Europos reikalai, jau per trum
pą laiką spėjo plačiai susipažin
ti su Lietuvos ir kitų Pabalti
jo tautų gyvybiniais reikalais.



eAltitUįMKAS

Kai pasakiau, kad mokykla mūsų, kaimyne nustebo
“Ką reiškia mirtis parapie-

čhn, palyginus su jo klebonu! 
Parapiečiam užtenka gauti nuo
dėmių atleidimą iš Hehnno
Klebonas turi gauti nuodėmių 
atleidimą iš visų parapiečių”
— sakydavo senas Lietuvos 
klebonas, prieš keleris metus 
iškeliavęs į amžinybę.

Nuo tokio rūpesčio yra lais
vas Hartfordo lietuvių parapi
jos ilgametis klebonas preL 
Jonas Ambotas. Nori sužinoti 
apie kleboną, atsidaryk ausis
— parapiečiai pasakys. Kam 
gyveno Hartfordo klebonas — 
sau ar parapijai, gali ir savo
mis akimis pamatyti

PreL J. Amboto rūpesčiu pa
statyta mūrinė šv. Trejybės 
bažnyčia yra erdvi, puošni ir 
rūpestingai prižiūrėta. Dėl savo 
jaukumo mėgiama ne tik lietu
vių, bet ir kitų tautybių kata
likų. Už kelių blokų rasi tri
aukštį raudonai dažytą mūrą. 
Užrašas “Holy Trinity High” 
rodo, kad mokykla yra parapi
jos nuosavybė. O klebonija? 
Maža, sena, niūri ir surūkusi. 
Tiesa, iš lauko apdailinta, kad 

. nuo kitų parapijos pastatų ne
siskirtų ir parapijai gėdos ne
darytų — Rodos natūralu, kad 
klebonas gyventų patogiau ir 
gražiau, kaip parapiečiai. O 
Hartfordo lietuviai gyvena daug 
gražesniuose namuose ir pato
gesniuose butuose, kaip jų kle
bonas. Mat, klebonas rūpinosi 
ne savo, o parapiečių gerove.

Vos 500 galvų priskaitanti 
parapija, tur būt, pati mažiau
sia Hartforde, turi bažnyčią ir 
mokyklą, laisvą nuo bet kokių 
skolų. Apstu mieste didingų 
bažnyčių, o greitu laiku bus ir 
modernių katalikiškų mokyklų. 
Kai kurios iš jų pastatytos ant 
pykčio pamatų ir keiksmais už
dengtos, nes jas statant tikin
tieji buvo apkrauti sunkiais 
mokesčiais, šv. Trejybės para
pijos nariai niekados nebuvo 
apdėti jokiais mokesčiais. Tai, 
gal būt, vienintelė bažnyčia, 
kuri buvo pastatyta iš parapie
čių aukos ir klebono padėkos. 
Prelatas niekados nereikalavo, 
o tik prašė. Aukos didumą 
kiekvienas aukotojas nusistatė 
pagal savo sąžinę ir kišenę.

Ne tik piniginiuose reikaluo
se klebonas buvo toks švelnus. 
Senieji lietuviai pasakoja tokį 
atsitikimą. Jauna mergaitė, ku
rios vedyboms su svetimtaučiu

Trejybes lietuvių mokykla Hartforde, Conn.
............. N. GAILIUN1ENĖ —

priešinosi tėvai, pabėgo iš na- štai kodėl prel/J. Ambotui 
mų ir susituokė pas teisėją. Tė- nereikia rūpintis savo nuodė- 
vai dvigubai susigraužę dėl mių atleidimu. Argi parapiečiai 
dukters santuokos, atėjo pas 
klebeną prašyti rodos. Jie lau-

bars. Bet jis paguodė raudan
čius tėvus, liepė už' vaikus 
melstis. Girdi, vaikai jauni: 
kaip meilė staiga užėjo, taip ga
li greitai ir praeiti. Nei metus 
neišgyvenę, išsiskyrė. Tada Baž
nyčios ir tėvų palaiminta duk- 

susikūrė laimingą šeimą.tė

galėtų neatleisti klebonui, ku
ris atsakomybę už jų nuodė
mes sau pasiėmė? ...

KO NEŽINOME PATYS APIE 
SAVE

Kaip susipažinti su naujais 
kaimynais, jeigu reikia keisti 
gyvenvietę, gali rasti etiketo 
knygose. Bet jeigu kaimynai 
nebus-jų skaitę, ką jie turi da-

ryti,tai ir gerai išstudijavęs sa
vo vaidmenį, gali atsidurti keb
lioje padėtyje. Kas kita, jei turi 
mažų vaikų. Tegul tik Algulis 
ar Vytukas išeina į lauką žais
ti, Už valandos jis giįs su bū
riu savo naujų draugu: “Johnny 
gyvena žaliam name, Mike — 
baltame ant kampe: Susan — 
pilkame anapus gatves”. Už 
pusvalandžio ateis viena po ki
tos motinos ieško a vaikų. Po
kalbis prasidės šiltai, paprastai: 
“Džiaugiuosi, kad Jūsų Johnny

SESUO CLAUDIA demonstruoja viešnioms mokytojoms naują aritmetikos mokymo būdą.

PRISIMINS MYKALOJŲ KONSTANTINĄ ČIURLIONĮ

taip greit susidraugavo su Algu- 
čiu”.

“Yes. Jie galės kartu eiti į 
mokyklą” — gausi lygiai šiltą 
atsakymą. Kai paskutinė motina 
išeis, būsi praturtėjęs nelauk
tomis žiniomis ir patarimais.

“Jeigu Jūs norėsite leisti sa
vo vaikus į privatinę mokyk
lą, viena iš geriausių yra Holy 
Trinity School. Maža, sunku į 
ją patekti, bet labai aukšto ly
gio mokykla” — sužinojau aš 
iš naujos kaimynės prieš ke- 
leris metus.

Kai pasakiau, kad ta mokyk
la yra mūsų, kaimynai nustebo. 
Stebėjausi ir aš, kad mokykla 
taip aukštai vertinama ameri
kiečių, o visiškai nebrangina
ma savųjų. Tiktai pasikalbėjus 
su mokyklos vadovybe, paaiškė
jo, kodėl amerikiečiai savo vai
kais yra sausakimšai užgrūdę 
seno mūro niūrius, šykščius 
mokslo priemonėm kambarius. 
Gaila, kad nėra vietos surašy
ti stipendijoms, pagyrimams ir 
pažymėjimams, kuriuos Holy 
Trinity mokyklos mokiniai yra 
laimėję mokslo varžybose su ki
tomis mokyklomis. Tą patį ga- 1 
Įima pasakyti ir apie mokomą
jį personalą. Kai šiais mokslo 
metais buvo suvažiavę į Hart
fordą National Education Asso- 
ciation atstovai iš Connecticut, 
Massachusetts, Vermont ir Rho- 
de Island, tai Holy Trinity mo
kyklos mokytoja sesuo Claudia 
per dvi dienas demonstravo su
važiavimo dalyviams naują arit
metikos mokymo metodą, ku
ris pasirodė 
devintame ir 
riuje.

Deja, apie
mokyklos laimėjimus lietuvių 
visuomenė žino ne daugiau, 
kaip apie Kongo vienintelį uni
versitetą Leopoldvillėje.

labai sėkmingas 
dešimtame sky-

tuos mokslinius

LAIMA KRIŠČIŪNAITE, atskridusi iš Lietuvos j PhiJadelphiją N. Metų 
išvakarėse pas savo tėvelius Albiną ir Janiną Kriščiūnus. Nuotraukoje 
laiminga motina su dukra. Nuotr. V. Gruzdžio.

Po sėkmingos dail. Vlado 
Vaitiekūno paskaitos apie ab
straktini meną, lietuvių kultū
ros klubas kviečia kitai paskai
tai kovo 11, 6:30 vai. vak. lie
tuvių namuose. Rašytojas Juo
zas Tininis skaitys paskaitą: 
lietuvių kalbos kilmė ir santy
kis su kitomis indoeuropiečių 
kalbomis. J. Tininis neseniai 
grįžo iš Europos ir turi nau
jausių žinių. Rašytojas Jurgis 
Gliaudą apžvelgs M. K. Čiur
lionio asmenį ryšium su 50 me
tų mirties sukaktimi. Aktoriai 
Andrius ir Ona Mironai melo
deklamacijos būdu interpre
tuos Čiurlionio laiškus, leisda-

LOS ANGELES, CALIF.

mi pačiam kūrėjau! prabilti į 
klausytojus. Pianistė Shirley 
Gedminas (trečios kartos lietu
vaitė), atvykusi iš Philadelphi- 
jos, paskambins Čiurlionio mu
zikos kūrinių. Solistė Liucija 
Zaikienė, specialiomis studijo
mis dar labiau patobulinusi sa
vo dainos meną, padainuos Šu
berto kūrinių iš “Žiemos cik
lo”. Bus dar trumpa kultūri
nių naujienų apžvalgėlė. Susi
rinkimą užbaigs kavutė ir drau-

giški pašnekesiai. Tėvai labai 
prašomi paraginti jaunimą, ku
riam niekada nebus per daug 
žinių iš lituanistikos. MA.

LRK Susivienijimo kuopos 
metinis susirinkimas įvyko va
sario 5 Lietuvių namuose. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad ši 
kuopa yra pati veikliausia: pri
rašė 6 naujus narius, dalyva
vo seime, surengė pikniką, da
lyvavo lietuvių namų korpora
cijos organizavime ir Kat. Fed. 
susirinkimuose. Naujon vald. 
išrinkti pirm. Br. Skyrienė, vi-

cepirm. A. Pažiūfienė ir S. Rau- 
be. tąs, fin. seki^ E. Stribienė, 
sek. J. Jckubaūskas. ižd. A Vo- 
sy ius, r. k. J. Kiškis ir J. Pui
ku įas. Po susirinkimo pianu 
paskambino C. Dabrauskaitė, 
Jonas Skyrius ir A Razutis. 
D. Razutytė padainavo porą dai
nelių. Po programos sekė vai
sė?.

Lietuvos vyčiu senjorų me
tikis susirinkimas įvyko vasa- 
ro
VO^ 
kn

N, CONN N.
vo vaikus, daugiau skaitykime 
lietuviškų knygų ir. laikraščių 
ir dosniau aukokime Lietuvos 
laisvinimo reikalui” — kvietė 
kalbėtojas.

Meninėje dalyje choras ir p. 
Voketaitienė padainavo lietuviš
kų dainų, o solistė DiBenedet- 
to — gražių operos arijų. Cho
rui ir solistei akomponavo mu
zikas A. Roselli. Dvi tautinių 
šokių grupės, jaunimo ir šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los, vadovaujant T. Strimaitie
nei ir L. Mikalaviciūtei, pašo
ko tautinių šokių. Mažieji, be 
to, dar. pasakė eilėraščių.

Atsilankiusieji šiais metais 
buvo dosnesni negu anksčiau. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
suaukota 415 dol. SH.

Vasario 16 minėjimas
Sekmadienį, vasario 19, New 

Haveno lietuvių visuomenė mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį. Iškilmes 
rengė vietos Alto skyrius.

Minėjimas pradėtas 10 vai. 
pamaldomis už žuvusius ir gy
vus laisvės kovotojus. Chorui 
giedant Marija Marija, į baž
nyčią įneštos laisvės ugnelė ir 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Mišias aukojo klebonas J. Ma
tutis; pasakė tai dienai pritai
kytą pamokslą. Pamaldos baig
tos Amerikos ir Lietuvos him
nais.

