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De Gaulle pradėjo invaziją į vakarinį pusrutulį
Prezidentas de Gaulle ir M- 

me de Gaulle kovo 16 atvyko 
į Meksiką ir joje išbus Meksi
kos prezidento svečiais iki ket
virtadienio. Oficialiai tai revi
zitas prezidentui Adolfo Lopez 
Mateos, kuris lankėsi Paryžiu
je prieš metus- Tiesioginis tiks
las — išplėsti Prancūzijos i- 
taka lotynų Amerikoje, kaip jis 
jau pamėgino grąžinti Prancū
zijos Įtaką Azijoje ir įą sten
giasi Įtvirtinti Europoje. Tai 
siekimas virsti nepriklausomu 
politiniu veiksniu šalia Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos.

Šios kelionės metu dėmesį 
patraukia atsargumas žodžiuo
se stengiantis neitempti santy
kių tarp Amerikos ir Prancū
zijos.
DE GAULLE:

De Gaulle Meksikoje priim
tas su dideliu entuziazmu, ypa
čiai kai jis prašneko ispaniškai. 
Tačiau pats de Gaulle pažymė
jo, kad Prancūzijos ir Meksi
kos draugiškumas nesiekia 
niekam pakenkti.
PREZIDENTAS JOHNSONAS:

Prieš savaite Amerikos ats
tovas Paryžiuje Bohlenas lankė
si Washingtone. Čia buvo nu
matytas atsargumas Amerikos 
santykiam su Prancūzija, neat
sisakant nuo bendro Amerikos 
nusistatymo. Ir de Gaulle atvy
kus i Meksiką kovo 16 patai
kytas buvo prezidento Johnso-

Po Kinijos pripažinimo, nei 
lotynų Amerikoj: didesnio susirūpinimo

no pareiškimas, kuriuo pakar
tojo Amerikos įsipareigojimą 
vykdyti Pažangos programą, 
paskelbta prieš trejus metus 
prezidento Kennedy. Jei de 
Gaulle atvykimas gali būti su
prantamas kaip Prancūzijos pa
stanga aktyviai Įeiti Į lotynų A- 
merikos likimą, tai Johnson© pa
reiškimas rodė, kad J. Valsty
bės nesirengia iš jo trauktis.

siu Ivrno
kelia santykiai su Maskva

AR DAUG JŲ ŽYGIUOS
Karo išeitis nežinoma, kai 
pasipriešinimo dvasios pa
sigenda, nors Amerika pi
nigų negaili

Apsaugos sekretorius McNa
mara. gen. Taylor. ČIA direkto
rius McCone kovo 13 grižo iš 
Vietnamo. Iš McNamaros ir 
prezidento pareiškimų aiškėjo:

— Amerika tebelaiko, kad

Į ŠIAURĘ?

SPAUDA:
Spaudoje jaučiamas tas pats 

atsargumas. Ji aiškino, kad lo
tynų Amerikos scenoje leng
vai sutilps visi, kas tik norės 
palengvinti čia gyventojų padė
tį. H. Tribūne: būtų kvaila ma
nyti. kad Prancūzijos preziden
to buvimas į pietus nuo Rio 
Grande reiškia pavojų- Lotynų 
Amerikoje rūpesčių daug, jei

de Gaulle gali juos sumažinti 
—puiku. Ch. Sc. Monitor: de 

Gaulle invazija į vakarų pusru
tulį prasidėjo. Jo dramatiškai 
nepriklausoma figūra randa at
garsio lotynų Amerikoje, kuri 
sveikins kiekviena, atsistojantį 
prieš Jungtines Valstybes. Iš ki
tos pusės nėra jokio 
kad de Gaulle siektų 
Amerikos programą 
American pastebi, kad
le davė Meksikai 150 mil. Ver
tina. kad Prancūzijos prestižas 
labai didelis 
valstybių. De
po 10 kraštų siekia sustiprinti 
Įtaką užsienių politikoje. San-

irodymo.
blokuoti
Journal

de Gaul-

PREZIDENTAS de GAULLE

tarp atsilikusių
Gaulle kelionės

tykius tarp Amerikos ir Pran
cūzijos aiškina kaip generolo i- 
siskaudinimą pirmiausia tuo. 
kaip anglosaksai elgėsi su juo 
karo metu ir po karo. Ameri
kos elgesys jam palikęs Įsiti
kinimą. kad Amerika siekianti 
paversti Europą savo satelitu. 
Iš čia generolo pastanga būti 
nepriklausomam, nors ir den
giamam Amerikos atomine jė
ga.

Atsargumas, su kuriuo Ame
rikoje sekami de Gaulle veiks
mai. pastebimas ir Vokietijoje, 
kuri savo ruožtu seka de Gaul
le atstovų pasitarimus su Mask-

karas Vietname gali būti laimė
tas. Amerika sustiprins para
mą gen. Khanh — papildomais 
50 milijonų. P. Vietnamo parti
zaniniai žygiai i šiaurės Vietna
mą palengvintų karą su komu
nistų partizanais. Tačiau Ame
rikos karinės jėgos tam nesi- 
angažuoja.

Tokis yra viešas nusistaty
mas. Jis padėties nekeičia ir 
palieka laukti, kad patys viet
namiečiai išspręstų savo liki
mą.

Kur link tas jų likimas rie
da. rodo ligšiolinė istorija- Jų 
istorijos naujas veiksmas pra
sidėjo nuo 1954. kada Prancū
zija karą dėl Indokinijos pra
laimėjo ir tais metais Ženevo
je buvo sutarta iš Indokinijos 
padaryti keturias valstybes: 
šiaurės Vietnamą, pietų Viet
namą, Laosą ir Cambodija.

mara pasiryžęs laimėti, kad ir 
Vietnamo karą dabar ima vadinti 
McNamaros karu.

JUNGTINĖSE TAUTOSE: siūlo atimti Sovietam baisa
J. Valstybės pareiškė nuomo

ne nekomunistinėm valstybėm.

RUBY TEISME: kaip teismas atrodė europiečiui
Jack L. Ruby kovo 14 Dal

ias teisme rastas kaltas ir ver
tas mirties bausmės už Lee H. 
Oswaldo nužudymą. Nuteisto
jo advokatas pareiškė, kad pa
duos apeliaciją. Iki apeliacinio 
teismo praeis mėnesiai. Advo
katas Belli Įspėjo, kad Ruby 
kalėjime gali būti nužudytas ar 
nusižudvti.

tik 12. Belli puolė su įnirtimu yra "prezidento Kennedy 
juos viena po kito. Bet pagal 
taisykles jis tebegalėjo atmesti 
tik 15. Jis surado už gerus pi
nigus medicinos ekspertus, ku
rie jam liudijo, kad Ruby ne
buvo psichiškai sveikas Osvval
do nužudymo metu". Belli gy
nimą korespondentas vertina 
kaip teisminį spektaklį, kuris

nužu-

patei-
100.

dymo gėdingas epilogas".
Už tą spektaklį Belli 

kė Ruby šeimai sąskaitą 
000 dol. Iš jų jam 75.000 ho
noraro. kiti su byla susijusios 
išlaidos.

\Varreno komisijoje, kuri ap- 
klausinėja prezidento nužudy
mo liudininkus, nieko naujo.

HOFFAI 8 METAI
James Hoffai. šoferių unijos 

prezidentui, kuris algos gauna 
75.000 metam, kovo 12 paskir
ta kalėjimo 8 metai ir 10.000 
dol. už pastangas papirkti pri
siekusius- Hoffa apeliuos- Pa
leistas už 75.000 užstatą. Laiko 
savo nuteisimą R. Kennedy 
kerštu jam.
CAMBODIA SKUBINASI

Cambodia savo neutralumą 
baigė. Kovo 15 paskelbė, kad 
gavo ginklų iš kom. Kinijos 
ir kad dabar Cambodijos ran
ka ištiesta draugiškai Kinijai, 
kuri padeda jai “išsilaisvinti" 
iš Amerikos. Iš Amerikos Cam
bodia buvo gavusi 367 mil. 
Aiškinama, kad Sihanouk pra
mato kom. Kinijos įsigalėjimą 
pietų Azijoje, dėl to skuba iš 
anksto perbėgti į jos frontą.

kad Sovietų Sąjunga ateinan
čioje J. Tautų sesijoje negali 
turėti balso, jei nesumokės sa
vo mokesčių. 0 Sovietai nesą 
sumokėję 71 mil. Aiškinimas, 
kad Sovietai negali balsuoti, ga-

Ii sudaryti konfliktą, dėl to 
stengiamasi J. Tautų sesiją nu
delsti iki po Amerikos rinki
mų- Toje sesijoje bus ir kitas 
opus klausimas: siūlymas pri
imti kom. Kiniją.

Prezidentas skelbia karą prieš skurdą
Taip pat iš Lietuvos

Pietų Afrikoje iš kalėjimo po 
117 dienų paleista Mrs. Ruth 
Slovvo atvyko į Londoną. Jos 
vyras Londone jau 9 metai 
atbėgęs. Abudu esą komunistai. 
N. Y. Times mini, kad advoka
tas Slovvo esąs gimęs Lietuvoje.

bili jo
jo pa- 
labda- 

rankas

paskelbė, 
kuris 
duos

tūks-

Teismas truko 8 dienas. Ap
klausti 66 liudininkai. Advo
katas Melvin Belli stengėsi įti
kinti. kad kaltinamasis buvo 
“laukinis idiotas", dėl to ir 
atsakingas. Neįtikino tuo 
siekusiųjų, kurių buvo 12. 
baltieji, visi protestantai. 8 
rai. 4 moterys.

Teisme dalyvavo daug kores
pondentų iš Europos. Tikėjosi, 
kad bus atskleista paslapčių 
apie prezidento nužudymą. Nie
ko naujo jie neišgirdo, nei apie 
Osvvaldo ryšį su Ruby nei apie 
Ruby ryšius su gangsterių gau
jom. Tačiau “Weltwoche” ko
respondentas įdomiai vertina 
pačią teismo aplinką:

"Belli yra amerikiečių sensa
cingasis advokatas, kuris savo 
nepaprastais pasisekimais yra 
susikrovęs gerą turtą . . . Pu
siau šarlatanas, pusiau garbin
gas advokatas • . . Teismo salė
je nėra jokio iškilmingumo- 
Teisingumas čia turi viešpatau
ti be jokių ceremonijų. Tik 
teismui vadovaująs teisėjas Joe 
Brown dėvi teismo drabužius. 
Kiti teismo dalyviai elgiasi, lyg 
jie sėdėtų bare. Valstybės gy
nėjas Wade rūko storą cigarą. 
Kaltinamojo gynėjas Belli —su 
kramtomąja guma burnoj — 
vaikščioja šen ir ten. kalbasi 
su žurnalistais ar su valstybės 
gynėju. Atrodo, niekas nežiūri 
rimtai į procesą, 
sprendžiamas gyvybės 
ties klausimas. Texas 
150 buvo kandidatai 
kusius, iš kurių buvo

ne- 
pri- 
visi

kuriame 
ir mir- 
piliečių 

j prisie- 
atrinkta

Sovietų agentūra Tass pa
skelbė, kad kun. Lionginas Jan- 
akus Klaipėdoje ‘ 'nuteistas' ' 
drauge su kitais penkiais po 
15 metų kalėjimo; vienas nu
teistas 10 metu.

Gavęs žinią apie tą spren
dimą vienas Nevv Yorko radi
jo korespondentas paskambino 
kun. L. Jankui, kckia jo reak
cija dėl to sprendimo ir ar jis 
paneigia jam skirtus kaltini
mus. Kun. Jankus paaiškino: 
Nėra ko fantazijų nė paneigti: 
galima iš jų tik pasijuokti.

— Kokia dabar bus jūsų 
bendruomenės reakcija0 — Ma
nau. kad padidės aukos nu- 
kentėjusiem šelpti.

— Kiek tai atsilieps jūsų san
tykiam su jūsų dvasine vyres
nybe? — Neturiu pretenzijų, 
kad mane kaip kankini keltų Į 
monsinjorus; mano santykių su 
mano vyresnybe toki dalykai 
negali keisti

Vienas iš gaunamų atsiliepi
mų ryšium su visa šia istori
ja rašo: “Pagal sovietinį supra
timą. gyvenimas kapitalisti
niuose ir plutokratiniuose Va
karuose yra kalėjimas. Tamsta

— Sovietai nesiskubina gra
žinti Amerikos 3 lakūnų Skel
bia. kad jie šnipai, ir žada juos 
teisti. Matyt, nori už juos gauti 
kokių politinių nuolaidų ar šni
pų grąžinimo.

EISTAS“ UŽ AKTŲ 15 METŲ
metų. Taigi kalėji- torius kun. L. Jankus įspėjo au- 

jau esi įvydęs 125 kotojus. kad siųsdami siunti
nius Balfui. aiškiai pažymėtų 

su vienu siuntiniu, siuntėją ir laišku praneštų apie 
išsiuntimą. Kitokius siuntinius 
jis yra patartas palikti atitinka-

čia jau 20 
mo planą 
procentų.'

Ryšium
gautu Balfe kovo 13. kuris bu
vo patikrintas atitinkamos is- 
taikos specialistų. Balfo direk- miem specialistam patikrinti.

Prezidentas Johnsonas kovo 
15 paprašė Kongresą 1 
no kovai prieš skurdą, 
teiktas planas siekia ne 
ros. bet duoti darbą į
jo neturintiem. Pirmiausia nu
mato jaunimą apmokyti ir pa
ruošti specialybėm. Numatoma 
taip pat paruošti ūkius, kuriuos 
galima būtų parduoti šeimom.

— Kcm- Kinija
kad bėgliui iš Formozos, 
pristatys lėktuvą U-2. 
280.000 dol-

— Alžiro gyventojų po
tanti kasdien pabėga į Prancū
zija. ieškodami duonos ir dar
bo. Pabėgo jau 2 mil.
AMERIKA IR AZIJA

Cambodijoje kovo 10 Ameri
kos ir Anglijos atstovybes už
puolė demonstrantų minia, vė
liavą nuplėšė, automobilius su
degino. į Amerikos atstovybę 
įsiveržė, bylas sudraskė ir gat
vėje išmėtė.

KUN. L. JANKUS PRIE SAVO "NUSIKALTIMO"

leidimų 67.000. vokiečiu kalba 45,000, olandu 450.0 
15.000. antras taip pat įSėjęs. kiny 2.000. "Tai

ĮRODYMŲ Balfas išdėliotos Sibiro maldos

VATIKANE:
Popiežius Paulius VI kovo 

12 dalyvavo popiežiaus Pijaus 
XII bronzinės statulos atidary
mo iškilmėse. Iškėlė pop. Pi
jaus nuopelnus gelbstint ken
čiančius nuo totalistinių režimų.

