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LIETUVIAI YRA IŠ VISŲ TYLIAUSI
PRANZCZŲ/KATALIKŲ LAIKRAŠTIS APIE*KAZĮ* 

MIERĄ IR LIETUVĄ

DAVID DUBINSKI. siuvėjų 
unijos pirmininkas, patenkin
tas, kad streikas po 6 dienų

- baigėsi

Kada mokesčiai bos sumažinti?
V ■,' j

vVrlausybė mes daugiau pinigų krašto apyvartai pagyvinti

DRABUŽIŲ 
STREIKAS 
BAIGTAS

Drabužių pramonės streikas, 
trukęs savaitę, kovo 11 baigtas. 
Darbas pradėtas apie 1500 Įmo
nių. Apie 200 Įmonių Pennsyl- 
vanijoje ir New Yorko valsty
bėse streikas dar paliktas. Viso 
streikavo 105.000. Du trečdaliai 
visos pramonės yra New Yorke.

Atlyginimas darbininkam bus 
pakeltas 8 proc. Sutarta dar dėl 
atlyginimo už antvalandžius. 
švenčių darbą ir kt. Viską sudė
jus darbininko pajamos pakyla 
11:25 proc.

Atlyginimo pakėlimas per me
tus padidins Įmonių išlaidas 50 
milijonų. Tatai turės atsiliepti ir 
drabužių kainai. Unijos atstovas 
Dubinsky aiškino, kad atlygini- 
mas už darbą yra tik ketvirta
dalis pasiūto drabužio kainos. 
Atlyginimo pakėlimas tegali pa
kelti mažiau kaip 3 proc. pasiū
to drabužio kainos.

Mokesčių sumažinimo klausi
mas dabar daugiausia svarsto
mas kaip priemonė prieš nedar
bą ir ūkini stingimą. Dėl jo kal
bėjo viceprezidentas Nixonas 
pirmadieni To reikalavo AFL- 
CIO prezidentas Meany. Svarstė 
Kongrese.

Prezidento ir Kongreso lyde
rių nuomonės sutapo, kad reikia 
dar palaukti iki balandžio Jei 
per tą laiką nedabas eis tuo pa
čiu tempu, tai mokesčius suma
žinti bus artimausias žingsnis.

Vasario vidury bedarbių bu
vo jau 5.173.000.
Nedarbo didėjimas ir aliarmas 

- dėl jo paskatino valdžią imtis 
konkrečių priemonių.

Senatas kovo 12 nutarė, kad 
namų statybai būtų paskirta 1. 
850.000 dol. Tam pritarė 86:0.

Numatoma pastatyti 200,000 na
mų. Tai duos darbo 500,000. Ti
kima, kad Atstovų Rūmai tam 
greitai pritars. Skatinti namų 
statybą yra aktualu, nes ir ji 
sulėtėjo vasario mėn. 7c/c, paly
ginti su sausio.

Senatas priėmė rezoliuciją, 
raginančią vyt iausybę organi
zuoti viešuosius darbus.

Atstovų Rūmai numatė prieš 
Velykas dar priimti Įstatymą, 
kuriuo būtų padidintas nedarbo 
mokėjimų fondas. i

Mokesčių sumažinimas vis dar 
lieka neišspręstas.

• Viceprezidentas Nixonas 
ir valst. seki;. Dulles numato 
pavasari kelionę Į pietų Ame
rikos valstybes, kad atsvertų 
Į ten besibraujančią Sovietų 
įtaką.

PRIEŠ NEVEIKLUAAĄ
AFL-CIO pirmininkas Meany 

aštriai kritikavo vyriausybę ir 
abidvi partijas dėl nedarbo. Vy
riausybę kaltino, kad ji nieko- 
nedaro naštai palengvinti. Res
publikonus—kąd jie nori nudel
sti ir laiką laimėti. O demokra
tus—kad jie taip pat nori iš ne
darbo pasidaryti sau gerą politi
nę priemonę prieš respubliko
nų

AMERIKOS ATO
MINE BOMBA IR 

VĖL PROPA
GANDA

Prancūzų, net ir katalikų, 
p spaudoje nedažna rasti pla

tesnės informacijos apie Lie- 
' tuvą. šv. Kazimiero didingas 

10 CENTŲ minėjimas Paryžiuje kaip 
-----  —~ tik davė progą katalikų laik

raščiui “La Croix” supažin-

valdžią.

Atstovų Rūmose demokra
tai kovo 11 pasiūlė pratęsti pa 

' šalpos mokėjimą dar 16 savai
čių tiem bedarbiam, kurių pa
šalpa jau pasibaigė, o darbo dar 
negavo.

• Chruščiovas kovo 11 pa
reiškė esąs pasiryžęs vykti Į A- 
meriką i viršūnių konferenciją.

VAKARŲ OPOZICIJA DĖL VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS

Amerikos bombonešis B-47 
kovo 11 išmetė atominę bombą 
pietų Karolinoj. Bomba nukrito 
Į ūkininko kiemą. Sprogo tik di
namitas prietaise bombai su
sprogdinti. Pati atominė bomba 
nuo sprogimo buvo apsaugota. 
Dinamito sprogimas apgriovė 
aęti esantį narna ir sužeidė ūki
ninko šeimos visus 6 narius. Že
mėje “padarė duobe 75 pėdų 
skersmens ir 35 pėdų gylio. 
Sprogimo vieta izoliuota, iki bus
ištirtas ir pašalintas galimas ra- . 
dioaktyvumas. Priežastis — bu
vo sugedęs bombą laikąs lėktu
vo aparatas.

Kam lėktuvas nešiojasi ato
mines bambas? Amerikos lėktu
vai nuolatos patruliuoja; tai bu
vęs vienas iš tų patruliuojan
čių lėktuvų.

Anglijoje Amerikos bazių _ 
priešai tuojau vėl gavo progą 
šnekėti, kokis pavojus gresia 
Anglijos miestam nuO patruliuo
jančių Amerikos lėktuvų.

MAMIE EISENHOWER pa
sveikusi ir pasilsėjusi grižo i 
VVashingtoną

dinti savo skaitytojus su mi
nėjimo eiga ir dalyviais, o 
paskui gana plačiai, prasmin
gai ir šiltai informuoti apie 
katalikų padėt} Lietuvoje ir 
Sibire, apie tą tylinčią baž
nyčią, kaip “Lietuviai' yra 
pirmose šios tylinčios bažny
čios eilėse, tyliausi iš visų".

Aprašęs persekiojimus, lai
kraštis tęsia:

“Visuose šiuose bandymuo
se. šiandieną kaip ir vakar, 
šv. Kazimieras liekasi lietu
viam tuo, kuo šv. Joana d* 
Ark yra prancūzam, šv. E- 
tienna vengram, šv. Patrikai 
airiam — krikščioniška dus 
tėvynės simbolis... Jo šventė, 
kove 4. sutampa apskritai su 
pirmuoju pasirodymu w|u- 
rėlių. pavasario pranašų Lie
tuvoje. šventė stiprina lietu
viam jų teisę gyventi ir vil
tis. Ji turi būti , proga mum 
prisiminti ir melstis, kad vėl 
sugrįžtų mūsų broliam lais
vės - pavasaris’*.