Iškilmingoji minėjimo dalis 
su menine programa įvyko pa
rapijos salėje. Atidarė Alto 
skyr. pirm. V. Šilkas. Invoka- 
ciją atkalbėjo klebonas kun. J.
Matutis. Atvykusi į minėjimą VVATERBURY, CONN. 
ukrainiečių delegacija išreiškė j. Stukąs apie gyvenimą 
viltį, kad abi draugingos tau
tos, nešančios tą patį vergijos 
jungą, vėl atgaus savo laisvę.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Pranas Naujokaitis iŠ New 
Yorko. Prelegentas, savo turi
ningoje kalboje peržvelgęs Lie
tuvos praeitį ir dabartį, nė kiek šieji apie gyvenimą Lietuvoje 

buvo tie, kurie visa matė tik
tai bolševikų akimis. Stukas ro
dys ir pasakos taip, kaip pats 
pernai tenai matė, Connecticu- 
to plačios apylinkės lietuviai 
kviečiami gausiai atsilankyti.

KAS IŠLEIS ELEMENTORIŲ?

12. Buvo prisiminta Lietu- 
nepriklausomybės sukaktis, 
? o kan. A. Steponaitis, J. 
ūnas ir A. Skyrius. O. De- 
cr.ė ir B. Skirienė padai-

momis sąlygomis dar pranašes
nė.

Elementoriaus autorius gyve
na tame pačiame mieste, ku
riame yra ir JAV LB centro 
valdyba. Jai yra prieinamas va
dovėlio tekstas ir pats auto
rius. Jei pati LB centro val
dyba nenorėtų spręsti apie ele
mentoriaus vertę, ji galėtų su
daryti tam reikalui specialią 
komisiją. Manau, kad autorius KETURI LAUREATAI Los Angeles kultūros klubo susirinkime. Ii k. į 
nebūtų priešingas, jog prieš d.: J. Švaistas, Alė Rūta, Jurgis Gliaudą ir Bernardas Brazdžionis. Nuotr. 
išleidžiant, savo nuomonę pasi
sakytų ir kiti elementorių au
toriai bei mokytojai, ypač da
bar dirbą lituanistinėse mo
kyklose. Jei elementorius kom
petentingų asmenų bus tinka
mai rekomenduotas visoms li
tuanistinėms mokykloms bei

L. Briedžio.

BRIDGEPO
Vasario 19 šv. Jurgio lietu

vių bažnyčioje iškilmingom mi- 
šiom paminėta Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tis. Mišias Lietuvos laisvės in
tencija aukojo klebonas kun, 
J. V. Kazlauskas. Maldą už Lie-

šių metą vasario 10 d. Dar
bininke pedagogas Ignas Ma- 
lėnas su neslepiamu karteliu 
bei nusivylimu dar kartą pri
minė lietuviškai visuomenei su
sidomėti jo paruoštu elemen
toriaus išleidimu. Autoriaus gi
liu įsitikinimu, jo paruoštasis 
elementorius esąs žymiai pra
našesnis už bet kurį turimą 
elementorių ir būtų didelis pa
lengvinimas vaikams išmokti 
skaityti lietuviškai.

Jei elementorius yra tikrai 
tekis, kokį mums pristato pats 
autorius, jo neįleidimas būtų 
ne tik nesusipratimas, bet nu
sikaltimas lietuviškajam reika-

' lui. Kieno uždavinys yra rū
pintis šio elementoriaus išlei
dimu?

' Pirmoje eilėje tų, kurie va- šeimoms, piniginės rizikos nė- 
dovauja lietuviškajam švieti- ra. Todėl ir nesuprantama, ko- 
mui bei lietuviškajai kultūrai dėl šis elementorius iki šiol 

šiame krašte. Čia ir krypsta dar nėra išleistas. Lietuvių vi- tuvą atkalbėjo kun. J. Juške-
mintys į LB centro valdybą bei suomenė, kuri pajėgia išpirkti vičius. Choras, diriguojamas A
kultūros fondą. Pastarasis ne- Enciklopediją, negali nepajėgti Stanišausko, atgiedojo mišias, 
seniai išleido Aleksandryno I to padaryti su geru elemento- Marija, Marija, Apsaugok Aukš-
tomą, kainavusį, tur būt, dau- rium. čiausias. Solo giedųjo Anna

Radzwilas - Globis Avė Maria
— Schuberto, o Elena Janiū
nas ir Vladas Barius dviese
—Et Spiritus sandus — Leo- kojusiems ir dalyvavusiems mi- 

nardo. Išeinant iš bažnyčios 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukojo po 10 doL: kun. J. V.
Kazlauskas, J. Butkus, <J. Va-

giau, nei reikėtų elementoriui 
■išleisti. Kiek asmenų šiuo metu 
naudosis šiuo veikalu? Vienas 
kitas literatūros bei kultūros 
istorikas. Gi gero elementoriaus 
reikia tūkstančiams vaikų; ne 
tik mokyklas lankantiems, bet 
ir askirose šeimose, išsiblaš
kiusiose po visą pasaulį. Jei 
Aleksandrynas naudingas, tai 
gero elementoriaus nauda esa-

Ta proga noriu pasakyti ne* 
palankų žodį ir knygų leidyk
lom. Leidyklos, kurios nesiima 
leisti reikiamų lietuviškų vado
vėlių išeivių jaunimui, stato sa
vo namus ant smėlio — jų 
amžius nebus ilgas.

Laukiame Igno Malėno ele- liulis, A ir E. Gantautas; po 
mentoriaus pasirodymo. 5 dol.: kun. J. Juškevičius, A.

R T, CON N.
F. Valinčiai, Pr. ir J. Rastai, 
K. Bauras, J. ir A. Lazdauskai,
V. ir R. Bariai, E. ir J. Janiū
nai, A Klimaitis. Step. Blynas,
VI. Kondroša; po 2 dol.: M. 
Yuscavage, A. Stanišauskas; 
po 1 dol.: Pr. Baltrušaitis, Ed. 
Naverdauskas, 0. Mačiukaitis. 
J. Stanis, J. Minalga. Viso au
kų surinkta 109 dol. Vietinio 
Alto skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja klebonui kuh. J. 
V. Kazlauskui, parapijos vika
rui kun. J. Juškevičiui, vargo
nininkui, solistams, visiems au-

ve’
_ . • ” . uuvuo 11 uavaiiK uv zvivziv

budies dmnų. Naujon neabejojo Uetuvos priiikai..
mu. Ragino kreipti ypatingą dė
mesį į jaunimą, kuriam nutau
tėti sąlygos yra labai palankios, 
“steikime daugiau lietuviškų 
mokyklų ir leiskime Į jas sa-

\a ei įėjo dvasios vadu kan. 
A. S enonaitis, pirm. J. Puikū- 
ra -. vicepirm. S. Tiknienė, se- 
k et. M. Riškienė, fin. sekr. A. 
Sk i-jis. ižd. St. Deveikis ir iž
do ;kbėjais — S. Leonavičie- 

ir B. Skirienė. Susirinkimui 
r.i s vaišes paruošė S. Puį- 

kūr'enė, Janutienė ir S. Leo- 
r./< :enė.

L 'etuves nepriklausomybės
k. .- nes minėjime vasario 19

Lietuvoje
Kovo 12, sekmadienį 2:30 

vai. popiet Waterburio lietu
vių par. didžiojoje salėje Jokū
bas Stukas rodys filmus, ga
mintus pernai Lietuvoje. Lig 
šioj rodžiusieji ar papasakoju-

SPECIALUS PASIŪLYMAS

Stankūno ir Masiulio lietuvių Prekybos Bendrovė turi 
garbę maloniai painformuoti, kad jai pasisekė prieinamo
mis kainomis nupirkti tam tikrą kiekį medžiagų ir suda
ryti šitokį labai patrauklų siuntinį:

3 atkarpos kostiumams pusvilnonės medžiagos, po 
ZYz jardo kiekviena; medžiaga yra angliška, vilna su 

medvilnes priemaiša, ruda, pilka ir mėlyna;
2 atkarpos grynos vilnos medžiagos moteriškiems kos
tiumams, po 3’4 jardo kiekviena;
7Į4 jardo pamušalo;
5 komplektai sagų, 3 špūlės siūlų, 1 pokeUs adatų.
Siuntinio svoris 22 svarai
šio siuntinio kaina yra tiktai

$59.90
Tokia kaina galioja tiktai posezonipiam laikotarpiui 

ir vėliau gali būti pakelta. Kaina yra apskaičiuota jau kar
tu su muitu ir persiuntimo išlaidomis; ir gavėjas Lietuvo
je nieko nebeturi primokėti. Pristatymas garantuojamas.

Prašom rašyti ir prašyti medžiagų pavyzdžių.
Be to, mes dar turime keliasdešimt kitokių standarti

nių siuntinių pasirinkti pagal kiekvieno užsakytojo pagei
davimas įvairiausiomis kainomis, pusvilnonės medžiagos 
ir grynos vilnos kostiumams, paltams, pamušalų, sukne
lėms medžiagų, batų, kojinių ir kt.

Mūsų kataloguose net ir pačių geriausių medžiagų 
kainos dar vis tebėra nepakeltos, o visai eilei dalykų tos 

kainos net sumažintos.
Kainoraščius ir katalogus, o taip pat medžiagų pavyz

džius norintiems siunčiame oro paštu.
STANKŪNAS & MASIULIS

Lithuanian Trading Company 108A, Whitechapc| Rd.
LONDON, E. 1, Great Britam

cr. Alinei v par. salėje da
lyvavo virš 430 asmenų. Su
rinkta aukų virš 1,000 dol. Vi
si buvo patenkinti trumpa ofi
cialia dalimi ir gražia progra
ma, kurią išpildė šv. Kazimie
ro par. choras, diriguojamas 
kemp. Br. Budriūno, solistas 
R. Dabšys, pianistė Alice Dotts, 
Čelistas Vyt. Dapšis, poetė E. 
Tumienė ir K. šakys. Alto sky
riui, kuris ruošė minėjimą, šie
met pirmininkauja inž. Julius 
Juodelė.

L. Valiuko pastangomis se
natorius Kuchel ir kongresma- 
nas Lipscomb įnešė Lietuvos 
laisvinimo reikalu rezoliucijas į 
senatą ir kongresą (Šen. Con. 
Res. 12 ir House Con. Res. 
153).

Tautininkai turėjo atskirą 
minėjimą išvakarėse, vasario 1 
dr. P. Pamataičio bute, tad nė 
vieno iš veiklesnių tautininkų 
nesimatė bendrame minėjime 
ir neaukojo Lietuvos laisvinimo 
reikalams per Altą. Galbūt au-

nėjime.

Sų metų Alto skyriaus val
dybą sudaro pirm. Antanas Kli
maitis, vicepirm. Augustas Sa
piega, sekr. Antanas Stanišaus-

S. R. Radvilas, J. ir J. Kariai, A ir kas ir ižd. Jonas Stanis. B. C. kojo savai talkai.
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Partizanų priesaika Laisvės šventėje
"Prisiekiu Visagalinčio Die

vo akivaizdoje, vardan kritu
siu broliu už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, uoliai dirb
ti nepriklausomoj Lietuvos at
statymo darbą, nesigailėdamas 
nei jėgų nei gyvybės" . . .