Popiežius Paulius kovo 16 
priėmė tris Amerikos žydų at
stovus. kurie reiškė pageidavi
mą. kad būtų priimtas Vatika
no II susirinkime pareiškimas 
prieš antisemitizmą. Popiežius 
užtikrino jiem pagarba judaiz
mui ir norą bendradarbiauti.

— Protestantų teologijos žur
nalas “Christianity Today" pa
skelbė samprotavimus. kad 
žydam tenka atsakomybė už 
Kristaus nužudymą Tai esąs is
torinis faktas, ir 69 proc pro
testantų tuo esą įsitikinę.

— Rumunijos delegacija gri
žo iš kom. Kinijos ir pranešė 
kovo 15 Chruščiovui, kad pas
tangos tarpininkauti tarp Mas
kvos ir Peipingo nedavė vai
sių.

— Vietname pereitą savaitę 
komunistai nušovė amerikiečių 
helikopterį. Žuvo 6 amerikie
čiai.

Kelionė j mėnuli 3 asme
nim atsieisianti 
bet tik 2.

— Prancūzija 
dymus Saharoje 
cifike.

— Lenkijos kard. \Vvszyns- 
kis kovo 15 pasmerkė valdžios 
pastangas įvesti gimdymo kon
trolę Ją palygino su naciu ge
nocidu

— Malaysijos ir Indonezijos 
derybos nutruko. Abeji mobi
lizuojąs!.

— Ruby gynėjo Belli elgesį 
teisme pasmerkė advokatų pre
zidentas North Seyniour. paly
gindamas jį su cirko aktorium.

ne 20 bilijonu.

atominius ban- 
baigė Tęs Pa-

JŲ prisipažjstu."
dėl kurių c

Nuotr.

Po sutarties pirmiausia agre
sija prasidėjo iš šiaurės Vietna
mo, kuris buvo komunistų ži
nioje. Komunistų judėjimas 
reiškėsi dviem kryptim — Lao
se ir pietų Vietname. Kennedy 
vyriausybė padarė nuolaidą La
oso valstybę sutikdama
paversti netutralia ir pri
versdama eiti į koali
ciją su komunistais- Tai neat
nešė tikėtos taikos ir Laosas 
vis labiau tenka į komunistų 
rankas. Cambodia buvo neutra
li ir naudojosi Amerikos para
mos. Nuo 1963 pabaigos nuo 
Amerikos paramos atsisakė ir 
šiuo metu paramą jau ima iš 
Sovietų ir kom. Kinijos — neu
tralumas virto draugiškumu ko
munistam ir nedraugiškumu A- 
merikai bei Anglijai.

Atkakliausios rungtynės eina 
dėl pietų Vietnamo. Karas ten 
eina 7 metai. Komunistų par
tizanai stengiasi pakirsti Saigo- 
no vyriausybės įtaką gyvento
jam. Prez. Kennedy vyriausy
bė pažadėjo remti pietų Viet
namo vyriausybės kovas, treni
ruodama kariuomenę, duoda
ma pinigus ir ginklus. Rezulta
tai per 7 metus:

Šiaurės Vietnamo karių ir 
partizanų žuvo ir sužeista 74, 
000, pietų Vietnamo karių 41, 
000, amerikiečių žuvo 206, su
žeista 815.

Paaiškėjo 1961. kad komu
nistai stiprėja. Komunistai su
kurstė vieną gyventojų dali 
prieš vyriausybe — budistus. 
Amerika parėmė Vietnamo ka
riuomenės revoliucija prieš vy
riausybę 1963 lapkričio 1 Pa
dėtis nepagerėjo. Priešingai, ge
nerolų juntai ėmus valdyti, ko
munistų agresija dar sustiprė
jo. Antra revoliucija sausio 30 
nuvertė generolus ir pastatė 
viena gen. Khanh- Karas vis ne
gerėjo, ir amerikiečiai ėmė 
baimintis trečio perversmo, ku
ris galėjo atnešti "neutralumą". 
Tai ir paskubino McNamarą 
vykti į Vietnamą jau ketvirtu 
kartu ir remti visom jėgom 
Khanh vyriausybę, kuri per me
tų laikotarpį žadėjosi atstatyti 
pasitikėjimą tautoje.

O tas pasitikėjimas labai su
svyravęs, nes gyventojai yra 
priterorizuoti U. S. Nevvs . . . 
mini amerikietį iš Vietnamo, 
informavus: anksčiau Vietnamo 
vaikai mojuodavo rankomis 
amerikiečiam, dabar jie sukasi 
ir lenda į vidų Jis pats pirkęs 
kaime višta, tai moteris papra
šė. kad sakytųsi iš jos pavogęs; 
kitaip ji susilauks iš komunis 
tų represijų Kai McNamara at
vyko. ji sutiko studentai su pla
katais: "Į žygį šiaurėn’" Kai vie
na pareigūną paklausė, kiek iš 
tu studentų sutiks dalyvauti žy
gyje. tas atsakė Nė vienas"

Esą ir kariuomenės morale 
menka, ja sulaužė perversmai 
vienas po kito.

Ir lieka labai neaiškus atsa
kymas j klausimą ar padėtį iš
gelbės Amerikos pagausintas 
pinigas? 0 griežtesnių priemo
nių vengiama, kad nebūtų už
kurtas didesnis karas



Ar lietuviai buvo nepriklausomi tiktai 1918-1940 m.

Kas yra dabar tikrieji naciai?
Naciai arba nacionalsocialis

tai buvo Hitlerio valdžios par
tija Vokietijoje. Ji rėmėsi na
cionalizmu ir sėciąlizmu, bet 
abu tie ramsčiai susiplakė į vie
ną: vokiškąjį imperializmą, ku
riuo buvo siekiama užimti dau
giau gyvenamo ploto. Buvo šū
kaujama, kad vokiečių tauta 
Europos viduryje dūsta bė erd 
vės (Volk ohne Raum).

Erdvei laimėti pradėtas ka
ras, o karo metu naikinta kuo 
daugiau kitų tautų, kad liktų 
tuščios vietos. Žydai buvo ma
siškai žudomi kaip “negryna 
rasė”, bet ne jie vieni nuken
tėjo. Kacetus pripildė visos tau
tos, kurias tik naciai užvaldė. 
Antai, Flossenbuergo kacete, 
kur žuvo apie 73,000 žmonių 
(žydų apie 3000), statistika ro
do 18 tautų. Toks pat tautų 
margumynas pasirodo kitų ka- 
cetų sąrašuose.

Nacizmas nėra buvęs tik ra
sinis genocidas, nukreiptas spe
cialiai prieš žydus, bet visuoti
nis, novijęs visas tautas. Ki
tos tautos buvo naikinamos ar
ba dėl to, kad norėta ištuštinti 
jų gyvenamoji žemė (pvz. lie
tuvių tauta buvo numatyta iš
kelti ir išblaškyti Rusijos plo
tuose), arba dėl to, kad buvo 
priešintasi nacių okupacijai ir 
ideologijai-

Nacizmas yra žmogžudiška 
kitų tautų neapykanta vardan 
savo tautos. Tačjau tote pat 
nusikaltimas gili *būti daromas 
ne vien tautos ar rasės, bet ir 
klasės vardu. Nesvarbu, kokiu 
vardu pasivadina viena žmonių 
grupė ir nusistatė kerštauti ir 
žudyti kitos grupės žmones. Ge
nocidas bus toks pat: rasinis 
ar klasinis, nacinis ar komunis
tinis.

KomunistM (bolševikai) . da
bar sudaro Chruščiovo valdžios

KURKĖ
■ -- LUIS COLOMA ■■

— Kas per puiki tema Ana- 
hreonto lirai! — sušuko suža
vėtas don Recaredo. —Kepu
raitė, numegzta gražiausios ir 
linksmiausias iš Betiso nimfų, 
Paguitos rankelių!

— Labai gražu! — tarė Pa
guita. — Aš numegriu kepurai
tę, o tamsta ją apdainuosi An- 
akreonto lira. Ar tas ponas— 
tamstos kolega iŠ tanko?

— Prisiekiu vienuolika tūks
tančių mergelių, Paųuita! Ana- 
kreontas — tarnautojas tanke! 
Tai šitaip juokauji iš didžio 
graikų poeto?

— Aš? Dieve gink! Man gal
va pramušta eilėm ir poetam! 
Ar tikėsi tamsta, kad visados 
verkiu, skaitydama: “Neūžau
gos don Peiigrodo Gyvatą k* 
nuotykius”. ,

— Ar tai ne Anataeooto ei
lės?

— Paųuita, dėl Dievo! — šo
kiko don Reoredo- —Dievai
čio Momo vaidilute? gert* di
džio poeto atminimą! Jis mirė 
tikrai ypatinga mirtimi... Pa
springo vynuoge. •.

— O, smaguris!

partiją Rusijoje- Jie remiasi 
socializmu ir internacionaliz
mu, bet abu tie ramsčiai suli
pa į vieną: rusiškąjį imperia- 
lizmą, kuriuo siekiama rusų 
tautai daugiau erdvės ir jėgos. 
Bolševikai nešūkauja, kad ru
dų tautai stinga gyvenamo plo
to, nes pačioje Rusijoje yra 
daug negyvenamos žemės. Jie 
klykauja, kad yra supami ir du
sinami vadinamojo kapitaliz
mo, kad norima užsmaugti jų 
vedama pasaulinė revoliucija.

* Revoliucijos vardan yra jau 
išžudyti milijonai žmonių. Au
kų skaičius toli prašoka buvu
sias vokiečių nacių žudynes. 
Žmonių kaukolėmis nuklotas 
visas šaltasis Silūras. Juozas 
Mtklovas gerai yra pasakęą Va
sario 16 proga: jei naciai vokie
čiai būtų turėję Sibirą, jiem 
nebūtų reikėję kacetų. Nusikal
timai būtų buvę uždengti.

Nusikaltėlis, koks jis bebūtų, 
ramios sąžinės neturi, užtat jis 
pats šaukia, kai jo aukos tyli. 
Taip šaukia bolševikai arba 
komnaciai (komunistiniai na
ciai), norėdami užrėkti, kad tik
tai kiti yra žudę ar žudo, bet 
ne jie. Tai propagandai jiem 
geriausiai pritinka kitus kal
tinti dėl masinių žydų žudy
nių, nors bolševikai patys žy
dus trėmė į Sibirą ir žudė. Da
bar prisidengia vadinamom 
“spekuliacijos” ir kitom bylom.

Versti kitiem kaltę už žydų 
žudymą bolševikam labai pa
ranku. Net ir melagingas bal
sas toli eina k* randa atgarsio, 
nes žydai yra išplitę į visą pa
saulį. Tačiau žinantieji tikrus 
faktus gerai mato, kad dabar 
yra tikrieji naciai — žudikai, 
dabar nepasodinti į pasaulinio 
teismo suolą. Tai komunisti
niai naciai arba komnaciai — 
Lenino, Stalino, Chruščiovo 
partija- - -

— Kodėl jam niekas neniuk
telėjo kumsčia į sprandą?

— Kaip tik niuktelėjo .. Bet 
vis dėlto jis mirė Šamo saloje, 
eidamas aštuoniasdešimt penk
tus metus amžiaus.

— Visa tai labai gražu. Bet 
nesuprantu, kodėl jis negalėjo 
parašyti eilių apie Don Peli^o- 
dą.

— Paųuita, Paųuita! Ką šne
ki? Matau, jog būtinai turiu 
tau duoti perskaityti Anafcreon- 
to odų vertimą, kad n* toMau 
nedarytum tokių apverktinų 
klaidų.

■— Dabar negaliu... Skaitau 
Bertoldą ir mėgstu sistemą 
skaitant.

— Duok jas man, don Reca- 
rėdo, atmintinai jas išmoksiu, 
— tarė maivydamasi Ritita. — 
Beje, kaitant apie eiles, tams
ta juk turėjai man perrašyti tą 
sonetą, kurį sukūrei "Dujade- 
gim”. Jis puikus!.. • Eime į ka
binetą... Tamsta turi tai tuo
jau padaryti, nes mirštu ne
kantrumu, taip noriu jį atmin
tinai išmokti.

Don Recaredo su Ritita nu

Viešosios opinijos neatlei
džiama, Amerikos Lietimų Ta
ryba (Altas) maždaug prieš pus
antrų metų leidosi į tam tik
ras reformas; papildė centro 
sąstatą, perredagavo statutą ir 
suorganizavo darbą koordinuo
jantį Alto biurą. Spauda ir vi
suomenė šias reformas sveiki
no, nors didelių vilčių į jas 
nedėjo. Pasirodo, kad atsargu
mas buvo vietoje — reformos 
nieko nauja neatnešė. Sąstatas 
papildytas, bet senoji Ako va
dovybė ir toliau tebėra, S. 
Rauckino žodžiais kalbant, ap
sidraudusi kvalifikuotos daugu
mos garantijomis ir pasiryžusi 
nesiskaityti su viešosios opini
jos nusiteikimais. Statute jo
kių patobulinimų neįvesta Se
nasis statutas buvo pramatęs 
kasmetinius Alto skyrių atsto
vų suvažiavimus- Naujajame jie 
pramatyti kviesti tik tada, ka
da Alto centras matys reika
lą. Alto centras nesilaikė seno
jo statuto, kas patikės, kad jis 
suvažiavimus kviestų, remda
masis naujuoju Vargu laisvaja
me pasaulyje yra kita organi
zacija, kuri skyrius paliktų to
kioje beteisėje padėtyje, kaip 
mūsiškis Altas.

Didelių vilčių buvo dėta į 
Alto biurą. Jo suorganizavimui 
daugiausia ir reklamos duota, 
•ir pažadų. Tačiau pusantrų me
tų veiklos balansas skurdus. (Tą 
skurdumą gali paliudyti ir toks 
faktas, kad per pusantrų metų 
ši įstaiga neišmoko savo pava
dinimo taisyklingai rašyti — 
vis pasirašo “Alto Biūras”) Ro
dos ir apmokamą tarnautoją 
ten turi, tačiau to biuro pra
nešimai prilygsta seniesiems 
komunikatams, kurie kadaise 
išeidavo iš Halstedo gatvės, kai 
Albinas Morkus juos redaguo
davo. Biuro veikloje nematyti 
nei organizuojančios rankos, 
nei inspiruojančios dvasios nei 
reikalingos patirties. Pav. po 
1963 metų Vasario 16 minė
jimo Amerikos Kongrese Al
to biūras paragino visuomenę 
padėkoti Kongrese kalbėjusiem 
senatoriam ir kongresmanam. 
Paduotas ir kalbėjusių sąrašas 
Viskas atgalia ranka padaryta: 
sąrašas nepilnas, prie pavar
džių dažniausia nepridėti var
dai, nepažymėtos valstybės, ku
rias kalbėjusieji reprezentavo. 
Pilna žodžio prasme,— tikras 
“Biūro” darbas.