Prancūzija vis 
neranda išeities

KAIP SOVIETAI ŠOKDI
NA JUNGTINES TAUTAS

Amerika per Jungtines 
Tautas mėgino atnaujinti 
pasitarimus dėl nusiginklavi
mo. Sovietai pranešė Ameri
kos delegacijai, kad jie ; ne
dalyvaus Saugumo Tarybos 
posėdyje, jei bus svarstoma 
šalia procedūros klausimų’ 
dar ir . pats nusiginklavimo 
reikalas. Taip pat Sovietai 
nedalyvaus, jei Saugumo Ta
ryba posėdyje dalyvaus už
sienių reikalų ministeriai, o 
ne nuolatiniai delegatai.

Spėjama, ir čia Sovietai 
nori boikotuoti valst. sekr. 
Dulles.

Viršūnių konferencijos 
klausimas gyvas Maskvoje ir 
Vakaruos. Amerikos valst. 
sekr. Dulles, Anglijos ir Pran
cūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteriai Lloyd ir Pineau Ma
niloje kovo 12 tarėsi dėl vir
šūnių konferencijos. Visi bu
vo bendro nusistatymo, kad 
viršūnių konferencijai reikia 
tinkamo paruošimo.

jis- pritarė 
vyriausybei, 

būti 
vilčių

KĄ GALVOJA OPOZICIJA 
DĖL VIRŠŪNIŲ KONFE-

Stevensonas konferencijai 
pritarė. Tačiau 
Eisenhowerio 
kad konferencija turi
paruošta. Jis didelių 
nedėjo dėl konferencijos sėk
mės. Tačiau būtų didelis da
lykas — manė jis, — jei pa
sisektų išjudinti nusiginkla
vimo klausimą. Stevensonas 
taip pat Įspėjo, kad Sovietai 
galbūt tenori teje konferenci-

joje tik propagandos.
Anglų Gaitskell pasisakė 

už konferenciją net ir tuo 
atveju, jei ji turėtų būti tik 
“lėdų laužymas”, t. y. nepa
ruošta; jei joje Sovietai te
norėtų tik propagandos. Prieš 
jų propagandą esą Vakarai 
gali pastatyti savo propagan
dą. Gaitskelliui pritarė ir 
Prancūzijos opozicijos lyderis 
Mendes — France.

SOVIETAM GERA PROGA 
Z

Amerikos lėktuvo numesta 
atominė bomba pietų Carolinoje 
sovietų propagandbs mikliai 
buvo panaūdota žmonėm gąs
dinti: kas bus. jeigu numesta to
kiu būdu bomba tikrai sprogs? 
Reikią padaryti galą skraidy
mam su atominėm bombom ir _______ ________ ___
visiem atominiam ginklam. To- Belgijos. Olandijos. Luxembour- 
kią propagandą sovietai leidžia 
ne pačiai Sovietų Sąjungai, bet 
transliuoja i vakarus.

Europoje bombos nukritimą 
stengėsi išpūsti taip pat dau
giausia-komunistų spauda.

ALŽIRAS PRAŠO POPIEŽIAUS 
TARPININKAVIMO

Alžiro sukilėliai kreipėsi Į po
piežių. kad jis būtų taikos tarpi
ninkas šiaurės Afrikoje. Sukilė
liai reikalauja nepriklausomy
bės Alžirui ir linkimam kontro
liuoti prašo vakarų Europos 
valstybių atstovus — Italijos.

KODĖL ELZĖ NAUJO
KAITĖ NEGAVO PREMIJOS

Marlboro. Mass.. vidurinės 
mokyklos mokytojai ir mo
kiniai išrinko Elzę Naujokai
tę (Ilse Naujoks) kandidate 
į “Daughters cf the Ameri
can Revolution” premiją, ku
ri duodama už rūpestingu
mą, gerą elgesį ir tėvynės 
meilę. Premijos valdytoja iš 
Massachusetts pranešė mo
kyklos tarybai, kad premija 
tegali būti duodama tik Ame
rikos piliečiam. O Naujokai
tė nėra Amerikos pilietė. Ji 
laikoma Vokietijos piliete ir 
tik prieš 6 metus iš Vokieti
jos atvykusi. Mokykloje ji . 
yra mokslo pažangumu tre
čioji iš eilės.

Kiek uždirba Amerikos žurna-
llstasgo.

Broliai Joseph ir Steward ĄJ- 
PRANCūZIJOJE VĖL KALBA- SOp j;Urje rašė bendrą kolona 

MA APIE DE GAULLES keturis kartus per savaitę N. Y.
Prancūzijoje šalininkai ir gar- Tribūne, persisikiria. Lieka to-

2000 VIETOJ 250

RENCIJOS

Atominės energijos komisija 
dabar paskelbė, kad pernai rug
sėjo 19 buvo išmėgintas atomi
ni-; sprogdinimas požemyje po 
vulkaninėm uolom. Sprogdini
mas sudrebino žemę aplinkui 
per 2000 mylių. Anksčiau buvo 
paskelbta tik 250 mylių. Tokis 
pranešimas dabar sukėlė nepa
sitikėjimo komisijos kitais pra
nešimais.

Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos opozicijų vadai 
Stevensonas, Gaitskell 
Mendes — France kovo
pareiškė savo nuomones dėl 
viršūnių konferencijos;

bintojai didžiosios Prancūzijos, lian pirmasis, o antrasis išeina 
kurie negali susigyventi su min- Į The Saturday Evening Post, 
tini, kad kolonijos sprūsta iš ' Iš pastarojo gauna metam dau- 
Prancūzijos rankų, vėl pilsime- giau kaip 30.000 dol. Be to. jis 
na generolą De Gaulles. De Gau- rašo dar ir kitur, 
lies esąs griežtas šalininkas to. 
kad šiaurės Afrika turi būti iš
laikyta Prancūzijos rankose
Jis mano, kad Prancūzija turi su- kortferencijai New Yorke. Nu
sitarti su Sovietais, palikdama matoma imtis aštrių apsau- 
jiem laisvas rankas Europoje, gos priemonių, nes Sovietai 
kad jie laisvas rankas paliktų labiausiai bijosi čia nemalo- 
Prancūzijai Afrikoje. numų iš Įvairių tautų pabė-

Dėl tokių nuotaikų Prancūzi- gėlių.
joje dabartinė vyriausybė nega
li imtis planų, kurie reikštų nuo
laidas ir Tunisųi ir Alžirui.

• Jungtinės Tautos tyliai 
ruošiasi galimai viršūnių

Antra neregima valdžia Amerikoj
Paul W. VViUiams, New Yorko 

advokatas, N YHerald Tribūne 
aliarmuoja ir ragina kovoti 
prieš 2 Amerikos valdžią, ku
ri yra neregima, bet griauja de
mokratijos ir moralės pagrindus 
Tai pogrindinės gaujos, kurios 
savo rankose turi mi'ijonus do
lerių, jais remia žmogžudystes, 
šantažus ir kitus kriminalinius 

pa- nusikaltimus.
Neregimoji valdžia turi savo 

grupes didesniuose miestuose. 
Jos yra susidėjusios Į du sindi
katus. Vienas Chicagoje. kitas 
New Yorke. Sindikatai rūpinasi 
i savo rankas paimti pinigus di
delėm sumom — milijonais. 
Smulkesni nusikaltimai su ma
žom sumom jų neinteresuoja.