Tie žodžiai angliškai nuskam
bėjo gausioje auditorijoje, su
sirinkusioje šv. Jono kolegijos 
salėje vasario 12 minėti Lietu
vos laisvės šventės, žodžiai iš 
Lietuvos partizanų priesaikos. 
Juos paskaitė šen. F. J. Lau- 
sche. Jis dar pabrėžė, kad lie
tuvių tauta turi pagrindą di
džiuotis savo praeitimi ir savo 
karžygiais, kurie kovojo ir te- 
bekojova už savo tautos ir 
žmogaus laisvę. Kova su paver
gėju esanti žiauri. Per 20 me
tų Lietuva netekusi apie trijų 
ketvirčių milijono žmonių — 
nukankintų ir ištremtų. Reiškė 
apgailestavimą, kad pasaulis tai 
žino, bet tyli. Senatorius pasi
žadėjo nebetylėti: Lietuvos lais
vinimo klausimą kelti JAV Kon
grese. Šen. F. J. Lausche bu
vo sukeltos ovacijos.

Prieš tai kalbėjo Vliko pir
mininkas dr. A. Trimakas. Jis 
apžvelgė dabartinę tarptautinę 
padėti, ragino Lietuvos vada

vimo klausimą palaikyti gyvą, 
skatino talka ir lėšomis remti 
Vliko ir Alto darbus.

Abu kalbėtojus pristatė ir 
minėjimui vadovavo adv. Julius 
Smetona, Alto skyriaus pirmi-

vieni \ įkąri išleido, kiti pasitiko
Sekmadienį, vasario 19. ALR 

Katalikų Federacijos skyrius 
visų katalikiškųjų organizaci
jų vardu suruošė pagerbtuves 
pasikeičiantiem parapijos vika
ram: išvyko kun. J. Svirskas, 
atvyko kun. A. Klimas. Prie 
garbės stalo sėdėjo par. klebo
nas kun. F. Norbutas. abu ku
nigai. LDS kuopos pirm. H. J. 
Balutis, šv. Vardo draugijos 
pirm. Bronius K. Kudirka, Mo
terų Sąjungos kuopos Stclla 
Kay. Moterų Sodaliečių — K. 
Peredinienė. Merginų Sodalie
čių —' C. Cofsky, Federacijos 
skyriaus ir Lietuvių R. K. Su
sivienijimo kuopos — V. J. Ku
dirka ir C. Y. O. B. Grudinc- 
kas. Po užkandžių trumpu žo
džiu programa pradėjo V. J. 
Kudirka, vadovavo — Jonaš 
Cervokas. Pirmiausia J. Dab- 
rovney ir M. Kneižytė sudai
navo kelias dainas, akompona- 
vo varg. V. Kamantauskas. Kal
bas pasakė draugijų pirminin
kai ir kiti dalyviai, palinkėję 
abiem kunigam sėkmės darbuo
se naujose parapijose. Progra
mos vedėjas Įteikė kun. Aloy
zui Klimui piniginę dovaną, o 
kun Juozui Svirskui televizi
jos apaiata. Kun. A. Klimas 
savo kalboje pasveikino para- 
piečius, padėkojo už dovaną ir 
prašė visų vieningai darbuotis 
parapijos ir lietuvybės reika
lams. Kun. J. Svirskas atsisvei-

CLEVELAND, OHIO

nir.kas. Savo žodyje pabrėžė, 
kad lietuvių tautos gyvybės 
gelbėjimas reikalauja visų vie
ningumo: visi, visur ir visuo
met turime prieš akis laikyti 
tiktai Lietuvos reikalą, jam 
skirti visas savo jėgas; tiktai 
tada galėsime turėti ramią są
žinę prieš savo tėvynę.

Minėjime paskaitytas Vasa
rio 16 aktas ir Ohio gub. Di 
Šalie proklamacija. Priimtos 
dvi rezoliucijos. Viena prašo
ma JAV vyriausybė kelti Jung
tinėse Tautose kolinializmo 
klausmą Pabalty, antrąja — 
Brazilijos vyriausybė prašoma 
susilaikyti nuo uždarymo lais
vų Pabaltijo atstovybių.

Meninėje programoje sol. 
Juliana Burke, akomponuojant 
M. Burkei, padainavo kelias 
dainas ir arijas, o B. Smeto
nienė paskambino pianu. Abi 
susilaukė šilto priėmimo.

Minėjimas Įvyko po pamaldų 
šv. Jono katedroje. Iškilmin
gom mišiom 10 vai. prisirinko 
pilna katedra žmonių. Dalyva
vo'apie 16 organizacijų vėlia
vų. Mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė katedros rektorius 
kun. Richard Walsh. Priminė 
Lietuvos kančias ir ragino mels
ti Dievą, kad greičiau prašvis
tų laisvės aušra.

Išvakarėse, vasario 11. Vliko 
pirmininkas dr. A. Trimakas 
turėjo spaudos konferenciją.

NORWOOD, MASS.

kindamas nuoširdžiai dėkojo 
klebonui F. E. Norbutui. Per 
6 su puse metų jam buvę la
bai malonu darbuotis su labai 
geru klebonu, kurio niekada 
neužmiršiąs. Taip pat dėkoja 
visiems parapiečiams už išleis
tuves ir dovaną, ragino visus 
tvirtai laikytis savo lietuviškos 
parapijos ir toliau taip pat uo
liai dirbti. Klebonas kun. F.

BALTIMORES ŽINIOS
šventa Valandą ruošia ateiti

ninkai. šv. Kazimiero šventėje, 
kovo 4. Pamaldas praves ir 
pamokslą pasakys dvasios vadas 
kun. K. Pugevičius. Ateitinin
kai raginami rinktis šv. Alfon
so bažnyčion 7 vai. vak.

Bendruomenės skyrius kovo 
12. sekmadieni. 4 vai. popiet 
lietuvių svetainėje šaukia susi
rinkimą. Bus pranešimai iš pe
reitų metų veiklos, naujų dar
bų svarstymai ir naujos valdy
bos rinkimai. Prašoma visų da
lyvauti ir išrinkti gerus kandi
datus į nauja valdybą.

Novena i šv. Pranciškų Ksa
verą pradedama kovo 4. bai
giama kovo 12. Novenų pamal
dos bus per mišias 11:10, 12:10. 
1:10 ir 5:30. Minios žmonių 
dalyvauja kiekvienais metais. 

Carterio viešbutyje. Dalyvavo 
lietuvių, amerikiečių ir kitų 
tautybių spaudos ir organizaci
jų atstovai. Konferenciją pra
vedė adv. J. Smetona. Dr. A. 
Trimakas atsakinėjo i klausi
mus. Pabrėžė, kad JAV nau
jos vyriausybės nusistatymas 
Pabaltijo kraštų atžvilgiu nėra 
pasikeitęs. Lietuvių visuomenė
je pageidautina daugiau sutari
mo ir daugiau finansinės para
mos laisvinimo darbam. Santy
kiai su kraštu turi būti labai 
apdairūs ir atsargūs, kad iš to 
nesinaudotų priešas. Pasikalbė- 
Garsų” radiją, vadovaujama J. 
jimas perduotas per- “Tėvynės 
Stempužio.

Vasario 10 dr. A. Trimakas, 
adv. J. Smetona ir A. Kasulai- 
tis turėjo dar progos Lietuvos 
reikalus paliesti pasikalbėjime 
su “Plain Dealer” ir “Press” 
atstovais, gi dr. A. Trimakui 
dar buvo sudaryta galimybė pa
sirodyti televizijoje ir primin
ti komunistinę Lietuvos vergi
ja. Vliko pirmininkas išvyko 
patenkintas, kad Clevelando .Al
to skyrius šiemet Vasario 16 
išnešė Į plačią amerikiečių vi
suomenę. JAV senate Vasario 
16 proga invokaciją skaitė šv. 
Jurgo lietuvių par. klebonas 
kun. Bern. Bartis. Lietuvos lais
vinimo reikalam minėjime su
rinkta 600 dol. Clevelando atei
tininkai sendraugiai atskirai su
dėjo per 500 dol. Aukos tebe
renkamos. (-1)

E. Norbutas prisiminė visus 3 
vikarus —kun. A. Janiūną, 
kun. P. šakalį ir kun. J. 
Svirską. su kuriais gražiai dar
bavosi. Išreiškė viltį, kad ir 
su nauju vikaru kun. A. Kli
mu galėsiąs lygiai taip gražiai 
dirbti. Pabaigoje J. Cervokas 
padėkojo programos meninės 
dalies išpildytojam. užkandžius 
paruošusiom šeimininkėm ir vi
siem dalyviam. Dalyvavo apie 
250 asmenų. Žvalgas

» Gera proga įsigyti sau ir ki
tiem Dievo malonę per šv. 
Pranciškaus Ksavero užtarymą.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai šv. Alfonso par. sa
lėje bus sekmadienį, kovo 12 
d. po 8:30 vai. mišių. Kalbės 
vienas pasižymėjęs FBI tarnau
tojas. veikęs prieš komunizmą. 
Atskleis įdomių faktų. Sodalie- 
tės ruošia skanius pusryčius. 
Vyrų prašoma gausiai dalyvau
ti.

Amerikos legionieriai ruošia 
.populiarų “Bull Roast” sekma
dieni. kovo 19. Town Hali 8036 
Eastern Avė. Bilietai 3.75. Kas 
norėtu dalyvauti, prašomas iš 
anksto įsigyti bilietus. Pobūvis 
užtruks nuo 1 iki 6 vai. vak.

Jonas Obelinis

DARBININ KAS

SPAUDOS KONFERENCIJOJE iš k. j d. A. Jonaitis, Alto sk. pirm. adv. J. Smetona, demokratiniu grupių 
pirm. K. Ziedonis, Vliko pirm. dr. A. Trimakas, ing P. Labanauskas, Dirvos redaktorius B. Gaidžiūnas, stovi 
Tėvynės garsu radijo valandėlės vedėjas J. Stempužis.

IŠKĖLĖ LIETUVIU TAUTOS HEROIZMU
WORCESTER, MASS.Aušros Vartų par. salėje va

sario 19 abiejų parapijų ir lie
tuvių organizacijų surengtą Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą pradėjo komi
teto pirm. J. Glaviekas, pro
gramai vadovavo Stasys Wa- 
ckel (Vaškelevičius). Invokaciją 
atkalbėjo prel. K. Vasys. Vete
ranų būgnų orkestrui palydint, 
lietuvių veteranai įnešė vėlia
vas. Būgnų orkestras pagrojo 
tautos himną ir keletą lietuviš
kų melodijų. Scenoje buvo pa
rengtas Nežinomoko kario ka
pas su jo paminklo imitacija. 
Atsidarius scenai, dvi mergai
tės tautiškais rūbais padėjo vai
niką prie kapo, o Aušros Var
tų par. choras pagiedojo Tėve 
mūsų. Buvo perskaitytos Mas- 
sachusetts gubernatoriaus ir 
\Vorcesterio miesto burmistro 
deklaracijos. Kongresmanas Ha- 
rold D. Danohue savo kalboje 
iškėlė lietuvių tautos heroiz
mą praeityje ir tvirtą laikyse
ną dabartinės okupacijos metu. 
“Lietuvių tautos dvasia. — kal
bėjo kongresmanas, — yra 
tvirta ir laisvės troškimo jaus
mas stiprus ... Privalome skelb
ti viso pasaulio tautom tikra 
teisybę apie Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių pavergimą. 
Jungtinės Tautos turės privers
ti Sovietų Sąjungą ir kitas 
valstybes panaikinti kolonializ
mo politika ir pavergtom tau
tom suteikti laisvę".