Šiais metais Alto biuras tar
si ėmėsi iniciatyvos Nepri

ėjo į kabinetą. Doras seniukas 
ėmė perrašinėti savo sonetą 
ant grafienės rašomojo stalo. 
Ritita skaitė per petį, kartoda
ma prie kiekvienos eilutės: 
“Puiku!” “Žavinga!”

Paskui jį perskaitė “Links
mybės klube”, perdėtai dekla
muodama, o kada jai pasirodė, 
kad dirva jau yra pakankamai 
parengta, ėmė jį prašyti, vai- 
pydamasi ir gerindamasi, kad 
pusiaugavio sekmadienį leistų 
pakartoti praėjusio antradienio 
laikrodinį sąmokslą.

Bet don Recaredo, užkišęs 
plunksną už ausies, pasirodė 
nepajudinamu Katonu. Pirmą 
kartą jis nusileido iš silpnybės 
ir antrą kartą nenorėjo nusidė
ti iš piktos valios.

Ritita spyrė, prašė, grasino, 
bet don Recaredo, nepalenkia
mas savo kilniame pasiryžime, 
visą laiką kartojo:

— Negalima, Ritita, negali
ma! '

— A! — sušuko perpykusi 
Ritita. — Niekad nemaniau, 
kad tamsta galėtum būti toks 
nemandagus!

— Pareiga turi eiti prieš 
mandagumą, gražioji Ritita!

— Ir toks siauras!
— Tą tu pirma man sakai!
— atrėmė įsižeidęs don Reca
redo.

— Bet visi taip galvoja! — 
atrėžė Ritita.

Ir, majestotingai atsisukusi 
nugara, ji išėjo palikdama jį

Kelios pastabos dėl Alto veiklos ir informacijos

klaųsomybės šventės minėji
muose priimamas rezoliucijas 
nukreipti viena linkme. Paruo
šė 5 reaoBucijv projektus ir iš
siuntinėjo Alto skyriams. Kaip 
dažnai ir kiti Alto vardu duo
dami pareiškimai, taip ir prie 
šių projektų prijungtas lydraš
tis pradedamas keistu pasiaiš
kinimu: kadangi “daug kas 
kreipėsi į mus,.Ar mūsų va
dai turi su direktyvomis tik ta
da pajudėti, kai eiliniai kovoto
jai savo užklausimais nebeduo
da ramybės? Apie skurdžią 
lydraščio kalbą nė kalbėti ne
tenka.

Skaitome paruoštus projek

PASAULINĖS PARODOS plane matome vietą, kur bus pastatytas ir liks stovėti lietuvižkas kryžius.

su plunksna, užkišta už ausies, 
ir sonetu “Dujadegiui” ranko
je.

Prie kabineto durų jos laukė 
Candideto-

— Ir ką gi jis pasakė? —jis 
nekantriai paklausė.

— Kad ne! kad niekad to ne
leis.

Jaunas karininkas stipriai 
treptelėjo koja ir liepiamai su
šuko:

— Bet juk to būtinai rei
kia, Ritita.

Ji nuleido akis, užraudo ir 
keistu balsu tyliai pakartojo:

— Būtinai!

DIDŽIOS portretų galerijos 
viduryje buvo pastatytas pu
siaugavio puodas, panašus į sa- 
lioninį sietyną- Jis susidėjo iš 
dvylikos puošniai auksuotų 
gausybės ragų, kurie žemesnė
je dalyje jungės tarpusavyje 
galais, o aukštesnėje išsiskyrė 
gražiai gėlėmis papuoštomis 
taurėmis.

Iš to originalaus žirandolio 
vidurio iki žemės kybojo gau
sybė įvairiaspalvių kaspinų, iš 
kurių tiktai vienas buvo seza
mas, atveriąs puodą. Visi kiti 
buvo taip lengvai pririšti, kad, 
tik tik truktelėjus, pasiliktų 
rankoje.

Buvo susitarta, kad slaptin
gasis kaspinas bus žydras ir 
kad don Recaredo, grafienės 
nurodymais, ji sumaniai pažy

tus. Visi silpnoki. Tačiau Akas 
tikrą nuoskaudą lietuviškiem 
interesam daro, siūlydamas į 
rezoliucijas įtraukti tokius pa
reiškimus, kaip: ‘Whereas, Li- 
thuania, the land of our ances- 
tors, enjoyed a free and inde- 
pendend eristence from 1918 
until June 1940..Pagal šitą 
pavyzdį minėtas teigimas bent 
kelis kartus įtrauktas į Kong
reso darbų knygas (žiūr. 2813, 
2865, 2867 p p.) Taigi, mūsų 
Altas, kovodamas už Lietu
vos laisvę, skelbia, jog mūsų 
protėvių žemė laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu džiaugėsi 
tik 1918-1940 laikotarpyje.

mės taip, kad Blanųuita galėtų 
jį pažinti.

Dvylika ponių ir dvylika po
nų, apsirengę Karolio IV laikų 
rūbais, didžiajame geltoname 
salione turėjo šokti tą menue
tą, kuris buvo baliaus tikslas.

Adelina Peralta, kuri amži
nai troško atkreipti į save dė
mesį, pasisiūlė, politiniam ko
loritui sustiprinti, padainuoti, 
persirengusi piemenėle, gita
ra akompanijuojant, dvi tų lai
kų tautines daineles: “Antelę” 
ir “Aksominį palaidinuką”. Ta 
programos dalis jau turėjo bū
ti atlikta pereitą antradienį, ir 
ta uoli ispanė pasinaudojo ta 
proga užsisakyti Andalūzijos 
piemenėlės rūbus Paryžiuje. 
Bet kadangi užsakyti rūbai ku
ku neatėjo, tai Adelina turė
jo atidėti kitai progai savo pa
triotinių jausmų parodymą ir 
savo siuvėjos škonį.

Paskutiniu momentu atsitiko 
ypatingas dalykas, kuris davė 
progos gausiem spėliojimam.

Candideto ir Ritita griežtai 
atsisakė dalyvauti menuete, už
leisdami savo vietas Adeiinai 
ir Federikui Bobbones. Kada 
jų klausė, kodėl jie taip staiga 
pakeitė savo nusistatymą, —tai 
labai atrodė iš anksto apgalvo
ta, — jie atsakinėjo išsisukinė
dami, aiškinos įvairiomis kliū
timis. Tačiau jie primygtinai 
reikalavo, kad pusiaugavio ba
lius sujungtų abidvi pramogos

Skaitome senatorių ir kong- 
resmanų pasakytas kalbas JAV 
kongrese vasario 17 ir vėliau. 
Jie Lietuvos valstybinio gyve
nimo pradžią kelia į Mindaugo 
laikus. Ačiū Dievui, yra veiks
nių, kurie juos jau keleri me
tai aprūpina tikslesne informa
cija, kaip Altas.

Šen- Ihomas Dodd kovoja 
už Lietuvos teisinės tikrovės 
žalojimą Amerikoje leidžiamuo
se žemėlapiuose ir vadovėliuo
se, ar gi teks kreiptis į jį, kad 
darytų intervenciją Altu dėl 
Lietuvos istorinės tikrovės ža
lojimo?

Taip pat Alto paruoštuose 

versmes, kurios anksčiau tik 
skyrium pasireiškė, būtent, r o-Į 
žinius gaubtuvėlius ir juodus 
švarkus.

Iš visuotinio užsimaskavimo 
turėjo kilti įvairūs linksmiausi 
“qui pro ųuo” ir išdaigos- Iš pra
džių grafienė priešinosi, prisi
mindama; nors ir nesąmonin
gai, šiurkščius don Rufino per
spėjimus, bet Ritita ir Candide
to taip prisispirdami reikalavo, 
kad nusileido neįtardama, ką 
ta pora galėjo turėti kokį pa
slėptą tikslą.

į ponių buduarą buvo per
nešta krūva gaubtuvėlių, o Ka
rolio V kambaryje, kur papras
tai susirinkdavo pernai, kaip 
nuošaliausiame kambaryje, bu
vo sudėti juodi domino.

Baliaus dieną grafienė, kaip 
paprastai, nuvažiavo pamokslo 
pasiklausyti, o don Recaredo, 
paskutinį kartą apėjęs salio
mis, bufetą, apžiūrėjęs puodą 
ir pakartojęs savo įsakymus 
majordomui Baptistui, vakare 
nuvyko į savo butą persirengti.

Palyginti anksti sužėrėjo sa- 
lionų žiburiai, kurių sriautai, 
trindami puikiais laiptais ir 
milžiniška priemene, išsipylė 
net ir į gatvę, išskildami socia
listinių kibirkščių minioje, su
sirinkusioje prieš vartus ir 
žiopsančioje į važiuojančias pra
šmatnias karietas ir jose sė
dinčias ponias, įsitūlojusias į 
brangius kaitau.

(Bus daugiau)

projektuose vartojamas "Doda- 
ter

minas yra ir netikslus, ir mū-
sų reikalui nenaudingas. Lietu
vos Taryba savo 1918JI. 16 ak
tu Lietuvos nepriklausomybę 
ne paskelbė, bet atstatė. Kai 
kurie kongreso nariai ta pras
me geriau informuoti už Altą 
ir naudoja "the restoration of 
Lithuania's i ndopendence" ter
miną (palyg. Kongreso darbų 
knygas 2864, 2865, 2870 p.p.).

. Skaitydami Alto paruoštus 
projektus, galime pastebėti dar 
vieną charakteringą dalyką: sa
vo rezoliucijose Altas sąmonin
gai vengia priartėjimo prie pa- 
baltietiškų rezoliucijų JAV 
Kongrese sąjūdžio. Vėl vartome 
Kongreso darbų knygas. Virš 
20 senatorių ir kongresmahų
Lietu vos nepriklausomybės 
šventės minėjimo metu Kong
rese reikalavo Pabaltijo laisvės 
reikalu įneštas rezoliucijas pri
imti, daugelis jų rezoliucijas iš 
naujo pakartojo- Mūsų gi Altas 
nuo to sąjūdžio atsiriboja, tar
si nuo Lietuvos priešų darbo. 
Po minėjimo, spaudoje skelb
dami senatorių ir kongresma- 
nų kalbų ištraukas, Alto žmo
nės rūpestingai išrankiojo vie
teles, kur nebūtų prisiminta 
kongresinių rezoliucijų.

Tegu pati visuomenė iš tų 
faktų daro išvadas. Reikia, ži
noma stebėtis, kad tam tikra 
visuomenės dalis dėl šventos 
ramybės reikalauja tylėti. Bet . 
po švento tylėjimo ateina šven
ta mirtis. K.J.

Kryžius pasaulinėje 
parodos aikštėje 
New Yorko parkų priežiūros 

vadovybė vieniems lietuviams 
iš 30 kitų tautų leidžia pasau
linės parodos aikštėje pastaty
ti nuolatinį paminklą, kuris 
Flushing Meadows, Long Islan- 

£ de,’parką puoš ir po dvejų 
' *'■ metų pasaulinei parodai užsi

darius.
Sis lietuviškas kryžius bus 

vienintelis pavergtųjų tau
tų ženklas šioje Pasaulinėje Pa
rodoje, nes atskirų tautinių 
pavilijonų parodoje nebus; tik 
valstybiniai-

Tas mūsų kryžius bus sim
bolis laisvės šauksmo mirusių
jų ir mirštančiųjų už Lietuvos 
Laisvę. Kryžiaus pastatymas
pasaulinėje parodoje yra visų
savo tėvynę mylinčiųjų lietuvių 
itin svarbus Lietuvos pagarsi
nimo reikalas, nes numatoma, 
kad Pasaulinę Parodą aplan
kys net 70 milijonų svetimtau
čių lankytojų- Tuo būdu bus 
geriausiai pasitarnauta Lietu
vos bylos iškėlimui pasaulio 
akyse.

Kai kas klausia, kodėl stato
mas kryžius, o ne koks kitas 
paminklas. Kryžius geriausiai 
išreiškia Lietuvos kančią ir ro
do lietuviško liaudies meno tur
tingumą bei originalumą. To
dėl pirmoje eilėje ir buvo gau
tas tokiam paminklui statyti Įeit 
dimas. Be to, pasaulyje Lietu
va geriausiai žinoma kaipo Kry
žių žemė.

Paminklo projektą paruošė 
gerai žinomas mūsų architek
tas Jonas Molokas. Gamybos 
darbai atliekami Valerijono 
Šimkaus sodyboje Chicagoje. 
Jie jau baigiami. Paminklas 
bus nugabentas į pastatymo 
vietą New Yorke.

Kryžius bus papuoštas pui
kiais lietuviškais liaudies orna
mentais. Bus 8 simboliškos Lie
tuvą vaizduojančios statulėlės, 
kaip antai. Partizano Motina. 
Vytautas Didysis ir k. Pamink
lo aukštis — 30 pėdų, kas ly
gu trijų aukštų namui. Tai di
dingas, iš toliau akį patraukiąs 
paminklas.

Statybos išlaidos atsieis 
4000 dolerių. New Yorko pa
saulinės parodos lietuvių komi
teto pirm- prof. Jokūbo Stuko

(nukelta įSpsl.)
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Marianapolio nelaimė, rūpesčiai ir viltys
Pasitikiu, suprasite, kad šie 

žodžiai rašomi su skausmo pil
na širdimi. Mano protas lyg 
dūmais aptemęs. Suprasite, 
kokiom sunkiom aplinkybėm 
mes Marianapolyje šiuo laiku 
gyvename: širdgėlos, rūpesčiai, 
ateitis- Savo laiku esu pergy
venęs didelius savo ir kitų 
skausmus, bet šis pergyveni
mas mane pritrenkė, ir tik 
Kryžiaus šešėlyje randu sura
minimo.

Katastrof a-ga isras
Marianapolio didžiojo namo 

gaisras sukrėtė visą katalikiš
kąją lietuviškąją visuomenę. 
Tėvų Marijonų vienuolija liko 
lyg štabo ištikta. Betgi Maria- 
napoly dirbantieji tėvai drąsiai 
tęsia savo mokymo darbą. Ma
rijonai su studentų pilna ir 
ryžtinga energija antrąją trage
dijos dieną, išklausę mišių, 
sėdo klasės suoluosna. Graudu 
visiem žiūrėti, prisimenant, kas 
buvo vakar ir kas šiandien li
ko — pelenai, griuvėsiai.