Prieš pirmą pasaulini karą jie

ir
12 -

kaip tu man, taip aš tau Ai* Amerika
Amerikos, Anglijos ir Prancū- i

zijos atstovai Berlyne pranešė INMltrUIlf
Sovietam,'kad jie neleis per Vo- Indonezijos vyriausybė pa-
kietiją skristi Sovietų sprausmi- skeibė kad nuo pirmadienio jos

Kongreso komi ija. vadinamo
ji Kefauverio komisija, surado, 
kad sindikatai azarte turėjo 20 
bilijonų dolerių. Tik Chicagoje 
1945-50 kasmet jų apyvarta.sie
kė 150 mil. dol. Tokia pat suma 
tini būti dabar New Yorke.

nių lėktuvų, kol Sovietai neleis kariuomenė išsikėlė i Sumatros 
salą sukilėlių ir jų paskelbtos 
vasario 15 vyriausybės likviduo
ti. Sukilėliai po apsišaudymo pa
sitraukė Į džiungles.

Du Amerikos karo laivai pri
artėjo prie Sumatros krantų, pa
siryžę evakuoti Amerikos pilie
čius, kurie dirba prie amerikie
čių firmų naftos šaltinių.

Amerika pasiskelbė, kad In- turėjo dideles pajamas iš pro-

jų lėktuvam naudotis rytų Vo
kietijos oro erdve. Sovietai pro
testavo. Bet vakariečių kontro
lė aiškiai yra numatyta sutar
tyje; sutartyje taip pat numaty
ta. kad oro erdve vieni ir kiti 
naudojasi lygybės teise. Tačiau 
Sovietai ir toliau nesutiko vaka
riečių lėktuvam leisti skristi per 
rytų Vokietijos teritoriją, o pa
tys pasirinko kelią savo lėktu
vam pro Skandinaviją.

Vatikanas ui mokymą skyrium

Vatikano kongregacija religi
jos mokymo reikalam paskelbė 
instrukciją katalikų mokyklom. 
Joje pasisako piieš mišrų ber
niukų ir mergaičių mokymą. 
Koedukacinėse. vadinamose miš 
ro mokymo mokyklose berniu
kai ir mergaitės turi būti sodi
nami skyrium ir net jų išėjimas 
iš mokyklos turėtų būti suorga
nizuota* atskirom grupėm

KAPITONAS LEON K. PFEIF- 
FER. kurio lėktuvas buvo nu- • 
Šautas Siaurės Ko. ėjos komu
nistu.

ir Tunise

• Vokietijoje Passau miestas 
paklausė vyskupo atsišaukimo 
ir atsisakė nuo gražuolės rinki
nio 1958.

• Graikijoje eina aštri rinki-

donezijos vidaus kovose laiky
sis neutralumo. Sovietai pasiūlė 
Indonezijai ūkinės paramos. Su- 
kelėliai paskelbė, kad Indonezi
ja turi sovietinius lėktuvus. In
donezijos prezidentas Sukamo 
pareiškė viešą pasitenkinimą A- 
merika, kad ji kaip tik šiuo mo
mentu atsiuntė savo atstovą. To 
atstovo vienas iš tikslų buvo ap-

to, kad kovo 12 prezidentas saugot Amerikos piliečių ir fir- 
Batisa atšaukė konstitucijos mų daugiamilijoninius naftos in 
laisves

• Vyriausybėje viceprezi
dentas Nixonas ir darbo sekr. 
James Mitchell labiausiai re
mia projektą tuojau pat su
mažinti mokesčius.

• Kuboje dvylika mėnesių 
trukę neramumai privedė iki

teresus

stitucijos Įstaigų. Po karo, dvi
dešimtais. trisdešimtais metais, 
pelnėsi iš prohibijos Įstatymo 
laužymo, po ketui iasdešmtų — 
penkiasdešimtų iš draudžiamų 
azartinių žaidimų.

Sindikatai pasistengia savo pa 
tikimus žmones įsprausti į lega
lų bizni, į darbo unijas, į politi
nes vietas, kad iš ten per jų tar
pininkavimą turėtų sau didelio 
pelno. Sindikatai paveikia kai 
kur ir kai kada pačius rinkimus.

Ncw Ye.rke kovo 12 suim
tas kelionės agentas John H. 
Diess. Nuo 1956 jis gabeno i 
Vokietiją strategines medžia
gas firmai "Lesko" Frank
furte. O jai pardavinėti Ame
rikos prekybos departanen- 
tas buvo uždraudęs, nes bu
vo žinia, kad ji persiuntinė- 
ja sovietam. Diess siuntinėjo 
elektros reikmenis, radijo

siųstuvus. in fra raudonuosius 
aparatus, kurie naudojami 
prie šaudymo taikiniui ieš
kot i. medžiagas, naudojamas 
šoviniam ir t.t

Diess buvo Vokietijos ka
rys. pakliuvęs i anglų nelais
vę .emigravęs iš ten j Kana
dą ir kaip Kanados pilietis 
1953 atsirado Amerikoje.

Prancūzijos — Tuniso gin- nių kova. Komunistai labiausiai 
čas nesuranda išeities. Jos per profesines sąjungas kovoja 
nesurado lig šiol nė Ameri- prieš Amerikos bazes. Yra payo- 
kos bei Anglijos tarpininka
vimas. Tunisas kietai laikosi 
savo reikalavimo, kad Pran
cūzijos kariuomenė išsikraus
tytų iš Tuniso. Ir iš Bizcrto 
uosto taip pat. Tunisas rei- 

■kalauja. kad Prancūzija iš 
principo su tuo sutiktų. Ta
da Tunisas jau gali svarstyti 
Prancūzijos kariuomenės pa- • Kardinėtos Strich Vatikane • 
si likimą Bizcrtoje Nato žinio- perims pareigas po Velykų, 
je. Prancūzija nuo Bizertos 
atsisakyti ir perleisti ją tarp
tautiniam organui nesutin
ka. Valst. sekr. padėjėjas 
Murphy dar tebekeliauja iš 
Tuniso i Paryžių ir atgal.

jus. kad Graikija gali pasukti į 
neutralumą. Tai galutinai paro
dys rinkimai.

• Anglijoje pagal Gallupo in
stituto davinius daugiau kaip 
pusė jaunimo nori išvykti iš An- 
lijos ir pradėti nauja gyvenimą 
kur kitur.

Kiek Sovietuose gydytojų
Sovietai paskelbė, kad So

vietų Sąjungoje gydytojų yra 
354.000; kasmet jie paruošia radioaktyvumo. 
17.000

• Now Yorko savivaldybėj 
rastas 49.000 dol išeikvojimas. 
Rašo, kad išeikvojimų esą už 
šimtus tūkstančių. Dėl to NYTIT 
vedamajame klausia niayori 
Wagnerį: kam jis ten sėdis ir 
ka veikiąs.

• Piety Carolinoj, kur nukri- 
t i atominė bomba, nerasta jokio

Amerikoje 
218.000. per 
apie 7.000,

Sovietuose

gydytojų yra 
metus paruošia

• N«w Yorko mokyklose per 
paskutines dvi savaites pašalinti 
dar 138 mokiniai, viso jau 849

76’, gydytojų 
esą moteris. Amerikoje mote
ry gydytojų yra l*k 6.. ,

•Nasseris jau uždarė visas 
Syrijos partijas Jos uždarytos 
jau seniai Egipte
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Nuotrauka V. Augustino ■» Lietuvos albumo, išleisto AteitiesVILNIAUS BENDRAS VAIZDAS

laikraštis apgailestauja, kad 
atskiros naujų ateivių grupės sa

‘n

Kaltas buvo Vilniaus vynas ir degtine
Ankstyvosios ^koegzistencijos^ tarp Lietuvos ir bolševikij pavyzdžiai

Rugpiūčio 6 armijos štabas 
jau buvo Vilniuje. Buvo įkur
dintas gale Jurgio prospekto, 
kurį lenkai pavadino Mickevi
čiaus, o lietuviai Gedimino gat
ve. didžiuliuose teismo rūmuo
se.