Dar kalbėjo adv. Antanas Mi
leris ir “Laisvės Varpo” radijo 
valandėlės vedėjas Petras Viš
činis. Toliau kun. Jonas Jutke- 

DR ST. BACK4S. Lietuvos pas.untinybės Washinqtone patarėjas, kalbėjęs 
Ph'lade1phijoje Vasario 16 minėjime. Tautini ženkleli jam prisega Mar.ja 
Paugaitė ir Irena Avižonytė. Nuotr. V. Gruzdžio.

vičius perskaitė rezoliuciją, ku
ria pasmerkta Sovietų Sąjun
gos kolonialinė politika ir pra
šyta JAV vyriausybė kelti Lie
tuvos klausimą Jungtinėse Tau
tose ir reikalauti Lietuvoje 
laisvų demokratinių rinkimų 
Jungtinių Tautų atstovų prie
žiūroje. Rezoliucija pasiusta J. 
A. V. prezidentui, valst. sekre
toriui, JAV atstovui prie J. Tau
tų. senato užs. reikalų komisi
jos visiems nariams. Massa- 
chusetts senatoriams ir kon- 
gresmanui Harold D. Danohue.

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖ
Dayton, Ohio. Lietuvos ne

priklausomybės šventės minėji
mas įvyko vasario 12. Pamal- 

* das su proginiu pamokslu at
laikė kun. T. Narbutas šv. Kry
žiaus lietuvių bažnyčioje. Mi
nėjime pągrindinę kalbą pasa
kė prof. dr. Vyt. Bieliauskas, 
ragindamas būti Lietuvos lais
vės šaukliais. Angliškai gražų 
referatą perskaitė Elaine Lu- 
cas.Pr. Gudelis paskaitė iš se
natorių gautus sveikinimus ir 
rezoliucijas, kurios priimtos ir 
pasiųstos JAV prezidentui, vi
ceprezidentui. valst. sekretoriui, 
ambasadoriui A. Stevensonui. 
Ohio valst. senatoriam ir dis- 
trikto kongresmanui.

Meninėje dalyje pasirodė 
šeštadieninė mokykla su dai
nomis ir eilėraščiais — Ed. 
Druktenis. Irutė Arminaitė. Da- 

Be to, ta rezoliucija pasiųsta 
Anglijos, Prancūzijos ir kitų 
didesnių valstybių atstovams 
prie J.T.

Meninę programa atliko šv. 
Kazimiero par. mokykla, vado
vaujama seserų kazimieriečių, 
skaut ųšokėjų grupė ir Aušros 
Vartų par. choras, diriguoja
mas M. Burdulio. Buvo dekla
macijos, vaizdai, dainos ir teat
riniai šokiai. Minėjimas baigtas 
giesme Marija, Marija. Dalyvių 
buvo pilnutėlė salė, daug kas 
netilpo. Aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalams surinkta 1200 
dol. Pr.

nutė Masilionytė. Danutė Ginei
tytė, Birutė Masilionytė, Vida 
Gineitytė, Laimutė Raštikytė, 
Aldona Masilionytė, Linas Bie
liauskas. Mergaitės pašoko kal
beli.

Parapijos choras, vadovauja
mas E. Sliužienės. akomponuo
jant J. Raštikiui, sudainavo tris 
lietuviškas dainas. Po to Lietu
vos vyčių grupė pašoko kepu
rinę. Akordeonu grojo Frances 
Vangas. Pranešėjai buvo J Sa
kas, Aldona Masilionytė ir Auš
ra Raštikytė.

Lietuvos laisvinimui aukų su
rinkta 272 dol.

Juozas ir Ona Augustauskai 
vasario 18 atšventė auksini ve
dybinio gyvenimo jubilėjų. Ju
biliatai yra daug pasidarbavę 
lietuvių šv. Kryžiaus parapijai. 
Juozas Augustauskas yra šv. 
Petro draugijos pirmininkas. Ta 
draugija yra senesnė už para
pija. Ji rūpinosi parapijos įstei
gimu ir bažnyčios statymu. Ju
biliatu sūnus Juozas yra staty
bininkas. statęs parapijos kle
bonija. A.

PITTSBURGH, PA.

Vasario 16 minėjimas Įvyko 
vasario 19. Ryte 10 vai. šv. 
Kazimiero bažnyčioje kun. A 
Sušinskas iš Braddock. Pa., au
kojo mišias už žuvusius ir ko
vojančius už Lietuvos laisve. 
Pamoksle priminė, kad tauta 
be laisvės negali padaryti jo
kios pažangos savo tautinia
me nei kultūriniame gyvenime. 
Po piet lietuviu piliečių sve
tainėje kalbėjo miesto majoras 
Barr ir E Mikužiūtė iš Chi- 
cagos Kongresui L Fulton. ne
galėdamas pribūti, prisiuntė te
legrama Priimta rezoliucija 
JAV prezidentui n valstybės 
sekretoriui, perskaityta miesto 
majoro proklamacija

Menine programa išpildė s\ 
Pranciškaus akademijos auklė
tinės ir šv Vincento par mo
kines Programą pravedė P 
Dargis ir V Jurevičius Publi
kos buvo pilna svetaine

Koresp.

5
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IŠ VISUR
— Putnam, Conn., Nek. Pra

dėtosios Marijos vienuolyne re
kolekcijos moterims bus kovo 
3-5. o moksleivėm mergaitėm 
kovo 10-12. Rekolekcijas ves 
Tėv. L. Zaremba, S. J. Apie 
atvykimą prašoma pranešti iš 
anksto: Immaculate Conception 
Convent. R. F D. 2, Putnam, 
Conn. Telel. \VAlnut 8-5828.

— Dainavos Jaunimo Sto
vyklos naudai ruošta loterija 
pelno davė 3.101.37 dol. For
do automobili laimėjo Vytas 
Radzevičius iš Detroito. Loteri
ja ruošė Clevelando Dainavos 
JS globos komitetas, vadovau
jamas Simo Laniausko. Gautas 
pelnas persiųstas Dainavos JS 
globos komiteto pirm. Br. Po- 
likaičiui Detroite.

— Melbourno, Australijoje, 
ateitininkų sendraugių valdybą 
šiais metais sudaro pirm. V. 
čižauskas. Pr. Vilutis ir (.). Sa- 
mulienė.

— Philadelphia, Pa. — Lietu
vių moterų atstovybės Phila- 
delphijos klubo taryba prane
ša. kad dail. R. Viesulo paskai
ta. kuri dėl blogo oro buvo ati
dėta. bus kovo 12, 3 vai. po
piet lietuvių banko patalpose, 
202-204 N. Broad St., Phila
delphia. Pa. Paskaita bus pa
pildyta atitinkamo turinio fil
mą. Rengėjos maloniai kviečia 
visus lietuvius atsilankyti.

— Lilija Keturakytė vasario 
12 susituokė su Antanu Kul
bių. Sutuoktuvės buvo šv/ Ka
zimiero liet. b. Brockton. Mass. 
kur gyvena jaunosios motina. 
Jaunasis yra iš Bostono. Lili
ja Keturakytė buvo veikli 
moksleivė ir studentė ateitinin
kė. Baigusi pedagogini institu
tą. dabar mokytojauja aukštes
nėje mokykloje Middleboro. 
Mass.

—- Leonas Kančauskas. Los 
Angeles. Cal.. Įsigijo foto studi
ją “Flatte”. Si studija veikia 
jau 40 metu.

— Telesforas Valius, kuris 
tvarko “Aidų” žurnalo iliustra
vimą. Toronto viešoje bibliote
koje išstatė parodai savo gra
fikos kurinius. Paroda truks 
nuo kovo 1 iki 13. T. Valius 
yra gimęs 1914 Rygoje. Latvi
joje. Meno studijas baigė Kau
ne. Praėjusio karo metu pro
fesoriavo Vilniaus meno aka
demijoje. Kanadon yra atvykęs 
1949 metais.



BENORABUTIEčIŲ “lenciūgais”.

UETUV AIČIŲ BENDRABUTIS
STUDENTĖM IR MOKSLEIVĖM

Kreiptis
Immaculate Coneeptton Conveut 

Putnam, Conn.

Kun. Juozas Petrauskas iš 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijos paskirtas kle
bonu i šv. Jurgio lietuvių pa
rapiją Haverhill, Mass. Jo vie
ton atkeltas kun. V. Valkavi- 

. čius iš Needham. Mass.. kur ji
sai vikaravo nelietuvių parap.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas Įvy ko vasario 19 lie
tuvių klubo salėje. Tuo pačiu 
metu kituose artimuose mies
tuose buvo minėjimai, tai čia 
žmonių dalyvavo mažokai. Kal
ba pasakė kun. M; Urbanavi
čius. Mld

Iz. Vasyliūno smuiko koncer
tas bus kovo 5 Robert mokyk
los salėje. Kovo 12 jis koncer
tuoja Nonvoode. Visi kviečiami 
atsilankyti i koncertą.

Jonas Romanas, radijo valan
dėlės vedėjas, savo pagelbinin- 
kų tarpe turi jaunimo: ‘ Rai
mondą Žičkų. Danutę Vencku
tę ir savo sūnų Joną. Progra
ma girdima sekmadieniais nuo 
11 iki 12 vai.

Antanas ir Kazimiera Man- 
kevičiai nusikėlė Dorchesterin 
į nuosavus namus.

Mirė. Kl. Kavolis. Kazimie
ras Bingelis. Karolis Bunevi-

CAMBRIDGE, MASS.
čius. Ona Savazdienė, Jonas 
Bardauskas — palaidoti fe M. 
Nekalto Prasiūėjlmo parapijos 
bažnyčios: Adomas Mikalkevi 
čius palaidotas iš šv. Jadvygos 
bažnyčios, A. Adomaitienė iš 
šv. Antano bažnyčios Brighto- 
ne. Mass.

Karšt. Patr.

TO PLACE, 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Call LO 3-7291

DISPLAY

Creative Interior By Franke!

NOT!
GET

NURSING HOME

VALLEY STREAM NURSING KOME

392 We«l Merriek Road 
Valtey Struty U I 

Chronic*» — lavaiid • — Elderiy Fe-.ple 
REASONABLE PRICES 

•Ta the Country —r a Stcp tvotu- City“ 
Licensed by New York Ci.y 

Dept. of Hospital. 
VA 5-S443

SCARBOROUGH HALL

Revolutionary Road 
Scarborough. N. V.

23 Beoutifull Acrea — Over Looldng the 
r Hu<is*.n

PRIVATE ROOMS or SPITES 
Exp«et Care —“ Reasonable Prices 

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital.

1-1935

CDLLEGE NURSING HOME

NO STEPS ? :
Sp> ci««us Waterfront Terrac s \ 

Vveriooking Loag Island Se-u.i<l 
One Levri Ranch Hom>- - 15 Minutes 

from Manhattan - Cuntpletely Ftenpr.-vf
* Non S.-ctarian • Recreational Tbeiapy
• Individual Dieta • 24 Hour Nursing 
Service • Audkę visliai Patient to N urs.'

Phvsiotherapy Facilities on Prrm’ses 
INDEPENDENTE 1-5000

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital.

.119-15 27th. Avenue Flushing N-Y.