Žiaurus gaisras ištiko Maria- 
napolį kovo 5, anksti rytą, apie 
antrą valandą. Gaisras prasidė
jo pastato rūsyje. Kun- Kazi
mieras Kuokelis, studentų pre
fektas. kun. Jonas Petrauskas, 
Marianapolio rektorius, broliai: 
a.a. Aleksandras Kinsgaila ir 
Jonas Banys gyveno tame di
džiame name. Kun. Kazimiero 
kambaryje atidarytas langas i- 
traukė per duris gaisro dūmus 
ir karščio. Pažadintas, atidarė 
duris ir buvo dūmų ir karšto 
oro spaudimo nutrenktas, bet 
spėjo šūktelėti kun. Petrauską, 
kuris jo balso neišgirdo. Užda
ręs duris, telefonavo ugniage
siam Dar kartą šaukė kun. Jo
ną ir vos spėjo, negalėdamas 
per duris išeiti, iškopti pro lan
gą. Nuo stogo nusileido stulpu. 
Bėgdamas Lauke matė, kad 
gaisro liepsnos apėmė didžiąją 
studijų salę, arti koplyčios. 
Greit atvyko ugniagesiai, šau
kiami kun. Petrausko, kuris ste

MARIANAPOLIO didieji rūmai liepsnose.

TAIP ATRODĖ Marianapolio didžiųjų namu kolonos. DEGA ir griūva Marianapolio didžiųjų namu kolonos.

KUN. ANTANAS V. MAŽUKNA, MIC

buklingai per dūmus, vos ne- 
užtroškęs, išėjo laukan- Ugnia
gesiai kopėčiomis išgelbėjo bro
lį Joną ir išnešė brolį Aleksan
drą. Ūmai atvykęs Marianapo
lio gydytojas Dr. Margolick vi
somis priemonėmis stengėsi at
gaivinti užtroškus} brolį Alek
sandrą. Vienuolyno vyresnysis 
kun. V. Atkočius aprūpino sak
ramentais. bet negalėjo panau
doti šventų aliejų, kurie žuvo 
koplyčioje. Abu broliai nuvež
ti Day Kimball ligoninėn, Put- 
nam, Conn. Brolis Kinsgaila, 
neatgavęs sąmonės, mirė- Bro
lis Banys grįžo vienuolynam

Stebėtinai greit atvykę prie
miesčių ugniagesiai stengėsi 
gaisrą sulaikyti. Rodėsi, kad 
gaisras buvo sulaikytas, kai 
staiga visas vidurinis pastatas, 
lyg žaibo ištiktas, sprogo, ir tuo
met paaiškėjo, kad visas na
mas žuvęs. Ugniagesių didvy- 
ryškumu išgelbėtas sparnas, ku
riame gyveno seselės-vienuolės 
ir moterėlės.

Susirinkę tėvai, broliai, sese
lės, studentai; kaimynai be žo
džių meldėsi, negalėdami tikė
ti, kad yra liudininkai prieš 
akis stūkstančio baisaus vaizdo. 
Didžioji koplyčia ir didžioji že
mutinė studijų salė — pirmo
sios buvo gaisro aukomis. Pas
kui visas namas degė. Viskas, 
kas buvo šiame pastate, sunai
kinta.

Švenčiausias Sakramentas
Gaisro didžiausioj kaitroj ku

nigas Edvardas Vitchkoskis su 
didvyriais studentais stengėsi 
išgelbėti koplyčios taures, baž
nytinius brangius rūbus. Bet lu
bos griuvo, ir net grindys atsi
vėrė. Galėjo tik išnešti iš kop
lyčios apdegusi tabernakulią 
su Švenčiausiu Sakramentu. 
Kun- Jonas Zalonis su kitais 
studentais išnešė Švenč. Sakra
mentą iš seselių koplyčios.

Gaisro metu visi kaimynai 
gelbėjo kiek galėjo. Didvyriškai 
dirbo ugniagesiai, policija, ir 
Thompson© pretestonų kuni
gas Frederick Lyons išnešė di
džiojo altoriaus relikvijų akme
nį.

Sunaikinta didžioji koplyčia, 
knygynas, septyni klasių kam
bariai. administracijos raštinė, 
susirinkimų ir svečių salės, 
trys valgomieji kambariai, vir
tuvė, vienuolių kambariai. Su
naikinti visi mokyklos doku
mentai, raštai.

Vis dėlto ir sunkiausiom ap
linkybėm Marianapolio mokyk
la veikia. Naujasis šv. Jono 
bendrabutis, statytas sutalpinti 
tik miegančius studentus, da
bar tarnauja pamokom, admi
nistracijos centrui, koplyčiai ir 
k.

Apylinkės reakcija
Sunku aprašyti visos apylin

kės gyventojų atjautimą ir no
rą Tėvams Marijonams pagel
bėti šioje nelaimėje. Visų tri
jų gretimųjų valstybių tiek ci
vilinių. tiek bažnytinių vadovy
bių noras padėti Tėvams Ma
rijonams ir studentams buvo 
didžiausis visiems suraminimas 
ir paguoda Connecticuto gu
bernatorius John Dempsey, ku
ris asmeniškai pažįsta Mariana- 
poli ir čia dažnai lankėsi, pir
masis telefonavo ir siūlė viso
keriopą pagalbą. Asmeniškai 
apsilankė Norvvicho vysk. Vin- 
cent Hines. reikšdamas tėvišką 
rūpestį. Kuogreičiausia atvyko 
apylinkės kunigai — Tamule
vičius, Mathieu. Berube. Sekan
čią dieną atvyko kunigai — 
Gradeckis, Gauronskas, Baka- 
nas, Tamulevičius. Švagždys, 
Klimas, prelatai Vasys ir King.

Šia skaudžią žinią perdavė 
spauda, radijas ir televizija. Ma
rianapolio apylinkės spauda vi
są savaitę davė žinias, kas į

vyko ir kas daroma “Norwich 
Bulletin”, Providenco ir Hart
fordo radijas ir televizija ve
da aukų vajų Marianapoliui at
statyti. Šios įstaigos veikia kaip 
aukų rinkimo centrai.

Gauta Marijonų generolo vy
skupo Sipovičiaus užuojautos 
telegrama. Buvęs Marianapolio 
vyresnysis kun. Juozas Dam
brauskas lėktuvu atskrido penk
tadienį, kovo 6. ir kaip Tėvų 
Marijonų viceprovincijolas. čia 
pasiliko padėti ir patarti atei
ties planams.

Naujos Anglijos lietuvių baž
nyčiose buvo pranešta ir skai
tytas laiškas apie šią nelaimę.

Medžiaginė pagalba
Marianapolio vadovybė su

laukė apylinkės mokyklų paža
dų aprūpinti, kuo reikalinga. 
Laikraščiai rašė, ragino ir tar
pininkavo.

Pirmų aukų sulauktų iš ku
nigų: Mathieu. Dayville, Conn. 
— 100. Foster, Coventry, 
Ccnn.. — 200, Kazlauskas, 
Bridgeport, Conn — 500., tei
sėjas McCabe, Providence, R.
L. — 200, Tėvai Jėzuitai (Holy 
Cross College) NVorcester, — 
1000, seselės Kazimierietės, Chi 
cago. III., — 100. advokatas Da- 
naher, Meriden. Conn — 500,
M. Karinauskienė, Waterbury, 
Darby, Conn. — 500, Barolis. 
Hartford. Conn. — 100., Cur- 
ran, Putnam, Conn.—200. prel. 
L. Mendelis, Baltimore. Md..— 
100., Tėvai Jėzuitai, Pomfret. 
Conn. — 100,. Pateckaitė. Hart
ford, Conn. — 100.

Kaimynės Putnamo seselės 
ir jų motina Augusta ypač ro
dė didelę moralinę ir medžia
ginę pagalbą.

Penktadienį kun. Valentinas 
Atkočius. vienuolyno vyresny
sis. ir kun. Jonas Petrauskas, 
mokyklos rektorius, buvo pa
kviesti pas Norvvicho vysk. 
Hines pasitarimams. Vyskupas 
visos vyskupijos vardu įteikė 
5000 dol. Sulaukta praktiškų 
nurodymų ir patirtas tėviškas 
rūpestis-

Ateitis
Visi jaučiame; “Dievas davė. 

Dievas atėmė, tebūna Jo šven
ta valia”. Mūsų bičiuliai rašo, 
kartoja, “dėl gaisro nėra dar 
pasaulio pabaigos, kitos vienuo
lijos dar skaudžiau nukentėjo”. 
Pasivesdami Dievo Apvaizdai 
ir pasitikėdami mūsų Globėjos 
Marijos motiniška globa, nori
me atstatyti Marianapolį ir 
tęsti sies įstaigos garbingą dar
bą.

Lietuviškoji, katalikiškoji vi
suomenė visuomet rėmė Tė
vus Marijonus ir Marianapolį. 
Esame tat tikri, kad ne tik mes 
vieni jaučiame šią nelaimę ir 
skausmą. Pasitikime mūsų vi
suomene. kad bus atstatyta, 
kas sunaikinta kovo 5.

Gaisras sunaikino pirmąją 
Šiluvos bažnytėlę Lietuvoje. Iš 
jos griuvėsių iškilo Šiluvos Ma
rija. Jąja pasitikėdami ir Jos 
motiniškos pagalbos prašyda
mi. Tėvai Marijonai dar dides
nius darbus atliks Dievo gar
bei ir žmonių gerovei.

Molinis parapijos 
pobūvis

CAMBRIDGE, MASS.

Prasidėjimo Lietuvių parapija, 
rengia didelį pobūvį-balių (Re- 
union-Balb balandžio 19 Eliot 
salėje. Rengimo komisija kvie
čia visus parapiečius. jų arti
muosius ir pažįstamus atžymė
ti tą dieną savo kalendoriuje, 
kad neužmirštų

Pobūvis prasidės 4 vai. po
piet. baigsis 11 vai. vak. Eliot 
salė yra atnaujinta, puošni ir 
tinkama dideliam žmonių skai
čiui. Bus meninė programa, už
kandžiai ir šokiai

Bilietus jau galima gauti kle
bonijoje <432 VVindscr St.l. Su
augusiom — 3 dol.. mokiniam 
— 1.50. vaikam 0.75 c. Bilietai 
yra pigūs, kad visi galėtų da-
lyvauti. V.

KUN. VINCAS PUIDOKAS, iv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas 
Westfield, Mass.

PAMINĖTAS ŠV. KAZIMIERAS
Kennebunkport, Maine. — 

Šv. Antano gimnazijoje yra jau 
tradicija, kad šv. Kazimiero 
šventę ruošia ateitininkų kuo
pa.

šiemet iškilmingas mišias au
kojo T. Juvenalis Liauba, kuris 
pasakė ir pamokslą. Organiza
cijos dalyvavo su vėliavomis. 
Salėje minėjimas pradėtas atei
tininkų sueiga, kurios metu į- 
žodį davė grupė moksleivių. 
Sveikino T. Rektorius Jurgis 
Gailiušis. linkėdamas likti išti
kimiem pažadam ir ištvermin
gai kovoti už Kristų. Skambėjo 
ateitininkų himnas. Išnešus vė
liavas, gražiai papuoštoje sce
noje referatą skaitė Vaidis Va
laitis, kuopos pirmininkas- Dek
lamavo G. Miceika, grojo K- Ma- 
čiulaitis, dainavo choras.

SAULĖTOJE FLORIDOJE
Kovo mėn. pradžioje Fort 

Lauderdale Floridoje įvyko gy
dytojų kongresas. į kurį buvo 
atsilankę ir lietuviai daktarai: 
V. Tumasonis su žmona, S. ir 
M. Budriai, Albina Prunskienė. 
Aglinskienė ir keletas kitų či- 
kagiečių lietuvių gydytojų. Mi- 
ami ištaigingame viešbuty
je “Americana” buvo suvažia
vimas alergijos ligų specialistų, 
kuriame dalyvavo dr. S. ir M. 
Budriai. Dr. V. Tumasonis. iš 
Fort Lauderdale atvykęs į Mia- 
mi. išskrido į Puerto Ricą, 
kur vyksta taip pat gydytojų 
suvažiavimas. Kovo 12 jis 
grįžo į Miamį ir baigė savo at
ostogas. Tą pačią dieną su šei
ma išvyko Chicagon.

Krėvės "Dangausvartų'’ vaidi
nimą paruošė, režisavo ir daug 
darbo bei rūpesčio į jį įdėjo 
Beatričė Kerbelienė iš Provi
dence, R.I. Tai pirmas toks pa
vykęs gimnazijoje vaidinimas. 
Režisorė įvedė ir operavo pui
kiais apšvietimais ir pritaikė la
bai tinkamus vaidintojams dra
bužius. Gugio rolę atliko J. 
Šipaila, Kukio — K. Mačiulai- 
tis, Šv. Petro — S. Rastonis, 
šv. Mykalojaus - E. Daniliū- 
nas, šv. Jono ir angelo — R. 
Gudinskas. Skaitytojas buvo A 
Subatkevičius- Gimnazija labai 
dėkoja B. Kerbelienei už var
gą ir tolimą kelionę. Tikimės, 
kad ji ir toliau vėl mus aplan
kys ir ko nors naujo išmokys.

J. V.

Miami vieši jaunas moksli
ninkas. Arūnas Zailskas iš 
Chicagos, Kunigunda Kodatie- 
nė, žinoma skautų veikėja, su 

vyrų ir jų pažįstami Petravi
čiai — visi iš Detroito; inž. 
Grigaliūnas (generolo Glovac
kio Grigaliūno sūnus) iš Ko
lumbijos, Ignas Podėlis iš Ro- 
chesterio, muzikas ir vargoni
nkas iš New Yorko Visminas su 
žmona. V. Beniušienė iš Phila- 
delphijos. K. Jakubauskienė iš 
Montrealio, Birutininkų dr-jos 
ilgametė pirmininkė Sofija Ože- 
lienė, kuri grįždama iš P Ame
rikos buvo mėnesiui sustoju
si Miami. J P.

— KUN. VINCENTAS PUI
DOKAS, šv. Kazimiero lietuviu 
parapijos klebonas VVestfield, 
Mass, paaukojo tūkstantį do
leriu šv- Antano koplyčiai Ken- 
nebunkport, Maine. T- Pranciš
konai yra dėkingi klebonui už 
šią stambią auką.