"Pagal susitarimą — rašo Da
nilovas — tarp Sovietų vyriau
sybės ir nepriklausomos Lietu
vos respublikos buvo numatyta, 
kad išviję lenkus iš Vilniaus, So
vietai užims jį laikinai — tiek, 
kiek tai bus reikalinga karui su 
lenkais,, tęsti, ir pasitrauks iš 
Vilniaus bet kuriuo atveju iki 
1920 metų rusėjo 1 dienos; vi
sos nepriklausomo valdymosi 
funkcijos ir civilinė valdžia tuo 
metu pasilaikoma 'Lietuvos vy
riausybės, kuri, šiuo metu buvo 
Kaune, o Lietuvos suverenite
tui išlaikyti Vilniuje, kaip Lie
tuvos sostinėje, buvo paliktas 

Štabo vyrai daugumas veržte miesto komendantas su dvienr 
veržėsi į Vilnių, bijodami, kad lietuvių pėstininkų kuopom. Be 
iki jie atvyks, nebūtų viskas iš
gerta ir suvalgyta.

veržėsi pirmyn, grasindamas at
kirsti lenkų kariuomės dalinius 
ir versdamas juos atsisakyti nuo 
planingos evakuacijos.

Lenkų kariuomenė pasitrau
kė iš Vilniaus, nespėjus taip pat 
evakuotis. Gajaus korpusas pir
masis įsiveržė Į Vilnių. Jam 
teko didžiuliai lenkų armijos 
sandėliai; “Dar pakeliui į Vilnių 
iš Polocko korpusas plėšė dva
rininkus ir ūkininkus, ardyda-

arnujos inspektorium. Tai armi- mas įr degindamas viską, kas 
jai 1920 liepos mėn. buvo isaky- bUVo jam kelyje ir kas rodės esą 
ta pulti lenkų kariuomenę. Su buržuazinio charakterio. Isiver- 
armija Danilovas atvyko i Vii- žes j Vilnių leido -sau visą 

ko. kada lenkų kariuomenė at- dvmo laikais gyvenimas buvo la- 
sigriebė ir privertė bolševikus

Rinkdamas medžiagą savo ra
šomai knygai, adv, D. Nargela- 
vičius atkreipė mūsų dėmesį i 
žurnalą “Archiv russkoj revo- 
liucij”. Jo XIV tome, išleistame 
'Berlyne 1924, yra rusų caro ar
mijos generolo J. Danilovo at
siminimai apie prievartinę tar
nybą bolševikų kariuomenėje. 
Suimtas, paskui iš kalėjimo iš
leistas. Danilovas buvo mobili
zuotas ir bolševikų paskirtas 4

nių ir jame praleido,iki to lai-

trauktis.

Su Gardinu pasikartojo tas 
pats, kas buvo su Vilnium .Len
kų arjergardas čia mėgino bolše
vikus prilaikyti, bet Gajaus kor
pusas. “drąsinamas” tų vyno ir 
degtinės atsargų, kurios buvo iš
plėštos Vilniuje, ir tikėdamasis 
tokio pat grobio, našiai puolė 
Gardiną ir ji paėmė. Lenkai mi
kliai pasitraukė į Balstogę. Ga
jaus korpusas stūmėsi paskui 
juos. Nestodami i kautynes, len
kai rugpiūčio apie 10 išsikraustė 
iš Balstogės ir traukė savo ka
riuomenes prie Varšuvos.”

žęs Į Vilnių leido *sau visą Tuo metu ketvirtos armijos 
laisvę, šiame mieste lankų vai- štabas tebestovėjo Polocke. Šta- 

_ ■ bą pasiekė žinios apie linksmą
bai judrus: restoranuose, kurių gyvenimą Vilniuje', gausias vy- 

.Vilniuje gausybė, viskas virte no ir maisto atsargas, prekių
Tai buvo tas laikas, kada tarp virė- Laisvai galėjai pirktis vy- pigumą. Kiekvienam štabe su- 

Lietuvos ir bolševikų karas jau nus ir degtinę. Buvo daugybė kosi galvoje mintis apie galimą 
buvo baigtas ir taikos sutartis maisto ir prabangos dalykų. Ga- spekuliaciją, 
buvo pasirašyta 1920 liepos 12. jaus korpusas galėjo džiūgauti. 
Bolševikai Lietuvos sostine bu- kad visa tai liko neišvežta, ir 
vo pripažinę Vilnių. Generolas kadangi visa tai priklausė prie 

■ ‘ buržuazinės santvarkos. tai
Gajaus vyrai galėjo plėšti 

meto bolševikai Vilniuje vykdė Vilnių, kiek tik norėjo. O ir plė
šimų prieky buvo pats korpuso 
viršininkas ir jo artimieji.

Danilovas duoda įdomios me
džiagos, kuri parodo, kaip ano

sutartį su Lietuva ir kaip lietu
viai į tai reagavo.

Tai buvo ankstyvosios koezis- 
tencijos pavyzdys.

Štabo visos Įstaigos dėl to rū
pinosi išgauti “revoliucinės ka
ro tarybos’’ leidimą persikelti 
į Vilnių.Grobio užteko visiems. Gajaus 

gurguolėje atsidūrė ištisi vago
nai išplėšto iš Vilniaus restoranų 
vyno ir kitų buržuazinio maiti
nimosi dalykų, išneštų iš žydų 
krautuvių.

Gajaus korpusui taip' patiko 
plėšti turtingą Vilnių, kad jis 
užmiršo ir lenk, kariuomenę vy
tis. Pastaroji ramiai galėjo trau
ktis Gardino, paskiau Varšuvos vis dar linksniuojamas socia

Buvo 1920 liepos pradžia. So
vietų ketvirtoji armija — pasa
koja Danilovas. — sutelkusi 
gausiai artilerijos, perėjo i ofen
zyvą prieš lenkų armiją, kuri 
buvo užėmusi buvusias vokiečių 
linijas. Naručio ežero rajone. 
Lenkai pradėjo trauktis, nero
dydami didesnio pasipriešinimo 
per Molodečną Vilniaus link. |jnk. Ir tilt energingas vyriau- 
Ketvirtoji armija sekė paskui sįos vadovybės įsakymas, už kū
juos. Atsitraukiantiem persekio
ti buvo mestas daų Gajaus kor
pusas. kuriame buvo daugiau- korpusas pasijudino paskui be- 
šia kazokų jaunimas, mobilizuo
tas iš Kubanės. Dono sričių po 
to. kai buvo sulikviduota gene
rolo Denikino armija. Korpusas 
turėjo gerą kavaleriją ir stipriai

RODEI, NESU SOCIALISTAS?
Dar praeitojo šimtmečio 

pabaigoj buvo vykusiai atsa
kyta, kodėl neverta būti so
cialistų.

Kadangi ir mūsų laikais

rio nevykdymą buvo pavesta 
kaltininkus likviduoti, Gajaus

įtraukiančius lenkus.