WEST HILE
Henry W. Lloyd. M. D. Dir-ctor 

Senilc and Chronic Patients 
ld--al for the Care of Elderiy People 

Approaimately 10 Aereji 
Staffed by Over 100 Nurses 

Supervised Recreation Facilities 
Licensed by New York City 

Dept. of Hospital. 
F<«r Information Call 

Kl 9 S110
Fieldstonc Rd. * W. 25 2nd. St. '

*- -.--.±--..«. ... "."^Z -*■'•

DARBININKAS

RESTAURANT REAL ESTATE

Geriausiai

apie 1961 mėty įvykius nu* 
simanysi, jeigu DARBI* 
N I N K Ą skaitysi.

CHILDREN BOARDED

Catholics VVelcome
Daily Care For Children 

Hot Meals Reasonable Prices 
Exellent Care

M O 3-7877

Day Care Children 
2-4 Years Private 

Catholic Home - Reasonable 
VICINITY of AVĖ U & 

West llth St. Bklvn 
ES 3-6921

CHILDREN CARE, 
Daily or Weekly 

Hot meals. Lange Play Area. 
Indcor and Out. Reasonable rate 

LA 5-7469 Springfield Gardens L. I.

THE FAMIOrs "HAT LOFTS’ 
**3 Giria and a Boy” 

Country y VVestera MimiIc* 
Evėry Friday -r Saturday 

9:» To 2:30 A- M. 
AT THE

POST HOUSE RESTAURANT 
36 Poat Avė. W«atbMry L. i.

Seafood Iialian Cbuaiae 
Facilittea for SmaR Parties 

ED 4 9721

SCAMSDALE VICINITY »
6 yr. nld Raneh Typ* 3 Bdrms .

2 Tile Batlm k
Tastefully Decorated r - Beautifully »

Sbruhbed - Enctaeed rear Yard six Ft. >
Odar Fencc »

' Ovner transferred asldng $38000 »
subjcet to offer. E.W. UGIIT »

363 North Avenue »
Nev RoriieUe — NE 3 9276 »

BELIEVK IT OR
YOU NOW CAN 

FABULOMS DISCOUNTS
InMany of the Largrer Showroom> 
4' Decorator Shotvrooms in N. Y". 

That Are Onen to Decoratnr.;
EKCLUSIVELY ... Pav 

NOTHING FOR THE SERVICE

LILY POND
NURSING HOME

Home for Convalescents,
Chronics and the Aged

• New, Rench-type, Fireproof
Building

• Cbmplete N ursi n g Care
• Planned Recreation, Television
• Cheerful Atmosphere
• Comfortable, modern rooms
• Air Conditioning optional

Spiritual care of patientš
.provided for

Licensed by New York City
v Dept. of Hospital.

150 Lily Pond Avė.
Arrochar. Staten Island. N. Y., 

YU 1-5300

• Furciture
• Carpeting;
• Fabrics
Eec., Etc. - Just

CYpress 8-0907
327 E. FORDHAM RD.

• Linoleum
• Draperier
• tVallpa-pcr
- That/s Ali!

DISPLAY

■Staten Island Repairs Contractor — 
Brick masonrv. Concrete work. Cin- 
der block garages, Chimneys iined 
Asphalt <triveways. Concrete break- 
ing. Treneh digging—dirt fili. Spe
cial consideration to religious insti- 
tutions. Kari Kerber. YU 4-1028.

AMPAX ALUMINIUM SALES CO.
Alitircinijo Alcoa sj-<ialistai 

langai prif-š audra, 
sryvcnanibai namam. 
b->s jmoūėm. tvoros ir 
įstaiga v.ikia 24 vai

turėklai.
i«taig< •tu.

ž-m<

be procentų.

s kalr.oe. 
be banko 

Kalbama

1685 Selwyn Avė.. Bronx.

D0MESTIC EMPLOYMENT 
AGENCY 

5124 5th Avenue

AukAtai apmokanb-s tarnybos. Visokiu 
rūiiii naminiai patarnavimai

En-oklvn - N- w York I»ng Island
0LGA OUSEN

GE 96505 — GE 9-6506

LAKE MOHAWK 
LAKEVlEVV

• <>n the
8OARDVVALK

Daneic: i Entertainmcnt - Nit.-ly
FV-aH>riiwr *

ROSE AMD DAN McCARTHY
Fin- FV.-ds Served
Ii XOOX — 2 A M.

PA 9 9S58 — Clos-ii Monday

KAD INFLIACIJA , 
NESUNAIKINTŲ JŪSŲ 

SANTAUPŲ^
Visų reikmenų kainos š an- 

dien kyla'ris aukštyn. Inflia
cija šios dienos dolerio vertę 
gali padaryti ateityje dar ma
žesnę. Reikia rimtai pasvars
tyti apie dalyvavimų Savitar
pinės Pagalbos Fonde — Mu
tual Funds, kur padėjus san
taupas tampi dalininku biznio 
įvairiose srityse.

Tai galima nuostabiai leng
vai padaryti. Informacijų apie 
galimybes, kainas ir kL prašy
kite lietuvių ar anglų kalba, 
gausite veltui ir be jokių įsi
pareigojimų.

VVILLIAM JENNINGS &
CO., Ine.,

Littnia'iiian section

4€ West CHnton Ave^ .. 
TENAFLY, New Jersey 

TeL: LOvuell 7-3580
Prašau prisiųsti informacijų

TAPPAN HILL
Beautiful estate & view of Huds n 

American-Continental Specialtiv s 
Private Rooms, Large and Small 

Suitabie any funetion
Ačcommodation up to 350, Rte. 9 
off Hightand Avė. 130 mi.) Manh. 
Tarrytovm, N. Y. MEdford 1-3030.

HOUSES VVANTED

Ali Boros
GOOD PRICES PAID

PR 1-9160

RĘST HOMES

WILLIAM RUECK'S New Hyde 
Bark Inn — 214 Fericho Turnplke. 
Nw Hyde Park. L.LN.Y. Famous 
for^ Weddings, Communion Break- 
fasts. Ord^nations, Banguets. and 
all Sočiai Functions. Large & small 
private dinipg rooms. Luncheon - 
Dinner served daily. — FL 4-7797.

For the finest ttalian-American 
Culsine

Catholics įvelcome at Rose Haven. 
Resident Home for older people. A 
spacious house in a setting'of rose 
gardens and shade trees in histoi ic- 
al Uchtfield. Menu carefully plan- 
ried; registered nurse on duty at all 
times. Complete fire proteetion by* 
Sprinklęr System. —’ North Street. 
Lichtfield. Conn. JOrdan 7-8242

MASCHIO CONVALESC. HOME S

RESTAURANT & COCKTAIL 
LOUNGE

123 Ridge Rd. Lyndhurst. N. J. 
Rt. No. 17 — GEneva 8-9401

VyHYTE’S Futton Street

145 Fuiton St. — CO 7-2233. Open 
II A.M. - 9 PJW.; Closed Sat. i Sun. 
Dinner/- Luncheon a la Carte. For 
the Discriminating, The Finest in 
Food served in an atmosphere of 
charm and dignitv. — Uptown 344 
Wost 57th St. — JU 6-7900. Open 
Daily Noan - 10 P.M.: Closed Sun.

NESTLEDOWN 

CONVALESCENT HOSPITAL Ine. 
CHRONICS & CONVALESCENTS 
Registered Nurses in Attendance

59 Courtland Avė.. Stamford. Conn. 
Mrs. Alice L. Parish, Director 

Tel. OAvis 4-4649

SUMMER RESORTS

SHANTVNG RESTAURANT MING’S 
Senins

Chine.-»c and American ' Food 
Tray Our Exotlc Hou.«e Speciai

12 Cnurse Dinner For 2 
Banęuet Style 

Cocktail Lounpe — Private Parties 
Spėriai Consideration to Relisious 

Groups
44 GREAT NECK ROAD

R O C K V I E W HOUSE
U.S. Hlghway (Near Port Jervis) 
3Š 206. Montague. N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennis - Golf - Swimming - dan- 
cing - Excellent food. Write for 
brochure “L” or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague 

3-2263

ROOM ■ BOARD

HU 7-6070

NORTH SHORE STEAK HOUSE 
"Famious For Steaksy 

Ala Ca.te Only 
Coetail Lounge —

YOCR HOST X CHIFE 
f HERMAN X LUISE 

Closed Tuepday
Spėriai Considaration to R*ligious 

Groups
611 NORTHEN BLvd

Great Neck. L. I. HU 2-3133

THE SWAN CLUB 
••The Outstanding Eiting Place 
• on The North Shoec" 

Restaurant and Cafe 
Luncheon — Dinner — Supper 

Dinner Jlu-’ic Nightly — 
Dancing Every Friday k Sunday Night 

(Frank k Lee Branglio)
Closcd Monday — Special Consideratfon 

U> Religious Inetitutions 
Shore Rdhd 

Glenvood Landfng N. T. 
MA 1-1640

WILLIAM RČECKS 
New Hyde Park JNN 

Fanilou., for Weddtng Receptions 
Banąuets — Club Dinner? — Parti-s 

Shoyre-s — [.arge k Small Private 
Dinning Rooms - Contnunioa Breakfest.o 

Lunch k Dinner Servened Daily 
214 Jericho Turnpik-

aiPgust moon RESTAURANT

*2112 Northen BLvd
IIANHASSET. L. J., N. T. 

Mandarin and Cantonese
COOKTNG 

Rare Eaotic Atmosphere 
Coctail Lounge — Egotic Drink.-s 

Ali Cpedit Cards Honored 
FHEE PARKING

WOLKERT’S HALL

Communion Breakfast - Ali Cocial k 
Business funetions 

accotnmodating 20 — 500 
w 3 Private Rooms '

33 - 11 27th St. Long Island City. L. I.

Reasonable Prices

NEWARK. N. J.
ROOM & BOARD for

Elderiy & Retired People -
Catholics Welcome —
REASONABLE PRICES
* HUmbolt 5-2393

CATERERS

A-1 CATERING BY RUDY
Catering for All Occasions in your 
Home — Church — Office or Club. 
Small Parties accommodated in our 
nevvly expanded facilities. S pečiai 
consideration to Religious Groups. 
387 So. Oyster Bay Rd., Plainvievv 

WE 1-8787

HOTELS

FLANDERS
St. Jam<is Place — Atlantic City — N.Y. 

500 F«-et Fr<»m St. Nicholas Churcb
Opcninj: nn March 25th

WELCOME MEMEERS 
National Catholic Educational ASSN. 

60 Yc^rs of Good Innkc ping 
y.-isbollc Arthur — Yon — Innksopers

MOTELS

THE HILLCREST
MOTEL INCORPORATED

Privacy Unlimited; Free T.V., Air 
Cond. Restau rant nearby. Close to 
City. Special consideration given to 
Religious Groups. — 1053 Northern 
Blvd., Roslyn, N.Y. — MA 7-4855

MUSIC INSTRUCTIONS

RETREATS

BLESSED TP.INITY MISSIONARY CENACLE 
STIRL1NG. NEW JERSEY

M:;r<h 1 — Day K St. Barth<4ni-w R«.s»ury
S-cč-t.. F :1a An<ircw. 0. S. E.

Mūreli- 5—Duy »f R.-c -i. Catholic DaovhU-rs. Union. N. J.
F'zUh. r Ar.drew O. S. E.

M .r. ii to. 11. 12 — Or.r U.dy < f tb.- Vali, y High &•’».«,1. Orang-. N. J. 
S.-lal!ty sToUp

D-.y- ..f Rf<-..llėctĮ..n — Any day dūrine th.-v-k and in th»- Evcning 
Reservitior. m:»v to m.'id- rittor by T.-b-phon": MilIingSon 7-1165 r.r by Mali 

SR. MARY ANGELINE. M. $. E T.
, Rl'c-il Trinny 31iwior.sry Rcttoat C-nadi'. Starlir.jr. N. L

Visilors welcomed at anytime

Vardas, pavardė ................