— New Yorko kardinolas 
Fr- Spelmanas pakvietė pran
ciškonų provincijolą T- Jurgį 
Gailiušį atstovauti lietuviam 
pranciškonam Vatikano pavili- 
jono pasaulinėje parodoje pa
šventinime ir vakarienėje. Iš 
kilmės įvyks balandžio 19, da
lyvaujant popiežiaus legatui 
kardinolui Povilui Marella, ku
ris praves pašventinimo apei
gas. Vaišės bus Terrace Klu
bo patalpose.

— Ateitininku Federacijos 
Valdyba, giliai užjausdama a. 
a. dr. Antano Trimako šeimą, 
jos giliam liūdesyje, netekus 
brangaus vyro ir tėvo, už ve- 
licnies vėle užprašė mišias, ku
rios bus paaukotos kovo 22, 
sekmadienį. 11:55 vai.. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje Paterson, N.J.

— Kolumbija- — Dr. P. To- 
toraitienė iš Kolumbijos atva
žiuoja porai savaičių į Miamį 
dokumentu sutvarkymui JAV 
rezidencinei vizai gauti. Ketina 
apsistoti pas J. Pakštienę. Se
nukai Elvikai jau apsigyveno 
kun. M. Tamošiūno rūpesčiu 
pastatytame naujame lietuvių 
name Medellyne. Viršuje na
mas turi erdvę koplyčią, po jos 
apačioje — didelę salę susirin
kimams ir krautuvėms patal
pas. Be Elvikų, dar vieną kam
barį užima Gauzišienė — naš
lė ir kiti seneliai.. Prudencijos 
Bičkienės iš Chicagos koncer
tas bus.balandžio pabaigoje. Be 
to ji dainuos Nutibaros viešbu
tyje banketo metu. Tuo būdu 
kun. M. Tamašiūnas nori su
telkti lėšų koplyčios baigimui- 
Namai jau visai baigiami tvar
kyti.

— Lietuvių Enciklopedijos 
30 tomas (Širdis-Telesio) jau 
išsiuntinėtas prenumeratoriam. 
Tomą redagavo prof. dr. J. Pu- 
zinas. Ir šiame tome gausu li
tuanistinės medžiagos.

— Pietų Amerikos ateitinin
kų veiklai paremti aukų at
siuntė SAS Detroito draugove 
— 15 dol., Jurgis Mikaila (De
troitas) — 10. A. Skrupskelie- 
nė (Chicaga) — 5. dr. D. Jasai
tis (Tampa, Fla.) — 5, dr. K. 
Keblys (Detroitas) — 5., dr. A- 
dolfas Damušis (Detroitas) — 
5 dol.. kun. J. Prunskis <Chi- 
caga) — 5- Visiem aukotojam 
labai nuoširdžiai dėkojame. 
Kas dar galėtų šį reikalą pa
remti, prašome auką siųsti ad
resu: Ateitininkų Federacija. 
916 Willcughby Avė.. Brook
lyn 21. N. Y.

— Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas. Apie 45.0C) žodžių, re
daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais. gražiai įrišta. 990 pusi., 
kaina $12.00. Kas nori gražiai 
lietuviškai kalbėti, labai įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos 
kioske-
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Leidžiami Juliaus 
Kati po raštai

Mirties realybės akivaizdoj* 
bičiuliškumas, pagarba ir atmi
nimas nesugrįžtamai iškeliavu
siam įgauna didžiąją prasmę 
tik tada, kai jis pareiškiamas 
nors ir žemiškomis formomis, 
bet su mūsų pačių gyvenimu 
neišnykstančicmis konsekven- 
cijomis.

Mirusio rašytojo ir daktaro 
Juliaus Kaupo atveju jo drau
gams. pažįstamienęs. visiems jo 
mokslo ir profesijos bičiuliam, 
visiem, kuriem velionis bent 
iš jo raštų yra artimas, dabar 
ir sudaroma proga savo jaus
mus velioniui pareikšti taip, 
kad intencijos pėdsakai lietu
viu tautos kultūriniame gyve
nime neišnyktų ir mūsų visų 
viešėjimui žemėje seniai pasi
baigus.

Kalba čia eina apie Juliaus 
Kaupo raštus. Norima išleisti 
jų pilna pomirtine laidą, ku
rion Įeitu Juliaus Kaupo klasiš
kųjų pasakų pluoštas, anksčiau 
nasirodęs vardu “Daktaras Kri 
štukas pragare”, prieš mirtį 
baigtas snaudai parengti jo no
velių rinkinvs, ryškesnieji 
sfraiosriai kultūrinėmis temo
mis ir literatūrinės vertės turi 
rašvtoio laiškai.

Visam šiam užmojui realizuo
ti ir lėšomis telkti yra sudary
tas komitetas iš artimųjų ve
lionio bičiuliu ir io profesijos 
draugų: Valdas Adamkavičius. 
dr. Kazys Ambrozaiti*?. Kazvs 
Bradūnas. Vitalija Bogutaitė. 
dr. Adolfas Damušis. dr. Juo
zas Girnius, Marius Katiliškis, 
dr. Vytautas Kavolis. Kęstutis 
Keblys. dr. F.M. Kaunas, Algi
mantas Mackus, dr. Vytautas 
Mileris. Henrikas Nagys. Alfon
sas Nakas. Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas, Kostas Ostrauskas, prof. 
Justinas Pikūnas. Liūne Sute
ma, dr. Vytautas Tauras, dr. 
Jonas Valaitis ir Vytauto Di
džiojo universiteto Medicinos 
fakulteto XX laida.

Šio komiteto vardu čia krei
piamasi i visus, kam tik miru
sio rašytojo atminimas ^y'rar 
b^aneus. prašydami prisidėti 
pinigine auka prie Juliaus 
Kauno raštu išleidimo. Įpras
minkime savo talką kūrybinės 
amž'nvbės dvelkimu, pagarba 
mirusiam rašytojui ir meile lie
tuvių literatūrai. Aukas siusti 
čius. Tabor Farm, Sodus. Mi- 
chigan, 49126.

Juliaus Kauno Raštams

SNIEGAS Brooklyne pavasariui artėjant. P. ĄžujIo.

Alto skyriaus valdybos rinkimai
Los Angeles, Calif- Ameri

kos Lietuviu Tarybos Pietų Ka- 
(pirm. J. Motiejūnas, vicepirm 
S.J. Paltus ir J. Andrius, iž- 
din. K. Liaūdanskas, sekr. A. 
Markevičius ir nariai A. Bulo
ta bei J. Truškauskas) atsista
tydina ir šaukia visuotini sky
riaus susirinkimą valdybai bei 
kitiems skvriaus organam s 
rinkti. Susirinkimas bus lietu
viu namu salė’e (4421 Santa 
Monica Blvd.) kovo 22 d., sek
madieni, 4 vai- oopiet Los 
Angeles ir apvlinkių lietuviu 
crganizaciios kviečiamos at- 
shi^ti no du atstovus. Kad ga
lėtu rinkimuose dalyvauti, or
ganizacijos turi būti sumokėiu- 
sio« 3 dol. nario mokesčio. Mo
kestis galės būti sumokėtas ir 
susirink’mo metu.

Amerikos Lietuviu Taryba 
yra bendrinė lietuvių organiza
cija. jungianti visu oažiūru lie
tuvius ir juos atstovauianti 
santykiuose su Amerikos Įstai

gomis. organizacijomis ir k:tų 
tautybių organizacijomis. To
dėl visos mūsų organizacijos tu
rėtų Taryboje dalyvauti, ir tu
rėtu skirti Į ją atstovus, kurie 
atitiktų Tarybos siekimus ir 
kurie galėtu jos uždavinius 
sėkmingai vykdyti.

Alto Skyriaus Valdyba

NASHUA, N.H.

šv. Kazimiero parapijos vi
karas kun. Adolfas Vainaus
kas gavo iš Lietuvos liūdną ži
nia. kad vasario mėn. mirę jo 
tėvas Adolfas Vainauskas. Lai 
Visagalis suteik;a jam amžina 
atilsi savoje' numylėto^ė žeme
lėje.

Mūsų parapija kovo 8 baž
nyčioje ypatingomis pamaldo
mis gražiai paminėjo savo glo
bėjo šv. Kazimiro švente. Šiai 
progai pritaikvtą turininga pa
mokslą pasakė kun. A Vainaus
kas P. S.

Leisti Komitetas

Kas norėtu skeNotis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923
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For 50 years STRANG BTTICK has 
beci) vishinsr every Lithuanian - 
Cr’tholi'’ Family a Happv Ea'-t.’r. 
Plense drop in now. ahead of time. 
nrd "'"chanę-e Easter Greetings in 
the Old VVorld way.

STRANG BUICK
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VYČIAI SAVO CLOPSJO 
ŠVENTOJE

Detroitas. — šv. Kazimiero 
šventę visos kuopos šventė 
drauge šv- Petro bažnyčioje. 
Vietos kuopa 139 yra nauja, 
prie jos prisijungė Dievo Ap
vaizdos 79 kuopa, šv. Antano 
102 kuopa. Pamaldos buvo ko
vo 8. Vyčiai dalyvavo su vėlia
vomis- Žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia.

Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė vyčių dvasios vadas 
kun. J. Walter Stanevičius, šv. 
Antano parapijos klebonas. 
Jam asistavo kun. Mykolas Kun
drotas iš Dievo Apvaizdos ir 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
iš šv. Petro. Mišiose dar daly
vavo kun. Kazimieras Simona- 
vičius.

Po mišių buvo pietūs para
pijos salėje. Pietūs parengė pir
mininkas Stanley Wesley ir ku
nigas Krikščiūnevičius-

Iš vakaro, šeštadienį. Dievo 
Apvaizdos parapijos svetainėje 
buvo pakėlimas i pirmą ir ant
rą vyčių laipsni. Tom iškilmėm 
vadovavo Robert Boris ir Jo- 
seph Chaps. Dainius

Newark, N.J. — Neiy Yorko 
ir New Jersey apskričio meti
nė komunija ir pusryčiai buvo 
kovo 8. Palydėti veteranų su 
vėliavomis, vyčiai nužygiavo 
i bažnyčią, kur prieš mišias su
giedota Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Mišias aukojo kun. P. 
Totoraitis. Jis taip pat pasakė 
pamokslą apie šv. Kazimierą. 
Giedojo šv. Cecilijos choras, 
diriguojamas Klemenso Bagda- 
navičiaus. Baigiant mišias, su
kalbėta malda. i šv- Kazimierą 
ir sugiedota vyčių himnas.

Po pamaldų buvo procesija 
prie lietuviško kryžiaus. Ten 
padėta gėlių puokštė ir sukal
bėta malda.

Tada visi nužvgiavo į. šv. Jur
gio sale, kur buvo pusryčiai. 
Vadovavo prof. Jokūbas J. Stu- 
kas. Malda sukalbėjo kun. Ed- 
ward C. Higgįns iš Seton Hali 
parengiamosios mokyklos. So. 
Orange. N. J.

Kalbas pasakė vvčiu centro 
pirmininkė Helen Shields, prel. 
Ig Kelmelis, Kazys Sipaila— 
vietos vyčių pirmininkas ir 
inž. Juozas Miklovas- Jis ne 
taip seniai pabėgo iš Sovietų 
pavergtos Lietuvos. Jo kalbą

H. W MAI F-CFMAI F

buvo išklausyta su ypatingu 
dėmesiu.

Prie garbės stalo taip pat sė
dėjo: garbės nariai Frank Vaš
kas, Ann Mitchell, Joseph Ma- 
tachrnskas, buvęs centro pirm. 
Al. Wesey-Vasiliauskąs, apskri
čio pirm. Dorothy Dutkus, Mil- 
dred Grinevičius, Agnės Tim- 
mins, kun. P. Totoraitis.

Už gerą darbą praeituose me
tuose dovanas laimėjo Walter 
Svekla iš Philadelphijos ir Ma
ry Stonis. Į antrą vyčių laipsnį 
pakelti: Eva Coli, Mary Stonis, 
i pirmą laipsnį — Mr. Mrs. Jo
nas Lelashus, kun. P. Totorai
tis. Pakėlimas į trečią laipsnį 
atidėtas kitam kartui-

Pusryčiai baigti malda, kurią 
sukalbėjo prel. Ig. Kelmelis.

Po pietų toje pačioje salėje 
buvo apskričio susirinkimas. 
Pasveikino vietos pirmininkas 
Kazys Sipaila ir centro valdy
bos pirmininkė Helen Shields. 
Dalyvavo 8 kuopos, taip pat ir 
Newarko-Kearny jaunieji vy. 
čiai. Ann Klem pranešė, kad 
jaunųjų vyčių sąskrydis bus 
balandžio 26 Maspethe. Sporto 
reikalais kalbėjo Anthony Man- 
kus, dvasiniais reikalais —kun. 
Petras Žemeikis, Jokūbas Stu- 
kas prisiminė teikiamas stipen
dijas. Taip pat prisiminta kuo
pų kultūrinė veikla. Dorothy 
Dutkus kalbėjo apie vajų, ku
ris skelbiamas lietuviškam kry
žiui pastatyti parodos aikštėje. 
Nevvarko jaunieji vyčiai tam 
reikalui davė 10 dol. Numaty
ti kandidatai naujai valdybai, 
kuri bus renkama liepos mė
nesi Priimta rezoliucija ir pa
siųsta kongresui, kam mokyk
lose draudžiama kalbėti maldą.

Prisimintas miręs Vliko pir
mininkas A. Trimakas ir kun. 
Jono Šerno motina, mirusi ko
vo 7, taip pat ir Jono Remei
kos motina, mirusi vasario 
28.

Pranešti įvairūs parengimai: 
Philadelphijoje piknikas gegu
žės 31, pietūs ir šokiai spalio 
3 Newarke, spalio 17 Lindene, 
lapkričio 15 Harrison-Kearny.

Ši vyčių šventė buvo pami
nėta vietos laikraščiuose New- 
ark Evening News ir The Ad- 
vocate. F.B.

MEN vyrai
W*rk M Unitermed Guards In 
Metropolitan N. Y. — 6 days. 
48 hour week. Mušt be 20 ar 
over. Havo ciean record. Uni- 
forms .providcd. Vcts bring DD 
2’4 f''r m. non-Vets drafl classi- 
fication. Part time v.-ork also 
available. Report Mor.day th->i 
Friday 9 a.m. • 3 pm. 2IG 
East Kth Street, New York. 
2nd Floor.