Vilniun skubiai buvo grūda- "Socializmas nori duoti 
mi pėstininkui ir iš <ij siunčia, M butą ir pragyvenimą na- 
ini Gardino link. me? kuris yra pastatytas ma-

Dabar yra laikas siu? i siv ritinius savo giminėms ir draugams Velykoms
Pralinksmink savo gi -inc:. siuntiniu, knis juos pasieks prieš šventes. Pasinaudok 

patarnavimu patikimos kuri atkreips tuoj savo dėmesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO.. INC 
(LICENSED BY THE IT.S.S.R.)

Wes’ I Ith Street, (’Hrlwa
.<> k- Iniui.s’t M.i:

Galima siusti tik naujus prekes
< pristatyt! asmeniškai arba atsių

;ijungom tf.Hpiiblilci-. .imtiniu- į v

’nstatyin.is garantuojamas. Kiekvienas siuntinys

Atdara kasdien nU'» 9 vai ryto ik; 6 vai v

■ Turime neribotą pas rinkimą prekių.

IIG EasPI Street, 
N?w York, N. Y.

T-l. YT 2-«3X9
•MM» Literary Romi, 
( leveland 13. Ohk> 
Tel. TOwer 1 - 1461

Tel. Olrtsra .1-2583
11339 -hm. Campaii, 
Drtroit 12, Mich.

Trl. TOwn«<rnd !> - 3080

332 Filknorc Aventie 
Butinio (J. New York 

Tel. MOhawk 26’4
632 W. Gimrd Ave„ 
Phitadrlpltia 23. Pa.
Tel. W.Mnwt 5 - 8878

LAIŠKAI DVEJŲ DRAUGIŲ: VERGES IR LAISVOS
Vilniuje leidžiamas bolševikų 

, laikraštis “Tėvynės Balsas", 
skirtas laisvame pasauly esan
tiem Betaviam, paskelbė raštą 
Galinos Dauguvietytės, kuri grį
žo į Lietuvą ir dabar ragina kitus

Drauge kovo 4 paskelbtas jos 
buvusios draugės Danutės Paš
kevičiūtės laiškas. Dėl Daugu
vietytės raginimo grįžti Paškevi
čiūtė rašo:

‘Visiškai veltui. Galina! Tie
sa, buvome mes kažkada drau
gės, sėdėjome kartu gimnazi
jos suole, pavasarėjant vaikšti- 
nėjome Žagarės dvaro parke 
minkštais atodrėkio drėgme su
mirkusiais takais. Kiek tada bu
vo mūsų prišnekėta, kiek sva
jota ir viltasi ateitimi! Bet tas 
buvo, praėjo, niekados nesu
grįš....

“Tiesa, dažnai mane kankina 
tėvynės ilgesys, ir akiplėša bū
čiau, jei to užsiginčiau. Bet nos
talgija yra jausmas, o žmonės 
vis dėlto gyvena protu. Proto 
vedina, ne jausmų, prieš 14 me
tų apleidau savo tėvynę. Ir nie
kas, joki hitleriniai okupantai 
manęs iš ten neišvarė: išėjau sa
vo laisva valia. Bet kol laisva 
valia yra mūsų, Vakaruose gyve
nančiu, privilegija, neprašykite 
mūšų gr.žti! Mes visi už savo 
laisvę perdaug brangiai užmokė
jome, kad taip pigiai ją parduo
tame".

“Tiesa, Galina, tu ir kiti, ku
rie iš Vokietijos grįžote, sako
te: “Mes parvažiavome, važiuo
kite ir jūs”. Gal būt, dėl tokio 
savo žygio jūs esate ‘tarybinės’ 
santvarkos herojai, o gal grei
čiau, bijote kiekvieną minutėlę 
slaptosios policijos pasirodymo? 
Tačiau tas esmėje nesvarbu, o 
svarbu tai, jog grįžote dėl to, 
kad buvote bailiai. Jūs neturė
jote drąsos apginti savo išpirk
tąją laisvę, nes gyvenimas sve
čiose šalyse, reikalauja ryžto, 
kurie jūs visi pristigote. Pristi
gote ir pabėgote pas komunis
tus marionetėmis šokinėti".

“Nesitikėk todėl, Galina, ka
da nors mane grįžtančią sovietų 
‘rojun’ pamatyti. Aš esu dar ir 
dabar, po 14 metų, apsvaigusi 
laisve: laisve kalbėti, rašyti, mąs- 

. tyti. Ir tos laisvės aš niekuomet 
už jokius pasaulio turtus nepar- 
duočiau”.to, veikė nepriklausomos Lietu

vos paštas, kuris buvo autono
miškas visą bolševikų buvimo 
metą Vilniuje. Paštas buvo iš
vežamas iš Vilniaus į Kauną au
tomobiliais, lydint lietuvių kari
nėm sargybom." (b. d.)

■i-----------------------------------------

ATEIVIŲ VAIDMUO KANADOS 
RINKIMAM AUGA

Tėviškės Žiburiai vasario 27 
vedamajame rašo, kad Kanados 
rinkimuose stiprėja naujųjų a-

no darbo, vaisiais, kurs bus 
mano tvarkomas ir iš kurio 
mane siuntinės, kur tik 
norės. Aš noriu gyventi 
muosė, iš kurių niekas 
nes negalėtų išvaryti.

lizmas tarp lietuvių, nežinan
čių tikrosios giesmės, tai gal 
bus naudinga pakartoti, kas 
buvo pasakyta prieš kelias 
dešimtis metų. '

pa- 
na- 
ma-

“Sccializmas nori mane pa
vergti visuotinės gerovės va
dovui. išlaikomam mano dar
bu. bet kurį jis tvarkys... Aš 
nenoriu būti taip nužemin
tas. kad turėčiau tiesti savo 
ranką į viešos pašalpos orga
nizaciją.

“Socializmas nori privers
ti mane, kad savo vaikus 
siųsčiau į mokyklas, išlaiko
mas mano pinigais ir mano 
darbu, kur tačiau jie mano 
vaikus mokys ir auklės, kaip 
jiem .patiks. Aš noriu pasi
rinkti mokyklą savo vaikams 
tokią, kokią aš noriu, nes 
aš už tai moku.

“Sočializinas nori, kad aš 
baigčiau savo senatvę ii mir
čiau ligoninėj. kurią išlai
kau savo pinigais, j kurią 
jie mane priima, jei aš bal
suosiu už juos. Aš noriu pra
leisti savo senatvę su savai
siais ir mirti ramiai iu»mk.

“Ir tai yra tik priedanga 
švelniojo socializmo! Tikra

kį jis nori. Jis nori, kad aš 
dirbčiau pagal jo planą ir 
už tat jis numes man duonos 
trupinių. Jis nori atimti iš 
manęs mano Dievą, mano šei
mą ir mano laisvę. Kai aš 
pasensiu ir nebetiksiu dirb
ti. tad jis norės mane įstum
ti ar įvaryti į krematoriumą 
sudeginti, kad išlaisvintų vi
suomenę. Dėkui! Aš labai 
noriu savo laisvės, savo na
mų, savo šeimos, savo tikėji
mo. savo vilties, štai kode! 
aš nesu ir nenoriu būti so-

Jungtinės Tautos sugalvo
jo apsijuokti dar vienu savo 
nutarimu: komisija pranešė 
Tolimųjų Rytų tautom, kad 
jų gyventojų skaičius per 
greitų tempu auga. Jei taip 
augs ir toliau kaip dabar, 
tai po 22 metų Azijoje bus 
tiek gyventojų kaip dabar 
yra visame pasauly. Komisi
ja patarė tom tautom varto
ti “gimimų kontrolę".