Adresas .... ...................... ..........
___ ____ ... ____  . .../.......

Lietuvių kalba .................

Anglų kalba ..................
*

The Country Club Restaurant

318 Lake Ville Road

FEATURING

A. SCHWAB 8 SON

Porte Store and "lert Marke*

Cnuntry Club Dinning at Comfactable 
Prices i^incheon — Dinner k Cocktails 

Private Parties AcccmmAdat^d 
Spėriai C<»nsid*rati^n given to 

R.-ligious grr.up?

VISIT EUROPE
And Its Centers of Catholic Devotion

Special Emphasis on Lourdes. Fatimx La Salette and Roma

SPRING - FALU - SUMMER • DEPARTURES

Pirmos rūšies mėsos ir mėsos gami
niai. Įvairių rūšių namų gamybos 
dešros — Pristatome ir urmu. 881 
Seneca Avė., kampas Putnam Avė. 
Brooklyn, N, Y. — Telcf. VA 1-5823

Coli David Huechl* For 
ACCOMODaTIONS

HU 7-7800

SCHOOLS

ALBERT MAIER. INC.
MOUNT ST. MARY

Pork Store

PUIKIAUSIA KIAULIENA

AU inchinhe Rata* from to $1383
Our Lady of La Saietie

Under the Leadership of the Misrion" ries of 
ARRANGED AND OPEP.ATF.D BY

TREASITRE TOURS Inc
NEVY YORK, MONTREAL. LONDON AND PARIS

Write for Fire IRnatrated Booklet

Please šen d me furTier Information on 1961 Catholic T ours

ADORES

CITY ZONE

IR DEŠROS

1927 Washingtor Avenue
TRemont 8-8193 3RONX 57, N. Y.

Rev. Pllgrimage Dlrector 
La Salette Somlnary 
Center Marbor. N. M.

Trearire T»ur». Ine.

CathoOc College Preparatory school 
for gfrln. Grndes 7 titru 12. FuHy 
accredited. Modern fireproof bu!M- 
tnf« on 42 nore (tampus. Friendb’

art. dance. DOMINICAN SISTERS,

Liberty St- Newburgh, N. Y.

KERES A SPECIAL YOU ČANNOT
AFFORO TO OVERLOOK

Pope Plūs XII — His Voice and Life wttb 45 colorful Pbotos 
plūs the actual recordin"’ oT the SOlemn Papai Bentdlc'.ion 

Retail 34.95 .

OUR SPECIAL PRICE 75c
As toog As Tbey Lašt 

Send your order tod- y to 
The Amsrtoan New» Csmpany, Ine.

PIANO ZTAUGHT 
Also

OTHER COURSES 
Beginers Any Age 
Reasonable Prices 

WA 6-7005 
Evening

PIANOS VVANTED

ALL PIANOS 
BOUGHT 

Dl 5-47 00 
(1144)

BUILDERS

M. R. CUNNINGHAM, INC..
ROOFING - SIDING - LEADERS 

GUTTERS 
ALUMINUM WINDOWS. Carpent- 
ry. Special Consideration Given to 
Rehgimis Institutions. —- GI 8-5123.

EAST COAST ATTIC & Baoement 
Co« Ine. — Speciahzing in finished 
besements — 4 beautiful shouTooms 
in New York area wfth full s ze. 
model rooms. Get our ėst imate! Ask 
for Mr. "L’J. Mineota. 214 E. Jericho 
Tpke. Pioneer 7-4330; North Linden- 
hursL Albany Avė. off Rt. 109, Tel. 
TUmer 4-3075.

FROZEN FOODS

MUNICIPAL BEEF CO.. INC.
15-15 — 122nd St.

. CoUcge P-Hnt. L. I.
Cat erine to Home Fr-*-z-‘n«
Ali Mente eut to TourttMnc

AMt for Free ChnelItMion 
Daily Nanmo — Suffolk Drilverfe^ 

EtrtnMUhed 1913
4 Month Poytnent 11a« 

FuU <Ju.»r-ntr—
Spėriai Comkieratlon to 

ųeligious Institutlone

SlUkONIAI Į LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningą ir pigų pa tania- 
rimų yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

JONĄ DAUGIRDĄ

337 Union Avė Brooklyn 11,. N. Y.

Tel. EV 7-4940; ir E V 4-1232

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel, HYacint 7-4677

H 0 LY LI G H T

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav: B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street....................... Brooklyn I !,. N. Y.

EVergreen 7-2155 . Resid. Illinois 8-7 I I8

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - RĘAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

y

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
348 Grand Street. Brooklyn 11, N.Y. — Tel. Sfagg 2-4329

Tel. r APplegate 7-0349 Sav. V. Z E L E N I S

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
» Fedders (geriausios rūSies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Slaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
» DideliKatpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 indy televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokitky aparaty taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.: penktad. iki 9 vai. vak.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y,

t Ridgewood > 

Tel EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie- 
tuvitkas maistas prieina
momis kainomis.

11 W. 42M 8t. New York 38 N.Y, 131 Vartok SL,



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

>

ninkai, kaip skelbia “Tėviškes 
Žiburiai”, laimėjo pirmą vietą 
miesto lygos varžybose. Mūsų 
žiniomis jie dalyvavo B lygoje.

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIENC

Phone: ELizabeth 4-7608

AMERIKOS VYSKUPŲ FONDO vajus vyksta nuo kovo 5-12. 
Fondas šelpia vargstančius įvairiuose pasaulio kraštuose. Čia 
matome Formose® jaunų motinų, nešančią savo vaikų ir pie
no miltelius.

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N.

WEISS & KATZg INC
<2B 7-:t 

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINĘ) 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

*

Siuntiniai j —

LIETUVĄ,‘UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

<

<

<

<
<

l
f

► 
• >

MRAtMINrAS

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(whoiesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. f.

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $930 ut ptįnų eilutę

SPORTAS
LAK : MINERVA 3:5 (2:2)

Beveik po dviejų mėnesių 
pertraukos aikštėn vėl išėję 
mūsų futbolininkai prieš stip
rią Minervą, turinčią įvarčių 
santykį 75:4, taškų 18:0. Atil
sio metu pasirodė, mūsų vyrų 
sąnariai nesustingo, bet sudė
tis prasta, nes praktiškai beli
ko tik 9 žaidikai. Mūsiškiai 
žaidė tokiu sąstatu: Naronis; 
Vaitkevičius, Remėza; Beleckis 
(Mockus), Stanaitis, Mizara; Ba- 
nos, Teis, Klivečka, O’Hara, Ke- 
rekes. Sergantį Kulį vykusiai 

■ pavadavo Stanaitis. Drauge su 
Remėza jie buvo mūsų gynimo 
ramsčiai. Puolime išsiskyrė Kli
večka su O’Hara. Vienu metu 
mūsiškiai net vedė 2:1. Antra
me kėlinyje prisitrenkė O’Ha
ra, o Stanaičiui mėšlungis su
traukė koją. Du nesusipratimai

mūsų gynime, ir Minerva lai
mėjo.

Rezervinė vėl vargesnes pa
sirodė tik 7 žaidikai. Kiti iš- 
tyžėliai, tur būt, pabūgo stip
resnio vėjo.

Jauniai taip pat pralaimėjo 
0:3.

Sekmadienį mūsiškiai žaidžia 
su Kolsmanu savo aikštėje. Pir
mosios pradeda 2:30, rezervi
nės 12:45, jauniai 11:30 prieš 
White Plains jų aikštėje.

Ir krepšininkai pralaimėjo
YMGA lygos pirmenybių 

LAK krepšinio vienetas turėjo 
nusileisti be pralaimėjimo ei- 
nantiem Tramps 40:60. Juodu
kų greitis, vikrus kamuolio val
dymas bei ūgis kai kuriem mū
sų jaunesniem žaidikam suda
rė neišsprendžiamą problemą. 
Žaidimas buvo gero lygio ir 
protarpiais visai įdomus. Atei
nančias dvi savaites mūsiškiai 
pirmenybių rungtynių neturi.

Atletas

IMPORTUOTOS ir VIETINES

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europy
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

: COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

> • 
>

I 45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

VELYKOS ARTĖJA

Ignas Žalys baigė trečiuoju 
Montrealio atvirose p-bėse. A. 
U Witt 10% -1%, 2. v. jaunas 
vengras Furstner 9Vs, 3 v. Ign 
Žalys 9 tš. Grupėje su 8 tš. 
Shilov, Baikovičhis ir kt Mat- 
thai, buv. Montrealio meisteris 
liko su tš.

Žalys Golden Knights turny
re (1957 m.) turi 15:0! Taigi 
I ir II rate laimėjo po 6:0 ir 
baigminiam jau sukorė 3:0. Be
liko trys partijos. Prieš porą 
metų Ignas Žalys jau buvo lai
mėjęs Golden Knights koresp. 
turnyrą. Tai didžiausias daly
vių skaičiumi .Amerikos koresp. 
turnyras.

New Y orkas į Bostoną. Į ry
tų apygardos šachmatų p-bes 
Bostone, kovo 11 d. siunčia
mos dvi Brooklyno LAK ko
mandos. Jų sudėty bus: R. Bu- 
ragas, K. Kulpavičius, V. Kul- 
pavičius, V. Lisauskas, V. Rač
kauskas, A. Sakalas, E. Stak- 
nys, A. Šukys, S. Trojanas, A. 
Vasiliauskas ir J. Vilpišauskas.

So. Bostono L. P. D-jos 
šachmatų klubas į šias p-bes 
taipogi išstato dvi savo koman
das ir jaunių grupę.

Laukiama dar dalyvių iš Wor- 
cesterio, Hartfordo ir Water- 
burio. Kvietimas išsiųstas ir į 
Baltimorę.

Boston S. Globė, vasario 26, 
rašo apie Kazio Merkio laimė
jimus Amerikos komandai pa
saulio korespondentinėse pir
menybėse. Užbaigoj suminėta, 
kad Merkis 1953 m. buvo ket
virtuoju Postai meisteriu Chess 
Review ratinguose, 1956 pako
pė į trečią vietą ir 1957 m. pa
siekė pačią viršūnę. Tais pat 
metais jis - baigė trečiuoju 
Grand National p-bėse.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas i

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

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam j ;
Salėje gali tilpti 100 dalyvių į

PAUL’S RESTAURANT
L2QUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAS

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

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJA8

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

K A R L 0 NA5
FUNERAL HOME

PETKAS KARALIUS, savininkas

74 Providence Street

PL 4-6757

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3865PLeasant 4-3501

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis

540 Esat Street, New Britais, Conn.
TeL: BA 9-2343 — 9-9336

Aptarnauja MKW BRUAIN. WATKRBURY Ir HARTFORD. Conn.