Uniformuotų sargų tarnybai vi
same New Yorko metropolyje. 
6 dienos. 48 vai. savaitė. Turi 
būti nemažiau 20 m., turėti šva
rų rekordą. Duodamos unifor
mos. Veteranai prašomi prista
tyti DD 214 formą, neveteranai 
kar. tarnybos klasifikaciją. Da
linė tarnyba taipgi galinama. 
Prisistatyti pirmad. - penktad. 
nuo 9 ryto iki 3 p.p. 246 E. 
44th St,. New York. II aukštas.

GRANE SAVINOS &Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Ptm.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobilianas

41/2 % INVESTMENT
7 ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visų mėnesi. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naujų mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienais 
9:00 ryto — 12 00 dienos. Trečiadieniais »iSrtarvln

i 
VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS •

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
i Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat j 

šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir :
:j šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- ;
i tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite! «

S
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. |

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y. |

rusToniAN
Nw Priv>te High S^honl 

B’-ooklvn — S’ationarv Engineer 
License — S^bool exnerience 

Tn Fn^lish ivrite to
BOX F 27 — ROOM 824

11 WEST 42 ST. - N. Y. C.

MOI DMAKERS and 
TOOL ROOM MACHINISTS

MA.KERS. INC. 
1938 Park Avė.. N. Y. C.

FO 8-7363

DISPLAY

Fresh F;*h Daily for kent 
Call CL 7-3307

PEOPLE'S FISH MARKET
Will deliver — fresh fish. also fried 
ri.-h. boiled shrimp. clam chovder, 
salcds. "For better health eat more 
fish'" Phone orders įvelcomc. l-'36 
Rockaway Parkivay. Brooklyn. NY

Darbininko administracijoje 
galima gauti religinio turinio 
knygų: Šventas Raitas, Seno
jo Testamento I ir H d., gra
žiai įrišta, 2000 pusi., kaina 
22 dol- Dievas ir Žmogus, ka
talikų tikėjimo tiesų aptarimas 
ir paaiškinimas, kaina 3 dol. 
Tikybos vadovėlis, jaunimui, 
kaina 1.00 dol. Katekizmas, I 
mažiesiem, gražiai iliustruotas, 
kaina tik 0.50 cnt Rašyti: Dar-| 
bininko administracija, 910 WiL 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. i 
11221.

Chrysler all new ėconomy car 
warranty 5 years or 5000 miles 

v.hich ever comes first.

§1595
SKYLINE SPORTSCARS, 

INC.
6502 New Utrecht Ave„ Blklyn

Tel.: CLoverdale 9-7199

BUSS. OPORTUNITY

Profitable BAKERY for SALE
Partners cannot agree. Willing sėli 
ridiculousty low. Small down pay- 
ment take* over. Good location. great 
opportunity for hnsband-wife fami- 
ly team. Kings Point. Lond Lsland. 
Call immediately 516 FO 8-0144.

DRIVERS
There is a good living. dignity. and plenty of pride in being a driver 

for

UNITE D PARCEL SERVICE
We hnve full-time. al’-vear round jobs. as FURNITURE DELIVERY 
DRIVERS. Mušt be able to diive 5 ton vehirle. Mušt be 21 years of 
age and in good physical condition. We prefer high-school grads or 
cjuivalent. IVe expect you to be neat in appearance. — Excel1ent 
Šalary; ercellent company paid benefit*. If you are seeking a job 
v.-fth a future, applv dailv Tuesday thru Saturday, hours 9 AM - 
1 PM. Briny Drr.ft Classirir0tion Card or Vet Service Form DD214.

47-43 31*t STREET, LONG ISLAND CITY

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją! 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP^ Ine.
Maloniai kvieda prisidėti prie bendroves plltimori perkant LITAS 
A’:cijas. Litaa bendrovė akcininkų kapitalą investuoja peirtingai iki 
12r^ ir konservatyviai J trumpalaike*—uitikrinta* paskolas, pirmus 
ir antrus "mortgage". namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo daliu yra investuojama ir į Akcijų Biržų. Šiuo metu dienos 
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. M kaina bus pakelta.

Vi.-ais akeliu pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS. 100-21 89th Avė.. Richmond HIH N Y.: HI 1-6799 

arba
A. VEDECKA8. £3 Morgan SL. Stamford. Conn — Tel. 325-0997 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; Seitadieniais 9-4 vai.

SIŲSKITE 1 LIETUVĄ IR SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gera atraiža medžiagos paltui kostiumui suknelei’ 
airūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

IšpardsvImM nepaprastai žemom URMO KAINOM 

irtratžp vihfonSs medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
II8-H5 130 ORCHARD STREET — ©R 5-452S 

Cor DELANCY. N.V.C.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDTtJN IR SICKMADIEN’ATS 
IŠSKYRUS MSTADIENTUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 ?AK

8. Beckeuteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukmintška* 

V»«1uoti BMT IHhvnt JT • *»x Street keltie e1evst««rf’”n I viršų 
•-be TNT» t-suk+ntn 15-8 Avemie iki Delaneoy Street

Atsineškite M skelbimų, kuris bu* ypatingai įvertinta*

DABAR Jū8 GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvojs

Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir Mznio keliones J 
visus Sovietu Sąjungos valdomus kraštus Mes parūpiname vizas 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesnėms fnformaritome mšr- 
ktte/skambtnldte daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Euroo*

COSMOS TRAVEL BITREAU. Ine.
45 W. 45 Street. New York 36. N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Gwmo« Parrek Evpress Corporation
iftsu siuntini tftsv dre-»esms Ir riminėms j bet kuris

SSSR dalį.............................................Licensed bv V/O Vneshpnslltorg
IMTINI Al APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTA* 

------  AAVeiAS NIEKO NFMOK* -------

Tisuose mūsų skyriuose įūs rasite dideli pesirinktma medžiagų 
•neteriRidenu* Iv vvrišlrlems drab»»žiams ir t,»n s»jt*»mvslte nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokiu reikmenų Hnksmu sinnti- 
niams pigiau **•< bet Mt»m TVei infnrmnrHfri ir nrmn-
Iremų lr*tn*raM4u raAvMte *r sn’ankvldtr Ituns artimiau.*-* MivHn-

• NEW YORK. 3. N. Y. — 39 - 2nd Avemie _______ A* 4-94M
• NPW YORK 11. Si v. _ 13< W 141**   CU
• nROOKLYN TL N Y. — T7O Union Avemie _____ FV
• BROOKLYN 7. N. v — 600 ftutter Avemie ______  m 5-SSnn
• ATMOL. Mass — 61 M1 Pleasant Street ............. CM
• BOSTON 18. Mara — 271 8hawmvt Avenue ___ L» P-irav
• SOUTM BOSTON. Mas*. — 359 West Bro*dway Tel. 268-0068
• BUFALLO 6. N. Y. — 33? Filtmore Avenue ______ TL 6-2674
• CMICAGO 92. III. — 222? W. Chfcsgo Avemie -------- BR 8 6966
• CMICAGO 8. m. — 3212 So. Malstead Street ........ WA 5-2737
• CLCVELANO 1& OMo — 904 Litersry Rond ......... TO 1-1MM
• OETROIT. Midi — 7300 Miehiasn Ararate vi 1.MM
• GRAND R A PI 08. Midi. — 636-38 Bridže BU N.W.... GL82256
• MASrTRANCK. M*dt. — 11339 Jo* C*mww TO 7.197*
• HARTFORD 14, Conn, — 200 Franklin Avw TeL 2338030. 2440215
• I AVI MOTO N 11. N J — 762 9wrl*»e<s.M 4vr F* 9.4A3*
.9 VOUNG«TOWN X Ohio —. 21 FifH« Avenue
• YONKERS. N, Y. — 555 Nepperfutn A-e. ..........
• LOS ANGFLE* 22. CsHf — •*> So Blvd
• I AWFWOOO. N. J. — 1*8 - 4H» 9frra*
• NEWARK 3. N J. — SoHnofleM Avemie .....
v wrw Mivra Cnnn. _ SU* Omiee.. s.-.
• *aTFR94M4 1 N J — Msln *•■—>
• 0*99 *«C N S — 17* Mnr*m» 9*i ■ .1
• SUK įsei.uii ra e<w ««, a.w
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street
• san rsaNfivio e»iw — *»nra «•—*
• Wir»RRIISV Cnnm - « •«>•— 9*-ra«
• WORCE6TFR. M ra* — 174 MHNmrv St-eei

R* 34M*n 
GR 6-2781
• N 1.99*4 
rn ų.emt*
Rl *.4797

• n *
4 **•• 
n «rav 

nn - rran
MU 1.2750 
ri *.•«▼• 
•• • aras 
9W 9 2S8*
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SUSTOJĘ poilsiui.

E ATEITININKŲ STOVYKLOS ARGENTINOJE
Rimantė Steponaitytė 
Laiškas H Brazilijos

(Pradžia pr. numery) ■

Tos pat dienos pavakarėje 
privažiavom savo stovyklos būs-_ . _ .
tinę — tokį didelį namą> PR? nėiilus, po gluosniais, ilausy- 
našu į pilį- Vieni bėgo į netoli
mais esantį ežerą atsigai
vinti, kiti žiūrėjom, kaip čia vi
siems geriau susitalpinti.

Kasdieninė tvarka buvo maž
daug tokia: 8 vai. skambutis 
keltis, mišios, iškilmingas vėlia
vos — mūsų mylimos trispal
vės pakėlimas su himnu, pusry
čiai; tada žygiuojam į ežerą 
maudytis ir kepintis saulėje, o 
ežeras toks gražus, didelis, ap
linkui kalnai, vaizdas žavėti
nas. Prie ežero veda takeliai 
pro žydinčias pievas, pbnas 
drugelių k žiogų, verkią gluos
niai, pušys. Grįžus iš maudyk
lės, pajudėdavo arkliai, dvira- 
čizi, vežimai, valtys — kas kam . 
geriau patikdavo.

damies simfonijų k upelio 
čidrlrimno. Buvom Rradėjęir 
operų klausytis, bet viena jau
tri ir jausminga mergaitė taip 
pradėjo veikti, kad turėjom 
programą keisti.

Kitą rytą, keli susitarę, atsi
kėlėm ankstį ryte k skubėda
mi lipom į artimai esantį kal
ną, kad pamatytume kaip už 
ežero, tarp kabių, užtdka sau
lė. Kažkas taip gražaus, kad

oš fotografijos
pobūvių ir Irt. nuo- 
geromis sąlygomis

Sąvare, N.Y. A- žaloms, Cte 
focd, NJ-, A. Gudžites, Mot* 
ėreal, Canadfc, F. Raktom, 
Sprmgfirid, E-. It Bute, B* 
terasų, NJ-, V. Alksninis, Fter 
riang, N.Y. K. VrldŽHĄ. Beth- 
sėda, Md. Ch- P. Vte> Ne* 
Haven, Conn., J. Dvariškis, W 
terbury, Cstin-, J- Kova, Ne# 
Britai, Conto^ L. Meleška, Wate

pokary* —

VYT. MAŽELIS
422 Monahan Sfraut R»dę9wood, BrooHyn, N. Y. 

TeLHYadnt 7-4677

keegan, fiL

Conn užsakė A. Martinėnui, 
Wallmgford, Conn. AJL Sku
čas, Plainfield, N J. — savo 
dukrai M. Skučas, Katonah,

Centervillę, Mass-

DAINUOJAME 
SU LIONE

- HAVEN REALTY -
JOttPH ANDRULIS — RmI Estete — Insurance

A^drettdiiBa* gyvjrbta, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdfrandoa, Inėomė Taz užpildymas. Mutual Funds — Pinigų

ITeėrttan nuo 9 Iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet 

87-69 teties Ara. WoodhavMi 21, N. Y. O Tol. VI 7-4477 

g s. i ■■ fr.-1 f .Wlr.. . ——

Norta-

no
Augaitytė vardinių proga K. 

- Pliuškonienei, abidvi iš PhUa- 
delphia, Pa.

Sveikindami naujuosius kai- 
tytojus, kartu pranešam, kad 
Darbininkas pirmiem metam 
■kainuoja tik 5.00 dol. Darbi
ninko reikalais rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11221.

JUOZO IR IZABELCS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Gafima gauti įvairiamdoe rūšies amerikiečių k hnportuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės k vyno

HkS-tt UČFFEBTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y 

Telefonas: Vlrginia 3-3544

gaunamta. 
tiems jslgyti dvi
NĖ JOOIS AT TOWN HALL ir 
DAINUOJAME SU LIONE, abi 
plokštelės už 8&00. Didesniems 
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siusti užsakymus su tekiu:

po visas šalis ir vietoves (kur 
tik eisi ris ant lietuvio užei
si), visur yra gerbiami ir myli
mi, o jau kai pamato sava žmo
gų, ir dar jaunimą, tai, rodos, 
kad galėtų savo širdį atiduotų.

Taip gerai vaišinami ir myli
mi, buvom nutarę kasdien lan
kyti savo tautiečius. Jų lai
mei, mūsų vadovai šiaip taip 
sužinojo it laiku pakeitė mūsų 
planus.

Prie laužo buvo skaitomas 
juokų laikraštėlis “Kalamucitos 
Spygliai”, dainuojami kupletai, 
suvaidinta pora vaidinimėlių, 
dainuota solo ir bendrai, pa
baigiant linksmais šokiais. 
Prie laužo paaiškėdavo visi mū
sų “nusikaltimai”.

Per tūkstančiu* mylių ...
Ir, dabar, kai ankščiau nė 

nėžinojfMn, kad iš viso yra toks 
m- tokia, per tūkstančius kilo
metrų, kaip puikios auksinės gi 
jos, riša mus gražios draugys
tės raštai. Visi pasžžadėjom gy- 

: rizfti t^jpažinfis laiškais žr at
naujinti Pietų Amerikos trečią- 
tnė kongrese Brazilijoj.