• Anglijos parlamentas 
svarstys projektą panaikinti 
įstatymą, kuriuo sekmadie
niais draudžiama rengti 
sporto žaidynes, teatro vai
dinimus. net ledus pardavi
nėti.

• Vengrijos klausimą at
naujins Jungt. Tautų komi-

sis socialistas nori parinkti sijoje žmogaus teisem. Komi- 
man pašaukimą ir darbą, ko- sija susirenka kovo 10. 

teivių “neokąnadiečių 
muo. Kovo Si bus parlamento 
rinkimai, ir visos partijos nu
kreipė akis daugiau į “neokana- 
diefius”. Anksčiau į naujuosius 
ateivius atkreipė akis konserva
toriai. Liberalai tada nevertino 
naujųjų ateMų vaidmens. Neo- 
kanadiečiais rėmėsi pereituose 
rinkimuose ir dabar remiasi so
cialistai — CCF. jų saraše ir 
šiemet yra dr. P. Ancevičius.

“Kadangi nęokanadiečiai dau 
gumoje gyvena susimetę Į gau
sias kolonijas, tai daugely rinki 
minių apylinkių jų balsas tikrai 
lemiamas.... Savo atskirus atsto
vus pravesti neokanadiečiam 
veik neįmanoma dėl nepalan 
kios šio krašto rinkiminės siste 
mos bei padalinimo į rinkimi 
nes apylinkes, tačiau visos par 
tijos, norėdamos jų paramos, juo 
toliau, tuo labiau turės skaitytis 
su jų nuotaikomis bei pageida
vimais”.

reikalu ryšius ir nebandė organi
zuotai pareiškti savo nusistaty
mą politinėms partijoms.
LIETUVIO PASTANGOS ĮKOP
TI į AMERIKOS KONGRESĄ
Drauge kovo 10 Jurgis Milas 

grįžta prie inž. A. Rudžio gali
mybių patekti į Kongresą. Esą. 
šiemetinių rinkimų proga inž. A. 
Rudis bandė išstatyti savo kandi
datūrą į kongresmanus demo
kratų partijos sąraše. Buvo krei- 
tasi į Cook County demokratų 
partijos nominacijų komitetą.
Tačiau tas nesutiko. Jurgis Mi
las dabar svarsto, kad inž. Ru
dis “gali dalyvauti rinkimuose 
kaip nepriklausomas kandida
tas. žinoma, neindorsuotam kan
didatui yra žymiai sunkiau vesti 
rinkiminnę akciją, nes ji rei
kalauja daug lėšų”. Autorius bet 
gi ragina klausimą rimtai apgal
voti ir organizuoti visų lietuvių 
paramą lietuviui kandidatui.

Nauji kovos ženklai Italijoje
džiama balandžio mėn. Peyre- 
fitte atstovaus tie patys advoka
tai, kurie atstovavo Prato mėsi
ninkui.

Italijos spauda yra pasidali
nus bylos klausimu. Ne tik ka
talikų, bet ir nepriklausomai 
spauda nepatinka, kad Pęyro- 
fitte painioja italus Į nemalonias 
istorijas. Tačiau kiti aiškina, jog 
tai yra vienas iš ženklų, kad ar- 
tėjančiuse Italijos rinkimuo
se komunistai nori sutelkti ap
link save socialistus ir liberalus 
šūkiu — prieš “klerikalizmą’’, 
prieš Bažnyčios įtaką Italijos gy
venime. Tam reikalinga ir Baž
nyčios galvą diskredituoti.

Italijoje gyvai sekama kita by
la — rašytojo Roger Peyrefitte, 
kuris straipsniais ir knygom yra 
pasityčiojęs iš popiežiaus ir Baž
nyčios.

Peyrefitte yra prancūzas, bet 
gyvena Taormina. Italijoje. Jau 
1955 ir 1957 romanuose jis vaiz
davo Vatikano gyvenimą su pasi
tyčiojimu. 1958 sausyje prancū
zų “Pretexte” žurnalas užsakė 
jam specialų straipsnį apie Vati
kaną. Straipsnį su autoriaus lei
dimu persispausdino italų ko
munistų laikraštis. Tai buvo pa
sityčiojimas iš popiežiaus Pijaus 
XH Vatikanas pareiškė protestą 
Italijos užsienių reikalų ministe- 
riui, nes pagal konkordatą po
piežius Italijoje naudojasi tokia 
pat pagarba kaip, ir valstybės 
galva. Tada susidomėjo Italijos 
prokuratūra svetimšaliu rašyto
ju, kuris gyvena Italijoje ir ki- Priežastis — jie sakėsi nusi- 
šasi į Italijos reikalus. Jam iš- vylę komunizmu po to. kai 
kėlė bylą. Byla būsianti spren- Sovietai užpuolė Vengriją.

o Anglijos komunistai pra
nešė, kad per paskutinius 
dvejus metus iš partijos pa
sitraukė ketvirtadalis narių.

LAIMA

OVERSEAS PARCELS AGENCY
664 Jamaica Avė.. Brooklyn 8, N. Y.

; Tel.: AP 7-9454

PASINAUDOKITE RETA PROGA
' Giminės ir artimieji Lietuvoje reikalingi stiprios avalynės. Pa-
> darysite jiems dideli džiaugsmą, nusiųsdami jiems juodus aulinius 

batus iš geros ir stiprios angliškas-odos (viršai ir apačios tvirtos
i odos), nepraleidžiančios vandenį (WATERPROOF).

; DVI POROS AULINIŲ BATŲ UŽ $39.50.
’ įskaitant muitą, licenciją ir kitas išlaidas Siunčiamos dvi poros 
! > viename siuntiny Gaunami šie dydžiai: Nr 6 iki 11.

PRISTATYMAS GARANTUOTAS!
Mes taip pat siunčiame: visokią geriausią anglišką odą bate

liams ir auliniams batams, medžiagas kostiumams ir pdltams. 
akordeonus, siuvamas mašinas, maistą, vaistus, laikrodžius ir t.t. 
iš Ix»ndcno arba iš Švedijos.

Pas mus gaunamos 3 angliškas medžiagos kostiumams po 3\ 
jardo arba 3 angliškos medžiagos paltams po 3 jardas už $50.00. 
Į šią kainą jeina muitas ir kitos išlaidos.

Reikalaukite mūsų kainoraščių.
Rašykite, skambinkite lietuviškai.

Darbo valandos: kasdieną nuo 6 iki 8 vai. vakaro.
šeštadieniais: nuo 12 iki S vai. vakare. *

Agentūros Vedėjas JONAS JUODIS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Bostono skyrius naujose patalpose

390 West Broaduay. So. Boston 27, Mass. TcL AN 8-3764 
Persiunčia jūsų sudarytas siuntinius į IJETVV.JL ir VISAS 

kitas Rl’SIJOS valdomas sritis.
Ii naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visa-, išlaidas 
ir SSSR muitų, apmoka siuntėjas.

Vaistas, medžiagas, odas galima užsakyti ir vietoj pirkti pi
giau šioj? įstaigoje. Prašykite katalogų.