— naujose patalpose — 
skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMCND HDLL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

TAMAŲUA, PA.
Šy. Petro ir Povilo lietuvių Po susirinkimo buvo iškil- 

parapijoje vasario 16 paminė- mingas naujos valdybos parei
ta maldomis bažnyčioje ir pa- gų perėmimas ir narių apdova- 
rap’ijos remėjų Iškilmingu su- nojimas. Iškilmėse kalbėjo kum 
sirinkimu vasario 19. Iškilmės H. Strasšher, Allentovvn kata- 
pradėtos malda kun. K. Batu- likų mokyklos vicedirektorius, 
čio, kuris čia buvo klebonu ir Jis kalbėjo apie jaunimo auklė- 
buvo atvykęs iš Philadelphi- jimą, pabrėždamas, kad ateities 
jos. Sugiedota Amerikos him
nas, giesmės ir draugijos mal
dos. Po vakarienės buvo me
tinis rėmėjų susirinkimas. Pir
mininkavo A. Zaldaris. Iš pra
nešimo paaiškėjo, kad draugija koja rėmėjam už triūsą ir ra

gina toliau dirbti. Iškilmėse 
dar dalyvavo kun. K. Rakaus
kas ir kun. K. Kuzminskas iš 
New Phila, Pa., ir kun. P. 
Mockus iš Coaldale, Pa. Iškil
mės baigtos kun. Stasio Railos 
malda už Lietuvą ir lietuvius, 
sugiedojus Lietuvos himną., R.

metų bėgyje atliko labai daug 
labdaros ir visuomeninių darbų.

jaunimas bus ne toks, kokį 
tėvai nori, bet kokie yra jie 
patys. Jaunimas nepratinamas 
aukotis, ryžtis, kentėti, dirb
ti; Klebonas kun. V. Vėžis dė-

metiniam suvažiavime George 
Nute, MSCA p-kas, savo pra
nešime minėjo lietuvius: jau
nuolį Algį Makaitį, laimėjusį 
1960 metais tris pirmas vietas: 
Bostono mokyklų, Mass. ir N. 
Anglijos B p-bėse, ir K. Merkį 
dviem atvejais, kaip Mass. ka
pitoną, kurio komandos davė 
tris metinius laimėjimus prieš 
Connecticut ir kaip Amerikos 
komandos the best scorer, pa
saulio koresp. p-bėse.

Vengro, didmeisterio P. Ben 
ko simultanas Bostone baigėsi 
meisterio 37 laimėjimais, 1 pra
laimėjimu ir 3 lygiomis. Tiek 
geros pasekmės simultane ne
buvo pasiekę nei Reshevskis, 
Lombardy nei kt. Bostone.

Wine & Liguor Store
323 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel.: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPELSTOUGHTON, MASS.

Vasario 13 mirė Adomas Mi- 
kalkev^čius (Mikalkawicz), gi
męs 1888 spalio 5 Trakų apskr. 
Amerikon atvyko 1908 ir ap
sigyveno Cambridge, Mass. 
1910 vedė N. Biidreckaitę. Tu
rėjo keturias dukteris ir vieną 
sūnų. Duktė Ona yra ištekėju
si už Juozo. Blaizio. Prieš 3 
metus pasimirė žmona, po ku
rios mirties atsikėlė gyventi 
pas dukterį Oną Stoughton, 
Mass. Palaidotas iš šv. Jadvy
gos lenkų bažnyčios šv. Bene-

< dikto kapuose. Velionis ir jo
< žmona, nors buvo kilę iš Lie-.------ -. . . • .
< <

1

<

<
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms < 

į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

: COSMOS PARCELS EXPRESS

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ PLOKŠTELĖ
Ištraukos M 20-mečio jubtlėjinio koncerto, naujausių lietuvių 

kompozitorių kūrinių.
I pusėj: Sonata, in D Major ------------------- Bruno Markaičio SJ.

Įgrota garsaus smuikininko ___  Francis D’Albert
ir pianisto ___  George Lawner

H pusėj: Kodą dainelė? ------------ ---- ------- St. Šimkaus
Atsiuntė mane ežeran .—........— V. Banaičio
Vakaro ilgėsys-------
Bataiuvėlis 
Suskambėjo 
VĄjų šventė B. Markaičia

CORPORATION
£ Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas 
Gavėjas nieko nemoka

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius: 
Licensed by Intourist

o NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue 
e BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue 
o BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė.

Tel.: AL 4-5450 
Tel.; OI 5-8808 
Tel. HY 1-5290 

ROCHE8TER, N. Y, 583 Hudeon Avenue — Tel. LO 2-5O41
t • LAK£WOOD, N. J. 128 - 4th Street — Tel.: FO 3-8569
► o PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
► e NEW HAVEN, Conn„ 6 Oay Street — Tel-: LO 2-1448
» o PITTSBURG 3, Pa^ 1015 E. Cai^on Street — Tel.: HU 1-2750
► e WORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
Į e HAMTRAMCK, Mich„ 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1668
► o CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — TeL: TO 1-1068
► o CHICAGO 22, III, 2222 W. Chfcago Avenue — Tel.: BR 8-6968
► • CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
į o SAN FRANCI8CO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
[ e NEWARK 3, N. J, 428 Sprlngfleld Avenue — Tel.: Bl 3-1797
► • PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
t • WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
► o GRAND RAPIDS. Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256
I o PASSAIC, NJ, 176 Market SL —- Tel.: SR 2-6387
► o OETROIT, Mieli, 6440 Mtehtgan Avenue — Tel.: TA 5-8050
J e VINELAND, N. J, Weat Landi* Avenue, Greek Orthodox BMg.

o JERSEY CITY, N. J, 75 Bright SL Ir kampas Jersey Avenue

1113 Mt. Vernon St Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

280 Chestnut Street New Britam, Conn.
TeL BA 9-1181

jai. Išeis KOVO 1, B 4 F. Budapest GoM Label — R.C-A. Vlctor 
Stereo - $535 - (pridėti 50f persiuntimui------Hi FideUti — $435

UŽSISAKYTI GALIMA DABAR: 
CŪcago Conaervatory 64 E. Vau Burea 8L

1530 So. 49th Avė. Cicero 50, D1

tuvos, priklausė lenkų parapi-

Brooklyn 21. N. Y.VACYS 8TEPONI8

Dainos M UeAuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru -» stereo .... 4.50 
---- ------ 5.00 

6.00AMce Stephene Bet. kompozitorių 8 kūriniai stereo

PLOKŠTELIU ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO adntiDMtndjoje, 810 Willoughby Avė.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS .. 
(Long Play Hi-K Uthuanian Rscords)

Dainos ii Lietuvos, soL V. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų _.. $3.50

' 4X0 
430

PL 4-1165

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



8 DARBININKAS 1961 m., kovo 3 d., nr. 16.

DARBININKAS
NAUJIENOS,

ALRK Federacijos New Yor- 
ko — Nevv Jersey apskrities 
seimelis šaukiamas kovo 5 d. 
2 vai. popiet Angelų Karalie
nės parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys dr. Ona Labanauskai
tė. Pranešimus padarys pirmi
ninkas, dvasios vadas, iždinin
kas, iždo globėjai, atskiros 
draugijos. Bus renkama nauja 
valdyba ir priimamos rezoliuci
jos. Po seimelio bus bendros 
vaišės.

Balandžio mėn. sueina 10 
metų, kaip Brooklyne Įsikūrė 
tėvai pranciškonai ir iš Bosto
no perkėlė Darbininko laik
rašti.

Lietuviu spaudos klubo na
rių visuotinis susirinkimas šau
kiamas kovo 5, sekmadienį, 4 
vai. popiet Arlingtono svetai
nėje, 385 Arlington Avė., Broo
klyne. Apie dabartinę spaudą 
okupuotoje Lietuvoje kalbės J. 
Audėnas, apie knygų leidimą 
— J. Valaitis. Senoji valdyba 
padarys veiklos pranešimus, 
bus renkama nauja valdyba.

Mikalina Alinskienė, gyv. 
Woodhavene, mirė kovo 2 ligo
ninėje. Paršarvota šalinskų lai
dojimo įstaigoje. Laidojama 
šeštadienį, kovo 4, 8:30 iš Ap
reiškimo par. bažnyčios šv. Ka
rolio kapinėse. Liko nuliūdime 
sūnūs Gediminas, Tadas su šei
ma ir kiti giminės.

Akademinio skautų sąjūdžio 
New Yorko skyriaus pirminin
ko pareigas perėmė dr. Henri
kas Lukaševičius. šį sąjūdi pa
gal naują statutą sudaro Stu
dentų Skautų Sąjunga ir Fi
listerių Skautų Sąjunga. Stu
dentų Skautų Sąjungos N. Y. 
skyriaus valdybą sudaro Al
gis Rimas — pirm.. Ligija Ba- 
barskaitė. Daiva Abtaitė. Algis 
Šetikas ir Vidas Montvila. Fi
listerių Skautų Sąjungos valdy
bą sudaro Romas Kezys — pir
mininkas. Dalia Bu’garauskaitė 
ir Vytautas Strolia.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
naudai šį sekmadienį, kovo 5, 
prie Apreiškimo par. bažnyčios 
bus renkamos aukos.

Apreiškimo par. mokyklos 
reikalams speciali rinkliava bus 
ateinantį sekmadienį bažnyčio
je per visas mišias. Visi tikin
tieji maloniai prašomi savo au
ka prisidėti prie mokyklos iš
laikymo.

Elena Urbaitytė, dailininkė, 
meno magistrės laipsnį gavo 
Columbijos universitete New 
Yorke. Meną ji dėsto Massa- 
pequa gimnazijoje.

Dvidešimt garbės bilietu į 
Balfo ruošiamą vaidinimą “Ne
žinomoji’’ kovo 18, nupirko 
Stamfordo lietuviai Juozo Va- 
liušaičio iniciatyva.

Vaistų siuntinukai, Balfo iš
siųsti pagal naujus reikalavi
mus, adresatus Lietuvoje pasie
kė, tik teko gavėjams • mokėti 
didelius muitus.

Komp. V. K. Banaitis kovo 
4. šeštadienį, švenčia 65 metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga jį 
pasveikins ir pagerbs Nevv Yor
ko visuomenės ir kultūrinių or
ganizacijų bei muzikinės sri
ties atstovai. Prof. V. K. Ba
naitis gyvena su savo broliu 
192 Arlington Avė., Brooklyn, 
N. Y.

Dr. Pr. Bagdas iš Brookly- 
no persikėlė į savo namą — 
42-21 243rd St, Douglaston, 
N. Y., TeL BA 4-7491.

JUOZAS BOLEY vaidina 
kiuose stulpuose”.

Mykolas Cibas pakviestas šv. 
Petro ir Povilo parapijos Eli- 
zabeth. N. J., vargonininku. Jis 
pakeitė iki šiol ten buvusį Alg. 
Kačanauską.

Moterų Vienybės 27-tas me
tinis balius ruošiamas balandžio 
8, šeštadienį. 8:30 vai. vakare 
Knights of Columbus salėje, 
616 Jamaica Avė.. Brooklyn. 
N. Y. Gros Gene Mitchko or
kestras. Įėjimas 2 dol.

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas nuo 6 mėnesių iki vienų 
metų arba perleidžiamas visam 
laikui už žemą kainą: butas 
šviesus, apstatytas baldais ir 
su visais patogumais East Nevv 
York rajone. Skambinti telefo
nu: EV 5-3362.

ležkoma moteris, kuri galėtų 
prižiūrėti mažamečius vaikus. 
Dėl sąlygų kreiptis dienos me
tu MI 2-3035.

Viena moteris ieško buto iš 
3-4 kambarių su apjildymu 
VVilliamsburgo ar Greenpointo 
sekcijoj. Skambinti vakarais, gi 
visą dieną sekmadieniais ir 
šeštadieniais Tel. IN 2-7407.