Ir dabar norėtume, gerai va 
liai esant ir galimybėms pade
dant, kad kaip nors tektų su-

Brooklyn 11, N. Y.

mums žadą atėmė. - - -

Naujoje Šveicarijoje 
Vėl kitą dieną buvmn nuva

žiavę < Šveicariją. Galit tikėti, 
nes tai buvo tikra Šveicarija 

—aukšti kabiai, kriokliai, upe
liai šveicariško stiliaus aame- 

genau paimdavo. . eglėą> įr apjjnfau
Pietūs. Po pietų — ekskursi- _ vOkiška ^ba. Toj gražioj 

2 ja i - Wą nors dar gražę«ę apjįfttnnoj praleidom Vfeą die- 
" apylinkę. Vakare -<-Vėbaras- nąš Ropėm, kaip įgudę alpiniš- 

nuleidimas su Marija, Marija, | patį ankščiaiisį kalną Tas 
vakarienė, po vakarienės beari- . Hptmas buvo pilnas nuotykių, 

- baimės, staiga iškilusių talentų,
romanų ir tt. (kas norėtų pla
čiau apie tai sužinoti, patariu 
perskaityti “Kalamucitos Spyg- ' sitikti ir susipažinti su jumis, 

broliai ir sesės, 
Šiaurės Amerikoj, Kanadoj ir 
kituose kraštuose, 
si tikrai trokštam

Ir su tokiom mratim jungia-

ri pasitarimai ir rimtos disku
sijos. Po dškusijų — pasivaikš
čiojimai mėnesienoj, skambant 
dainom, gitarom, arba šokiai

Mūsų tėveliai dabar nebega
lės didžiuotis, kad keli kilo
metrai nueit j gegužinę būda
vo niekai- Mes, kad pasišoktum* 
nueidavom tris kilometrus iki 
Rumipal miestuko. Ir nors bu
vo visu nubalsuota 11 vaL eiti 
•miegoti, bet būdavo tikrai sun
ku išlaikyti, nes, kai paaleis- 
davom eiti, dar puskelėje ta va
landa ir praeidavo- Pasivėlavę 
griždavo ant galų pirštų, o mie
li draugai, pasilikę namie, jau 
laukdavo su visokiom išdaigom. 
Ir tiem pravėrus duris, kad pra
dėdavo kristi visokie barškan
tys daiktai, pasidarydavo tik
ras pragaras, ir mūsų vadai, pa
šokę iš miego, eidavo žiūrėti, 
'kas p daros. ,

Vieną dieną, nuvažiavę S pat 
ryto, praleidom braidžiodami

bus”). . ■
Griįžtant taip visi buvo pri

vargę, kad tik įsėdus į mitobu- 
są, užmigom, o mūsų mieli va- 
dai, kurie buvo užmokėję daug 
brangiau autobusui, kad tas 
grįždamas važiuotojų skirtingu

riu ir nepailstamu dainavimu 
stengėsi kaip nmrs mums ne
leisti miegoti. Ir, žinoma, už 
tokio sakiaus miegotrukdymą

liuese.

gyvenantieji

To mes vi

^Hartford Conn. 
ftbpapratfaš įvairenybių 

vakaras.
Lituanistinės mokyklos tėvų 

komitetas balandžio 18 d. 7 v. 
v., lietuvių mokyklos salėje 
rengia įvairenybių vakarą- Pro
gramą išpildys su nauju reper-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Kun. J. Kučingis. Los Angeles 17 

dol. P. Rusteikaitė. Chicago, UI. ir 
G. Baranauskas, Sunderland, Mass. 
— 8 dol. Dr. A. Gylys, Kings Park 
State HospitaI — 7 dol., M. Jan
kus. Brockton. Mass.. ir M. Petrilie- 
nė, Chicago, UI-. — 5 dol.

Po 3 dol.: V. Povilauskas, P. Ži
lionis, New York. N.Y., V. Avižie- 
nė, K. Dobravolskis, A. Garliauskas, 
B. Young, Z. Rimas, Brooklyn, N. 
Y. J. Blazevfčuis/f*. Siemaškienė, A. 
SwediSh, A. Ramanauskas, Woodha- 
ven, N.Y. S. Latviūnas, Flushing, 
N. Y., V. Lukas. Kew Gardens, N. 
Y. K. Buragas, Ričhmond Hill, N.Y. 
A. Macelis, Sdaford„ N.Y. A. Ba
rauskienė, Amsterdam, N.Y. V. Mi
lukus, Plainview, N.Y. T. Janukė- 
nas, So. Boston. Mass., S. Dirsa. 
Brighton, Mass. Z. Snarskis. Wor- 
cester, Mass. A. Raižis, Northamp- 
ton, Mass., S., Laurinaitis, Sunder
land, Mass.. R.-1 Savukynas. Newbu- 
•ryport, ’Msiss.?*- Skladaitis. A. 
Aleksis, Waterbu?y, Conn. V. Tre
čiokas, T. Točionis, New Britain. 
Conn., J. Metėjunas, Manchester, 
Conn. P. Davidonis, Milford, Conn. 
Motina M Immaculata, Chicago, m.’ 
V. Stankauskaa, CIeveland, Ohio, M. 
Darni Jonaitytė, Boys Town, Nebr., 
J. Girevičius. St. Catherines Ont., 
Canada, V. Baronas, Caracas Vene-

Po 2 dol.: P. ■ Lukoševičius, A. Ja- 
nonaitis. S. Yeremskis, Brooklyn, N. 
Y. A. Jehušk'eVičTūtė. Albany, N.Y. 
P. Berndtas, ’’ Bethpage, N.Y. E.

kas. Waterbury, Conn. P. Kirmo- 
nas. Hartford, Conn. J. Kalinauskie
nė, Watertown, Conn. J. Vaišnys, 
New Haven, Conn. V. Kasakaitis, V. 
Jokūbaitis. CIeveland. Ohio. Kun. J.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
• Telefonas STagg 2-5938

V. Morkvėnas, V. Maslauskas, A. 
Niviera, So. Boston, Mass. A. 81e- 
ma, K. Vasiliauskas, V. 2idži0nas, 
Worcester. Mass. A. Barulis, M. Ba
rauskienė, V. Tamulis. Brockton, 
Mass. J. Banys, P. Rudaitis, Cam- 
bridge, Mass., V. Vizgirda, Boston 
Mass. J. Starinskas, Dorchester, 
Mass. H. Pulnik, Lawrence, Mass., 
S. Jowall. Methuen, Mass. J. Levi
nes, Brighton, Mass., A. Girnius, Ja- 
maica Plain, Mass., M. Kriaučiūnas, 
Lowell, Mass. S. Luinis, Somerville, 
Mass. J. Dapkus, A. Dragunevi- 
čius, J. Petronis, G. Rutkauskas, L 
Vitėnas, Hartford, Conn. O. Baltru
šaitis, J. Ciplys, V. Kuzmickas, J. 
Žemaitis, Waterbury, Conn., Nekal
to Prasidėjimo Seserys, Putnam,
J. Valys, Naugatuck, Conn. J. Laz- 
dauskas, Bridgeport, Conn., A. Dei- 
kis. Stamford, Conn., A. Strimavi- 
čienė, Springdale, Conn. I. Žukaus
kas, Union City, Conn., J. Radzevi- 
čihš, New Britairt, Conn., A. Karo- 
boni»kiį Sėymour, Conn. A. Botfris, 
V. Budria, V. Mamaitis, A. Rudzi- 
tas. J. Strimaitis, Elizabeth, N. J., 
A. Pietarienė, Keamy NJ. S. Ra
monas, Unden N.J. M. ICkoiaitis, 
Cherry Hill, NJ. C. Kutas, Fair- 
N-J. S. Kondratas, Irvington, NJ 
view, NJ. B. šarkenis. Newark, 
NJ. S. Kondratas. Irvington, NJ.
K. Baltramiejūnas. Jersey City, 
N J. Sesuo M. Christina, A. Jankaus 
kaitė. P. Kurzikauskas, S. Miliaus
kas. J. Raudys, I. Serapinas, S. Stra
vinskas. Chicago, m,, E. Olšauskas, 
Cicero, m., A. Nagys, Lemont, m.
J. Baužys, Palatine, III, A. Puško- 
rius, C. Stažas, CIeveland, Ohio,
K. Cyronka, V. Rastenis, Providen- 
ce, R.I. A. MiškeniS, Pittston, Pa. 
P. Miller, Drexel Hill, Pa. O. Bal- 
zerytė, Detroit, Mieli., Dr. S. Pra- 
gulba, Highland Park, Mich., A. Pa
brėža, Los Angeles, Calif. A. Joku- 
bauskas, Hamilton, Ont. Canada, J. 
Bliškis, London, Ont. Canada, J. Lū- 
ža, Headley Park, Anglija, J. Kut- 
ra, Eselsberg, Vokietija, V. Dam
brauskas, Bad Žwischėnhan, Vokie
tija.

VYTAUTAS BELECKAS

WWTa GARDBi TAVERH

1088 MADI8ON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

M-09 JMTMiea Ave^ Woodhm 21, N. Y. e Tel. VI 9-5077 
barasi j. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

Tel. STagg 2-4329ii. N. Y.

Ir aortas 
for Weddlng8 and Parties------

maiitė, Highlartd Park, N. J., K. Ba- 
niš Worcester, Mass., J. Skadaitis, 
Philadelphia,- Pa_, E. Bersėnienė, 
Welland, Ont.. Canada.

Po 1 dol. M.- Andrila. V. Cesnavi- 
čius. J. Kranklys, J. Obelienis. T. 
Pusnikas, K. Savičiūnienė. S. Siru
tis, A. žaliadųonis, Brooklyn, N.Y. 
A. Bagdonas, ■ B. Bieliukas. M. 
Fiore, T. Guofįįs, V. Galinis. J. Reš- 
čius. T. Slapšys, A. Setikas, Rich- 
mond HiH. NiY. S. Cenkus, E. 
Grudzinskienė. J. Liogys, O. Lukoše
vičienė, Woodbąven, N.Y. S. Cenkus 
M. Zdanavičius-, Howard Beach, N.

Litpior Store, Ine* 
m uMOH avė BROOKLYN IL n Y. 

Tsl EV 7-2089 
JURŪiS J. JOKŪBAITIS, Mftnager

N uoii ėdžiai dOkinąt 
T. T. Pranciikonai 
Darbininko leidėjai

Stovyklaudami surengėm
du didelius laužus, sukvietę ap- tuaru humoristas Vitalis 2u- 
Ižnkui gyvenančius lietuvius, tkauskaš k muzikas Miglovas 
mūsų geradarius, kmie mums Jaras. Jis gros čelo instrumen- 
negailėjo nei savo sodų, nei tu, o jam akomponuos muz. 
savo gėrimų, nei mašmų k vis- Jurgis Petkaitis. šokiams gros 

popularuš Edvardo Radionovo 
orkestras. Pelnas skiriamas li
tuanistinei mokyklai.

Choro koncertas su damų

būtų kuo malonesnės. Lietuvių

tolimam upelyje, gerai išalkę sur tas pats. Ir nors kaip čigo- 
kepėm ant žarijų k valgėm avi- nai, be tėvynės, ir išsisklaidę

Pruf, TADUI PETKEVIČIUI

mirus pavergtoje Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą 

sūnui dr. Justinui Petkevičiui ir šeimai ir drauge liūdime

Anicetas ir Janina Simučiai

i BMh l . ............................................................ ■

Hartfordo lietuvių .mišrus 
' choras, diriguojamas muz. Jur

gio Petkaičio, baland&o 25 d. 
7 vai vakare, lietuvių piečių , 
khibo salėje rengia koncertą. 
Pro^-amoje išpildys dainas iš 
beturiu dienos šventėje New 
Yorke repertuaro- Koncerto

maica. N.Y. M. Franceson. J; Telks
nys, Great Neck. N.Y. W. Dargia, 
New York, N.Y. O. Liepnaitis, Ton- 
kers. N.Y. J. Černius, Maspeth, N. 
N.Y.. A. Nadzėika, Glen Oaks. N.Y. 
J. Kulpanas. F. Lingis, S. Leimonas,

Klebonijoje reikalinga šeimi
ninkė. Geros sąlygos. Malonėki
te kreiptis: 105 Maita St At- 
hol, Mass.

Vienai klebonijai refcalhigh 
šeimininkė. Skambinti AL 5“ 
2648-

tHITE HORSE TAVERN
barat • restoranas

Brangiai Motinai

ANASTAZIJAI BAUlINSKIENEl

tų kelionei į dainų šventę.

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui JUOZUI BAUŽIUI, 
dukterims EUGENIJAI RASTONIENEI ir ALDONAI KAI
RIENEI bei jų Šeimoms.

Lietsrif FrOVfO /

PRANAS BRUCAS, savininkas
88-18 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

StHfe ga8 tflftt 100 dalyvio

PUIKI PftOGA

Prof. TADUI PETKEViaUI

mirus Lietuvoje, jn sūnui JUSTINUI PETKEVIČIUI ir jo 

šeimai reiškiame užuojautą ir kartu liūdime

Leonai Sabaliūnas • z » 

Vytautas ir Birutė Ignai 
Algimantas ir Virginija Gureckai

PARDUODAMA
Gera proga įsigyti pieniškų 

maiste gaminių, ir kžanšiifių

rajone. Kreiptistelefonu VI 9- 
4718 arba VI7-0226.

ANASTAZIJAI BAUtiNSKIENtt

ke sekcijoje parduodamas 6 
šeimų namas labai prieinama 
karna-

Suintėreruoti gali kreipta 
EV 5-4394.

mirus, jos dukras Eugeniją Rastenienę h- Aldonų Kftlffenę ir 
sūnų Juozą. Baužį su Šeimomis mfoSrdfiai uftjdtfia ir kartu Kfldi

Dovanokite

UETVVOS KANKLES
jMriyfe ItankHą mtaikos NoMReH. krata CNratando

kas traak 1 - -------- Sr-tVte-r- -► A ri-.- - S-----v>Wu flU ▼MMnCUuW HIUKJIlMJa KanKIių VBCIOTBUmniO
sa-a- stae- - - -». r •UaUI SUKaMKinm. •— MkuTIOaiiB JI J IMU UdUVWR1| meiOCaj^;

UtMftymM, kutu su flboney orter ar čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
tte RRNWOOD AVINU E, KUOLIO, OHIO, 44119

Pranas A. Grata m
MONO 33.93
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DARBININKAS
NAUJIENOJ,

Apreiškimo parapijoje misi
jos prasidėjo pirmadieni. Pa
mokslai kiekvieną vakarą 7:30 
v. Misijoms vadovauja Tėv. 
Juozas Vaškas, vienuolis mari
jonas. Misijos baigiasi sekma
dienį kovo 22. Baigiamasis pa
mokslas 3 v. popiet.

Ateitininkai, sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai, bendrai 
komuniją priima Verbų sekma
dienį 11 v. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Po to bus ben
dri pusryčiai parapijos salėje.

Amerikos Lieutviy Tautinės 
Sąjungos Centro Valdyba kvie
čia New Yorko lietuvių organi
zacijų atstovus į pasitarimą 
ruošti pirmojo Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos 20 
metų mirties paminėjimą. Susi
rinkimas Įvyks kovo 21 d-, 5 
vai. 30 m. vak., Lietuvių Atle
tų Klube, Brooklyne.