Iš telktu siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdekite 
daiktų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, klintinį perp.t- 
kavę. pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. >■

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami girčiausiu laiku.
Dabar galima Mušti iki 41 svarą paketus, jei siunčiamieji daiktai 

telpa dėžėje. kurios dydis yra 15xl5x 12 colių. On> pašai galima siųsti 
iki 22 svarą siuntinius. . . ’

IŠTAIGA lietuvisKa. kreipkitės lietuviškai
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiam? su InturiMo įgaliojimai;. 

Siuntiniai priimami kasdien nuo ® Iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nuo
• iki 7 vai. va k. Ir tettadieniais nuo S iki 2 vai. po pietų.

ŠIS SKILSIMAS LAIKINAS IŠSTKIRPKIT ADRESU
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galbą vieni kitiem.
Amerikoje kasmet to susi*

žmonės surado vieną Die- sėklų, kurios sužalusios žino
vo vaikų šeimą, išplitusią į nes plėšia. Bet tai neatlei-

ja “People — to People’4 ak 
rija. Ji remiama JAV vyriau-

■rooHya, N. Y. 
PMMi metų ------

UtatanyJ* ------------

ISPANIJOS vaikų jrEmuota prez. D. Eisenhoweriui padėka už 
prisiųstą maistą. Vaikai rašo: “Mes meldžiame Dievą, kad lai
mintų Jungtines Amerikos Valstybes”.

čiusią tautom, rasėm, konfe-; pastangų ieškoti sutarimo, 
sijom ir valstybėm. Ugi ne- susidraugavimo ir teikti pa-

THF WORKĖR cntto CoeyHOM) By FRANCISCAN F ATKERS 
Eta MM W5 metų. IMI AMERIKĄ, LOS
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIU ŽINIAS.

MM

MataR

žmogus žmogui padeda
Kas suartina žmones visame pasaulyje

Penkmetis be Stalino
Stalinas, ųienas iš uoliau

sių bolševikinių penkmečių 
planuotojų, pasimirė vieno, 
penkmečio neužplanavęs: tai 
savo mirties penkerių metų 
minėjimo. Bolševikinė spau
da, kūlusi ligi padangių Sta
liną gyvą, apie jo mirties su

Taip praeina pasaulio garbė!
Po penkerių metų iš “švie

siausios Stalino saulės”, ku
rią ir Justas Paleckis su sa
vo bendrininkais buvo į Lie
tuvą parvežęs, neliko nė tam
saus spindulio. Neliko nei 
garbės nei “tėvo ir mokyto
jo” nuopelnų. Liko tiktai pa
ti bolševikinė sistema, čia 
yra pagrindinė priežastis, dėl 
ko Stalino nenorima nė pri
siminti. Kai lieka režimas, 
kurį kitas perima, paprastai 
tylima apie to režimo kūrėją. 
Viena “saulė” pritemdoma, 
kad kita šviestų, jeigu ne sa
vo “genijum”, tai bent bute
liu vodkos. Didelis čia skir
tumas. Juk tiek pat svaigina 
sudievinti gyrimai, kaip ir 
pilstomi gėrimai, gabiausiai 
gi apsuka galvą kraujas.

Ar tikrai nieko bendro netu
ri? - .

Kodėl tada laikomasi tos 
pačios nežmoniškos sistemos, 
to paties žmonių slėgimo ir 
persekiojimo, tų pačių trė
mimų, to paties teroro Veng
rijoje ir kitose pavergtose ša
lyse? Kodėl tebesilaikctna 
tos pačios grobuoniškos tarp
tautinės politikos? Kas tad 
pasikeitė? Tiktai asmenys, o 
ne sistema, nors jos dabar ir 
nebevadinama Stalino kul
tu. Nebevadina tik dėl to, kad 
kelias tiesiamas Chruščiovo 
kultui.

Kraugeriu buvo Stalinas 
apšauktas .. visai teisingai. 
Toks jis paliks istorijoje il-

Chruščiovo kelias į valdžią 
yra labai būdingas bolševiki
nei sistemai, neturinčiai jo
kios moralės. Niekada nesi
laikė jos nė Chruščiovas. Jis 
buvo pirmojo karo dezerty
ras. Karo pabaigoje (1917) 
kovojo socialistų eilėse prieš 
Leniną, kurį dabar šlovina 
vietoje Stalino. Prie bolševi
kų prisidėjo tik 1918 ir kovo
jo su baltagvardiečiais be pa
sigailėjimo — žudydamas ir 
belaisvius. Savo gimtoje Ka- 
linovkoje ir Doneco apylin
kėje buvo žinomas žmonių 
stangas, bet jau Trockio va
dovybėje. Trockį metė 1924

ri gamta ir kultūra rimus 
žmones nuo kitų taip atito
lino ir taip pakeitė, kad vie
nos rasės ar tautos žmonės 
kitiem atrodo visai svetimi. 
Bet kokie bebūtų tie dideli 
skirtumai tarp eskimo, gy
venančio ledinėje trobelėje, ir 
juoduko Afrikoje, kur jis 
vaikšto pusplikis, vis tiek jie 
yra tos pačios žmonių šeimos 
vaikai.

Priešais žmones padaro ne 
rasiniai, religiniai, tautiniai 
ar kultūriniai skirtumai, bet 
su jais susijusios pačių žmo
nių aistros: vienų plėšrumąs, 
kitų neapykanta ir kerštas, 
trečių neteisingumas, dar 
kitų stoka meilės ir tt. Kai 
Dievo Sūnus visus mokė tai
kiai gyventi, Jis kaip tik mo
kė nugalėti tas aistras ir at
siremti artimo meile, čia 
tiek toli ėjo, kad įsakė mylė
ti ir savo priešą. Gal būt, ki
tas asmuo pasidarė “Tavo 
priešas dėl to, kad nemato 
tavyje DieVo” — yra paste
bėjęs amerikietis konvertitas 
Thomas Merton, dabar vie
nuolis trapistas. Gal būt, taip 
bus iki galo žmonijos kelio, 
kuris yra pribarstytas pikto

siekti didesnio susipratimo 
tarp atskirų Amerikos tauty
bių ir visų tautų pasaulyje.

Pirmajam tikslui pabrėžia
ma, kad kiekviena etninė 
grupė arba tautybė yra reikš
minga Amerikos gyvenimui 
ir daug yra davusi bendram 
šio krašto gerui. Iškeliami ir 
atskiri asmens įvairių tauty
bių. šiemet pačiuose Baltuo-

PAKISTANO VYRAI dalinasi iš 
Amerikos prisiųstus pieno mil
telius, kuriuos- gavo iš JAV 
katalikų vyskupų

se Rūmuose kovo 15 pager
biami vokiečiai mokslininkai 
— dr. Werhher Braun ir dr. 
Edward Teller, nusipelnę ra
ketų srityje.. Pakviesta daly
vauti 39 tautybių atstovai. .

Antram tikslui — pasaulio 
tautų suartinimui — skiria
ma iš dalies užsieninė JAV 
parama pinigais, maistu ir 
drabužiais. Kur žmonėm iš 
meilės padedama, ten jie pa
daromi draugai. Padėti savo 
artimui varge krikščionis tu
ri moralinę pareigą. Ji leng
viau atlikti organizuotai, kad 
ir jungiantis į

Amerikos vyskupų paskelb
tąjį vajų kovo 9-16 sutelkti 
bent penkis milijonus dolerių.

Verta atkreipti dėmesį, ką 
ligi šiol Amerikos katalikų 
organizuota šalpa yra atliku
si padėti kitų tautų žmonėm.