"DUL DUL DŪDELĖ
HEBRAIŠKAl

New Yorko ateitininkų sen
draugių susirinkime Apreiški
mo parapijos salėje vasario 26 
fotografas Vyt. Valaitis, viešė
jęs 10 dienų Izraelyje. įdomiai 
ir gyvai papasakojo savo įspū
džius iš tos “Žydiškos valsty
bės”. kaip ji auga, tvarkosi, 
kolonizuojasi ir ginasi nuo dy
kumų ir arabų. Sutikęs ir vie
ną kitą veikėją iš Lietuvos. 
Lietuvos žydai, jam sakė, kai 
kada padainuoja “Dul dul dūde
lę” hebraiškai. Savo taiklias pa
stabas apie Izraelį dar papildė 
pluoštu įspūdingų nuotraukų. 
Valdybos pranešimą iš praėju
sios veiklos padarė pirm. Pr. 
Naujokaitis, revizijos komisijos 
— Pr. Vainauskas. Naujon val- 
dybon išrinkti P. Ąžuolas, T. 
Alinskas. R. Žukaitė, V. Preke- 
rienė. A. Vedeckas ir K. Kudž- 
ma. Paskutinysis pirmininkavo. 
Paskaita, pašnekesiai ir protar
piais duotos jubilėjinio kongre
so Chicagoje transliacijos iš 
juostelės buvo prie stalų, ant 
kurių buvo sudėti užkandžiai, 
skaniai paruošti B. Baltrušai
tienės. talkininkaujant M. Lu- 
šienei. A. Dumbrienei ir J. Ger- 
dvibenei.

VYTAUTAS VEBELIŪNAS

Tax Counselor & Public Accountant 
praneša naują savo telefoną:

III — 1-6799
100-21 89 Avė Richmond Hill, N. Y.

Priėmimo valandos
Treč. Ket. Penk. 6 vak. — 9 vak.
šešt. 9 ryt. — 4 vak.

DETROITO DRAMOS SAMBŪRIS, kuriam vadovauja akt. Z. Mikšiene-Arlauskaitč (vidury).

BUS VAIDINAMA “NEŽINOMOJI” PAREMTI NEŽINOMIEM
Brooklyne kovo 18, šeštadie

nį, bus trijų nežinomųjų die
na. Atvyksta Brooklyno lietu
viam dar nežinomas Detroito 
dramos sambūris. Bus vaidina
ma drama, 
ji”. Pelnas 
nežinomiem 
varge.

vardu “Nežinomo- 
skiriamas daugelio 
broliam ir seserim

ir žinomų dalykų.Bet bus
Matematikai sako: jei uždaviny
je būtų tik nežinomi duomens, 
negalėtum uždavinio spręsti. Gi 
Balfo 100 skyriui (tai jau žino
mas skaičius ir apvalus) tenka 
spręsti nelengvas uždavinys: 
pritraukti kuo daugiau žiūrovų, 
kad būtų padengtos žinomos iš
laidos ir dar liktų pelno . . . 
nežinomo!

Pirmiausia žinome, kad Det
roito dramos sambūriui vado
vauja Lietuvos teatro aktorė 
veteranė Z. Arlauskaitė - Mik
šienė. Jos vaidyba prasidėjo 
tremtyje ir su tremtimi susiju
si dabar. Dar I pasaulinio karo 
metu, kai Petrapilin buvo pri
plaukę daug bėglių, ji vaidino.

mm
ŽINIOS__ J-

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

ONOS IVASKIENES

BAIDŲ KRAUTUVES

Ir ne tik vaidino: dar mokė 
pirmoje lietuviškoje Petrapilio 
mokykloje, kuria dabar pava
dintume lituanistine arba šeš
tadienine. Paskui ilgai dirbo 
Vilniaus ir Kauno teatruose. 
Organizavo ir režisavo vaidini
mus tremtyje Vokietijoje. Nuo 
1949 metų vadovauja ir rėži-

autorius taip pat ži
lai prancūzų drama-

Ch. Bisson, miręs

Bostono arkivyskupijoje pa
rapinėse mokyklose prailgintas 
mokslo laikas viena valančia 
kasdien. Dabar šv. Petro para
pinėje mokykloje pamokos pra
dedamos 8:15 vai ryto ir už
baigiamos 3 vai. popiet. Pamo
kų prailginimu norima atgauti 
laiką, prarastą dėl sniego aud
rų.

CYO benas kovo 5 d. 3 vai. 
popiet parapijos salėje rengia 
koncertą paminėti šv. Kazimie
ro šventei.

galima gauti butui moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

BARBARA A 
kiuose stulpuo:

suoja Detroito lietuviškus spek
taklius.

Veikalo 
nomas -— 
turgas A.
1912 m. Rašė daugiausia far
sus (21) ir vieną dramą. Pran
cūziškai ji pavadinta “La fem- 
me X”. angliškai — “Madame 
X”. Lietuviai pavadino “Neži
nomąja". nes “x” visada yra ne
žinomas. Tai drama, kuri uži
ma kvapą. Su dideliu pasiseki
mu ji buvo statoma Europoje 
ir Amerikoje.

Žinome pagaliau, kad Baltas 
šelpia daug mums nežinomų 
brolių ir seserų gerai visiem 
žinomam varge. Jei gavėnios 
laikas yra aukos ir gero darbo 
metas, tai ir skatinti nereikia, 
kur mes turime būti kovo 18 
vakare. (b)

•‘Pen-

PENKI STULPAI GATĖS TEATRE
Algirdo Landsbergio drama 

“Penki stulpai turgaus aikštė
je” statomi Gate teatre (2 Avė. 
ir lOth St.). Stato Repertuary 
Company. Premjera bus kovo 
5 d. 7 vai. vak.

Veikalas lietuvių spaudoje 
susilaukė nemaža diskusijų. Jis 
buvo pastatytas Clevelande. An
gliškoji versija žymiai skiria
si nuo lietuviškos. Medžiaga 
yra paimta iš Lietuvos parti
zanų veiklos, bet Lietuvos var
das neminimas; palikti tik lie
tuviški veikėjų vardai. Veika
las yra labiau išplėstas, pro
blemos sprendimas apibendrin
tas. Dramos konfliktas sudary
tas tarp okupantų ir rezisten
tų, įpinant meilės motyvą.

Veikale vaidina: Philip Ab
bott. Barbara Ames. Sheila Co- 
pelan. Joseph Boley - Bolevi- 
čius. Earl Dossey, VValter Fla- 
nagan. Sala Stavv ir John Mi- 
randa. Dekoracijos Herbert 
Senn ir Helen Pond. kostiumai 
— Sonia Lovvenstein. apšvieti
mas Richard Nelson. specialia 
muziką parašė Ernest Furtado.

Vaidinama antradieniais, tre
čiadieniais. ketvirtadieniais' — 
8:40 v. vak.. sekmadieniais — 
3 vai. popiet (bilietų kainos— 
1.80 — 2.90 dol.). Penktadie
niais — 8:40. šeštadieniais — 
7:30 ir 10:30 vai. vak.. sekma
dieniais — 7:30 vai. vak. (bi
lietų kainos 2.90 — 3.90 dol.).

Kun. A. Kneižio, iškelto į 
Brocktoną, bendradarbiai ir 
draugai kovo 12 lietuvių pilie
čių klubo salėje ruošia išleis
tuvių vakarienę. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Maldos apaštalavimo draugi
jos susirinkimas' bus kovo 3 po 
vakarinių pamaldų. Susirinki
mas bus salėje po bažnyčia.

Krikštai. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje pakrikštyti: Vasario 
12 — Albert Audick ir Stella 
Matulevich - Audick sūnus Do
vydo ir Antano vardais. Tėvai 
gyvena 35 P St. Vasario 18 — 
Alfonso Vadeikos ir Bernice 
Quimly - Vadeikienės duktė Ka
rolinos
gyvena 291 W. 5th St. Vasa
rio 19 
Lilian Glebus - Pataškas sūnus 
Viktoro ir Danieliaus vardais. 
Tėvai gyvena 72 Gatės St.

F U N E R A L II O M E
197 WEBSTER Avė.
PRANAS VVAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTO J AS

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 rpiestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEVV YORK N. Y.

V/ILLIAM J. DR.AKE —

DRAGŪNAS

ir Onos vardais. Tėvai

— Viktoro Pataškos ir

leškomos mirusių Antano ir 
Marcijonos Lemežių - Leme gi
minės. Seniau gyveno 35 Gatės 
St., So. Boston. Žinantieji apie 
jų gimines prašomi pranešti K. 
Šidlauskui arba parapijos kle
bonui.

VIESULO PASKAITA BOSTONE
Vasario 25 kultūros klubo 

susirinkime lankėsi svečias — 
Philadelohijos Temple 
siteto

univer-
lektorius grafikas R. Vie-

blemas. Kai iššoksim iš savo že
mės, erdvės patirtis dar išplis. 
Kaip visa tai veiks mus? Kaip 
atrodys saulėlidis Marse? Žino-

ADVOKATAS

84 - 14 Jamica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tek: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

sulas, 
dienų 
mene

kuris kalbėjo apie šių 
meno kryžkelę. Šiandien 
vyrauja laisvės dėsnis,

ma. nepaisant baisios technikos 
pažangos, žmogus kūrėjas iš 
esmės pasiliks tas pats.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Bali as
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HOME
nešas ir palaima ir žala, lei
džiąs pasireikšti ir genijui ir 
šarlatanui. Neliko aiškaus mąs
to kūriniui įvertinti. Tik to- 
talizmo kraštai lengvai “rūšiuo
ja” kūrinius. Dabar ir specia
listui kartais sunku susivaikyti 
krypčių ir kūrinių įvairybėje. 
Ateities mene turės nemaža 
reikšmės dideli technikos lai
mėjimai. Prie įprastinio žvilgio 
į žemę prisideda skridimo re
gėjimas. Be to. akis prie vai
ro pripranta žiūrėti į viską la
bai greitai. Tad iš čia eina ir 
kūrinio prastinimas. Šviesos 
elementas jau bandoma įjungti 
i filmą greta muzikos, visai at
sisakant temos. Architektūra ir 
skulptūra sprendžia erdvės pro-

Atsakydamas gausiems klausė
jams pažymėjo, nesąs nei mo
dernizmo šauklys, nei jo prie
šas, o nuoširdžiai ieškąs naujų 
kūrybos kelių.

Po paskaitos ir arbatėlės R. 
Viesulas dar parodė naują “To- 
reodoro” ciklą, kuris su didele 
menine jėga tiesiog sukrečian
čiai iškelia žmogaus — sadis
to žudomo buliaus kančias.

Susirinkimo pradžioje pirmi
ninko dr. J. Gimbuto žodžiu 
buvo prisimintas kultūros klu
bo miręs narys arch. Vladas 
Adomavičius. B.

M. P. BALDAS — Directnrhis
ALE. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu VedFJas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

VYT. VALAITIS kalba ateitininkų sendraugių susirinkime. Nuotr. V. Maželio.
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Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
VF1 pradėjo praktika

144 K»-nt St, Brooklyn 22. N Y. 
(IND GG Line Gr»—n Prunt stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais. 
trfčlHrlloDiais Ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak.; S'-Atadi'-nla’a 10-12 diena

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S KALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Fore.«t Parkway Station) 

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4199

už savo automobilio apdraudę
Virš 21.000,000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

Jūs esate kvalifikuotas.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDHACDOS SPECIALISTAS

VVOODHAVEN 21. N. Y

Tel. VI 3-1477
NAMU ADRESAS 

106-53 — 95th Street Ozone Park 1
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