Benediktas Kulis, 84 m. am
žiaus gyv. Maspeth, N.Y., mirė 
kovo 15 d. Pašarvotas J. J. 
Megiel Funeral Home 64-18 
Flushing Avė., Maspethe. Lai
dojamas iš Viešpaties Atsimai- 
nimo bažnyčios kovo 19 d. 9:15 
vai. ryto į Sv. Karolio kapines. 
Paliko dukrą Stefaniją su vy
rų Albert Nelson, brolį Alfon
są ir Jurgi su šeimomis-

Darbininko spaudos kioskas 
veiks Balfo vakare šį šeštadie
nį. kovo 21. Švabų salėje (Knic- 
kerbocker ir Myrtle). Kioske 
bus galima gauti naujausių kny
gų ir plokštelių. Balfo vakare 
vaidinama K. Binkio “Atžaly-
nas” Pradžia 7 v.v-

ATžALYNO V veiksmas. Vaidina Hamiltono “Aukuras".

Redakcija ...................... GL 5-7281
Administracija .............  GL 2-2923
Spaustuvė .................... GL 2-6916
Vienuolynas .... GL 5-7068

K. Donelaičio minėjimas, 
rengtas LB New Yorko apylin
kės kovo 8 Carnegie Endow- 
ment salėje Manhattane. pasi
žymėjo savo gera programa, 
nors publikos atsiliankė neper- 
daugiausia. Išsamią paskaitą 
apie Donelaitį ir jo laikus 
skaitė rašytojas Antanas Vai
čiulaitis, Aidų redaktorius, iš 
Washingtcno- Aktorius Henri
kas Kačinskas įspūdingai pa
deklamavo dvi Donelaičio “Me
tų” ištraukas- Nuotaikai pritai
kytos muzikos pianu paskambi
no pianistė Julija Rajauskai- 
tė-Sušienė. Minėjimą pravedė 
St. Dzikas.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
rečitalis buvo surengtas kovo 
7 Town Hali salėje. Susirinko 
nemažai lietuviškos ir ameri
kietiškos publikos. Spauda kon
certą atžymėjo ir įvertino pa
lankiai. Po koncerto Nijolės ir 
Jcno Ulėnų namuose. Plain- 
view, pianistei buvo surengtas 
priėmimas.

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos New Yorko draugovės su
sirinkimas vyks kovo 20, penk
tadienį, 8:30 vai. vak- pas Za- 
pasnikus (379 Montrose Avė., 
South Orange, New Jersey). Su
sirinkimo programoje bus dis
kusiniai būreliai, kurie svarstys 
klausimus, liečiančius draugo
vės labą ir tobulinimą.

Išnuomuojamas butas iš 5 
kambarių su apšildymu ir karš
tu vandenių. Butas yra netoli 
Angelų Karalienės lietuvių baž
nyčios. Kreiptis EV 4-2476.

LIETUVIŲ jaunų muzikų ir solistų būrelis po pianistės A. Kepalaitės (v.) koncerto. Iš k. j d. Irena Stan
kūnaitė, Vytautas Strolią, Liudas Stukas, Herkulas Strolia. Nijolė Ulūnienė. Nuotr. V. Maželio.

Į W YORK\ ATVYKSTA KANADOS “ATŽALYNAS”
"Aukuras" savo darbą Ha

miltone pradėjo 1949 metų ru
denį- Atsiradus didesniam skai
čiui scenos darbuotojų, šiam 
darbui sutiko vadovauti ir re
žisuoti buvusi Kauno jaunimo 
teatro aktorė Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė. Pirmas dides
nis pasirodymas buvo 1950 
Vasario 16 minėjimo proga, 
kur “Aukuro” nariai pasirodė 
scenoje su prologu iš K. In- 
čiūros "Dr. V. Kudirka”. Tų 
pačių metų gegužės mėn. pasi
rodo scenoje su veikalu “Pir
mas skambutis”.

ALRKAAS 12 kuopos ir Šv. 
Rožančiaus Draugijos Aušros 
Vartų parapijos salėje kovo 8 
buvo surengti metiniai bendri 
pusryčiai ir susirinkimas, ku
rį atidarė R. Kondrotienė. Vieš
nia A. Radzivanienė skaitė jos 
vyro daktaro rašyta paskaitą— 
“Aukšto kraujo spaudimas” — 
ir pravedė diskusijas. F. Kon
drotienė perskaitė metinį veik
los protokolą. Klebonas kun. 
J. Gurinskas sukalbėjo pusry
čių maldą. Perrinkta ta pati 
valdyba: pirmininkė R. Kon- 
drotas. vicepirm. O Jurkus, iž- 
din V. Baliūnienė. protokolų 
sekr. F. Kondrotienė. finansų 
sekr. 0. Raubienė, koresp. J. 
Petrėnienė. Nutarta balandžio 
mėn. surengti “Našliu balių”.

(J P-/

Krvžius parodoje...
(atkelta iš 3 psl )

pavesti Chicagos Sophie Bar
čus radijo šeima. Aldona ir Fe
liksas Daukai. talkina kryžiaus 
statybos vajui- Jų radijo dėka, 
iki šiol dosnūs ir susipratę Chi
cagos ir apylinkių lietuviai jau 
turi sutelkę virš 1500 dole
rių. Kviečiama prisidėti ir pla
čioji Amerikos ir Kanados lie
tuviu visuomenė ir organizaci
jos. Aukas prašoma siųsti ad
resu: Lithuanian Programs, Ra
di© Station, W0PA, Oak Park, 
Illinois.

Taip “Aukuras” per 15 me
tų Hamiltone kurstė tautinę 
liepsnelę ir neleido jai užgęs
ti. Vieni išvyko gyventi į JAV, 
kiti išėjo į “pensiją”, bet jų ei
les papildė nauji. “Aukuras” 
yra pastatęs visą eilę didesnių 
ir mažesnių veikalų: — “Dr. V. 
Kudirka”, “Aušros sūnūs”, ‘Pi
nigėliai”, “Mokyklos draugai”, 
“Inspektorius atvyksta”, “Bu
halterijos klaida”, “Valdovo sū
nus”, “Tėvas”, ‘ ‘Šykštuolis’ 
“Sniego karalaitė”, “Žmogus, 
kurį užmušiau” ir kt-

“Aukuro” paskutinis dides
nis pastatymas įvyko š.m. va
sario 29 d. Buvo suvaidintas 
K. Binkio “Atžalynas”. Prem
jeros laukė hamiltoniečiai su 
didžiausiu nekantrumu. Ko
dėl?

Į pastatymą įsijungė mūsų 
kolonijos jaunimas — atžaly
nas. Vyresniesiems buvo įdo
mu išgirsti ir pamatyti, kaip 
tas atžalynas vaidins, kalbės. 
Jaunimas ruošėsi, repetavo. Pa
aukojo ilgas valandas repetici
joms. Dažnai parapijos salėje 
galėjai rasti aukuriečius vėlai 
vakare besiruošiant šiam di
džiam pastatymui. Ir jie neap
vylė! Pastatymas praėjo gra
žiai- Sunku čia suminėti visus 
— 37 artistai, žinoma, iš tiek 
daug artistų buvo ir silpnes
nių. bet visi buvo tinkamai pa
ruošę. Čia jau režisorės Elenos 
Daugvietytės-Kudabienės suge
bėjimas kiekvieną artistą pa
ruošti ir žiūrovui pristatyti.

•t t v s «x?>® 1 999,99 19.99,9/9/99^9

KVIESLYS
Mielas New Yorko Lietuvi. Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo — Balfo Rėmėjau!
Nuoširdžiai kviečiame Tamstą, šeimą bei Jūsų artimuosius 
atsilankyti į Balfo vajaus užbaigtuvių vakarą—vaidinimą

ATŽALYNAS
Kada?

kovo 21 d. 7 vai. vakaro, punktualiai.
Kur?

Švabų salėje — Brooklyne. Knickerbocker & Myrtle
i Myrtle linijos traukinys. Knickerbocker stotis >

Kas vaidina?
40 "Aukuro” artistų iš Hamiltono. Kanados.

Ką vaidina?
K. Binkio 5 veiksmų puikią dramą iš lietuviško jauni
mo gyvenimo.

Režisorius — Nelė Dauguvietytė-Kudabienė.
Bilietų kainos: $4.00 ir 3.00: vaikams — $2.00.

Bilietai gaunami pas Valdybos ir Vajaus komiteto narius bei 
Balfo Centre. Vaidinimo dieną — prie įėjimo.

Vakaro pelnas: Del didelių kelionės išlaidų artistams ma
ža vilties turėti pelno. Kiekvienas atlikęs doleris bus 
naudojamas tik lietuvių šalpos reikalams.

i
I

Po vaidinimo tose pačiose patalpose įvyks iškilmingos vajaus už- 
baigtuvės ir artistų pagerbimo vaišės. Kviečiami visi, bet dalyvauti 
galės tik tie. kurie iki kovo 15 rezervuos sau vietą įgalima paskam
binti EV 7-1422 >. Pinigus. 3 do). asmeniui, galėsite sumokėti atvykę 
į pagerbimo vaišes. Būtina rezervuoti vietą iš anksto, nes reikia pa
ruošti stalus, stiklus bei lėkštes.

Didžiojo New Yorko Balfo Vajaus Komitetas 
Balfo New Yorko Skyriaus Valdyba

Gerai savo roles atliko Ke- 
raitienė (I. Jakūbynienė)- Tai 
tikra Kauno miesto poniutė, ku
ri savo gera vaidyba ir laikyse
na scenoje sužavėjo žiūrovus. 
Mokytojas Tijūnas (K. Bungar- 
da) savo rolę išpildė gerai. Nors 
vietomis matėsi, kad sunkokai 
pajėgia perteikti vidinius per
gyvenimus, sprendžiant gim
nazisto Petro Keraičio likimą- 
Petras Keraitis (A. Stosius), 
gimnazistas Jasius (R. Petraus
kas) hamiltoniečius savo gabu
mais stebino. Jie, nors pirmą 
kartą scenoje, bet savo vaid- 
menius išpildė gerai. Bendrai 
senieji ir jaunieji artistai “At
žalyno” premjeroje pasirodė 
vykusiai.

Vertėtų “Aukuro” teatrui su 
šiuo veikalu aplankyti dides
nes lietuvių kolonijas, šis vaidi
nimas kiekvieną žiūrovą suža
vės savo turiniu ir vaidyba. 
Nors jis daug kartų buvo sta
tytas Lietuvoje, tremtyje, bet 
dabar vėl maloniai visų sutin
kamas.

“Aukuras” su “Atžalynu” at
vyksta kovo 21 į New Yorką. 
Hamiltoniečiai yra pasiryžę at- 
vešti šį veikalą į didmiestį, kur 
yra įvairių įvairiausių progra
mų. Bet jie tiki, kad “Atžaly
nas” bus mielas ir savas. Ver
tėtų visiems lietuviams, o ypač 
jaunimui, pamatyti šį pastaty
mą. Jaunimas dirba, veikia, vai
dina. Vyresnieji remkime jų 
pastangas savo dalyvavimu. Ma
nau, kad visi bus patenkinti 
tuo gražiu vaidinimu ir geru 
pastatymu. Linas.

t

Sv. Peiro parapijos choras 
pakviestas atlikti keletą lietu
viškų dainų Cambridge Adult 
Education Centre koncerte, 
kuris įvyks ateinantį sezoną. 
Koncerte taip pat bus išpildo
mi amerikiečių kompozitorių 
kūriniai

Komp. Jeronimas Kačinskas, 
įtraukiamas į biografinį “Who s 
Who in America” žodyną, ku
ris sudaro keturis tomus. Da
bar rengiama dešimtoji to žo
dyno laida.

Tikybos pamokos būna kiek
vieną tračiadienį 7:15 v.v. šv. 
Petro parapijos mokyklos pa
talpose prie parapijos bažny
čios. Pamokos skiriamos jauni 
mui, kurie lanko viešas aukštes
nes mokyklas ir kolegijas. Po 
tikybos pamokų būna parapi
jos CYO organizacijos susirin
kimas.

Sėkmingas koncertas. Kovo 
1 Melrose Memorial salėje įvy
ko Melrose simfoninio orkest
ro koncertas, į kurį atsilankė 
ypatingai daug klausytojų. Kon
certui dirigavo komp. Jeroni
mas Kačinskas. Koncerto prog
ramoje 10 metų smuikininkas 
Lee Chang visus nustebino 
Mozarto koncertų išpildymu. 
Malonų įspūdį darė Marijos į 
Dangų Ėmimo aukštesniosios 
mokyklos choro pasirodymas. 
Orkestras, dėl auklėjamo pobū
džio programos, įsigyja vis dau
giau rėmėjų ir gerbėjų- Šiame 
koncerte tarp gausios publikos 
matėsi ir keliolika lietuvių šei
mų su savo jaunuoju prieaug
liu.

Sv. Petro parapijos CYO or
kestras gegužės 15 dalyvaus šv. 
Patriko parade Holyoke, Mass- 
Kovo 17 dalyvaus šv. Patriko 
parade So. Bostone.

Solistės Valentinos Kojelie
nės koncertas Bostone įvyks 
sekmadienį, kovo mėn. 22 d. 
3:30 popiet Jordan Hali kon
certų salėje. Programoje rink
tiniai pasaulinio repertuaro ir 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Solistei akompanuos garsus pia
nistas Reginald Boardman.

Prieš keletą metų daininin
kės debiutas New Yorke Town 
Hali koncertų salėje buvo 
didžiųjų New Yorko laikraščių 
bei muzikos žurnalų kritikų la
bai puikiai įvertintas. Praėju
si sezoną menininkė pasirodė 
net dvejuose pilnuose savo 
koncertuose Chicagoje.

Bilietai į koncertą, kurių kai
nos yra 3.00, 2.00 ir 1 50 dol.. 
jau galima gauti Jordan Hali 
kasoje: 30 Gainboro St. Boston 
15. arba užsakant paštu ir pri
dedant sau adresuotą voką bi
lietam persiųsti.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
ai padeda Investavimų Fondu 
šėrus pirkti, bi sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, o sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St.. B’klyn. N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518. LA 4-6484

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOK ET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N Y.

Tel. NEvvton 9 6620

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue 

Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

JONAS ŽILINSKASi
Į 62*) E. Sivth St., S<>. Boston ■

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotoįas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRCtNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRA BORTUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SKALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie J*orest Parkw»v station) 
VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Puikus patarnavimas naujo 

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujamo vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildonie kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulknu nų laidojimo 
reikaluose.

Joscph C. Lubtn 
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185