Malinovskis — Chruščiovo maršalas
Kai Nikita Chruščiovas už

sidėjo pirmą kartą generolo 
uniformą, tai šalimai jo sto
vėjo tikrasis generolas Radi-

miršta ir tai, kad Staliną, ir .ėmė garbinti Staliną. Ta- jonas Malinovskis, karo mi-
savo mokytoją, nuvainikavo da “valė” Ukrainą nuo troc- nisterfs, pakeitęs Žukovą. Pa-
ir pasmerkė Ukrainos “va- kizmo. Stalinui ištikimai tar- keitimo metu daug kas nu-
lytojas” — Chruščiovas. Jis navo, nes bijojo Ježovo ir Be- šnekėjo, kad Cruščiovas pa

novskis kovojo Denikino ei
lėse. Tik jis nebuvo pirmojo 
pasaulinio karo dezertyras, 
kaip Chruščiovas, o savano
ris. Karo pabaigoje po caro 
vėliava kovojo-Vakarų fron
te, Prancūzijoje. Joje išbuvo 
ligi 1922 metų, kai Rusijoje

vis daugiau pabaltiečių 
. kiekvienais metais vyksta ap

lankyti nors Europos, kai dėl 
Sovietų okupacijos negali 
nuvykti į gimtąją žemę. Kad 

, didesnis Amerikos lietuvių 
skaičius šią vasarą galėtų 
Europą pamatyti, birželio 16 
organizuojama ekskursija — 
skridimas patikimos žinomos 
lėktuvų linijos keturmotori- 
nių lėktuvu į Frankfurt am
Main. Ekskursija rengiama ganizatoriai norintiem taip 
tuoj mokslo metams pasibai- pat parūpins viešbučių ir 
gus ir prasidėjus atostogų se- transporto rezervacijas. Ke- 
zonui. Ji' bus labai patogi lionė ten ir atgal (su nemo- 
studentam ir menininkam, karnų maistu ir aptarnavimu, 

-------- ----------- ----------------------- 44 svarais bagažo) tekainuo-

Europos šventų vietų maldi
ninkam ir šiaip turistam, 
norintiem apsilankyti pasi
ilgtame, o kitiems dar nei 
nematytame, žinomo grožio 
ir kultūros žemyne. Ekskur
santai turės progų apsilanky
ti Briuselo pasaulinėj paro
doj, Muencheno 800 metų 
minėjime, Vienos, Štutgarto 
ir Wuerzburgo festivaliuose 
ir kur tik širdis geidžia. Or-
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Kraštai už- geležinės uždan
gos buvo atsisakę priimti 
Vyskupų Fondo paramą. Len
kijoje komunistai šią para-

EKSKURSIJA LĖKTUVU EUROPONĮsileido, ir prieš Kalėdas bu- - 
vo pasiųsta vaistų, drabužių, 
maisto siuntiniai.

Per Padėkos dieną rinklia
vą Amerikoje surinkta 14,5 
milijonų svarų drabužių, ava
lynės. Viskas pasiųsta užjū
rio kraštams, kur pagalba la
biausiai reikalinga.

' Vienas bilijonas svarų dra
bužių, vaistų ir maisto iš A- 
merikos valdžios pertekliaus 
buvo pasiųsta į užjūrio kraš
tus per 1957 metus.

1957 m. buvo sušelpti 40 
milijonų žmonių 53 kraštuo
se. Vyskupų Fondo išdalintos 
vertybės siekia 148 milijonus 
dolerių.

Praeitais metais per kiek
vienas devynias* valandas iš 
Amerikos buvo išsiunčiami
911 siuntinių su drabužiais, hŪStifiei Vokietijoj Taip Pat į pasaulinį Lie- 
vaistais, su maistu iš vai- _ _  __ . . Bendruomenės seimą jau

žmonių žudymą, bus tą-nusi- nuvertus, Chruščiovas išėjo tinis”. Tą spėjimą galėjo pa-. fiaI 5^?°^ džios atsargų pertekliaus.
kaitimą nukreipęs nuo sa- prieš stalinizmą, dėl kurio tvirtinti patys maršalo R. . Kinijos Jau atsirado K 37 tūkstančių T---------
vęs. Nekaltas kraujas taip anksčiau kitus žudė. Dėl to Malinovskio žodžiai, minint Frunzes karo aka- pabėgėlių, kurie buvo įsileisti
lengvai nenuplaujamas, nors stalinizmo išvertė Molotovą raudonosios nrmiins 40 m^. aemųoje (1930). Kas jį pas- pagal specialią Eisenhowerio
tai būtu daroma net Sovietu ir savo didžiausi rėmėia bei rauaonosios a™!08 ™e- katino vėlokai susidėti su bol-

butų daroma net Sovietų ir saro didžiau^ rėmėją bei t sukaktį. Kalbėjo iškilmė- ševikais neaišku Greitai oa-
didžioje enciklopedijoje. globėją Lozorių Kaganovi- . . , ,x. - i greitai pa

Jos naujausiame 40 tome čių, kuris šį “vorotilą” (vers- x kaltino Žukovą, kilo iki generolo majoro. Ka-
Stalinas smerkiamas už klai- takailį) buvo suradęs Ukrai- kad tasai norėjęs nuversti re su vokiečiais 1942 — 1945 
das ir žudynes, norint jas at- noje, pasitaikinęs didiesiem partiją, politbiurą ir bolševi- vadovavo pietų frontui. Pas-

rijos. Stalinui mirus ir Beri- sirinko “partinį generolą”, bolševikai jau buvo įsigalėję, 
ją nužudžius, o Malenkovą nes Žukovas buvęs “antipar- Reutlingene, Vliko Vykdomo-

sios Tarybos būstinėje, minėji- ekskursijas iš tolimesnių Ka- 
mas Vasario 16 i^a^rė- nados ir JAV vietovių, suda- 
se. Minėjimą atidarė Reutlinge- rant prcgą kuo didesniam

- - - no lietuvių seniūnės pareigas
programą, 22 tūkstančiams ginanti E. Babionaitė. Vykdomę- 

i—, Tarybos narys dr. P.
Karvelis papasakojo prisimim-

lietuvių skaičiui savaitgalio 
metu dalyvauti kiekvienam 
lietuviui reikšmingoj šven
tėj.

Informacijas, raštu ar žo-
skirti nuo bolševikinės val
džios ir komunizmo. Esą tai 
nieko bendro neturį su stali
nizmu. kurį tik priešai išra
dę, kad pakenktų "revoliuci
niam darbininkų judėjimui”.

ukrainiečių trėmimam bei kų valdžią. Taip jis kalbėjo, 
vąlymam ir paskui atsivadi- nes taip reikėjo.
nęs į Kremlių. Kremliuje da
bar sėdi žmogus, kuris'Tieg- 
tinę maišo su savo draugu Chruščiovu, kovojusiu 1917 
krauju.

Jis turi šiek tiek bendro su

metais prieš Leniną. Mali-

kui ilgai buvo Tolimuose Ry
tuose, tvarkėsi su Kinija. 
Ekspertai Malinovskio nelai
ko komunistu ortodoksu, o šis vajus paskelbtas JAV, Ha- 
profesionalu kariu.

pagelbėjo įsikurti Amerikos
Vyskupų Fondas.

Jūsų doleris, duotas 1958 mų iš Lietuvos valstybės atšla
mėtų vajuje, kovo 9-16 die- tymo taikų ir išryškino lietuvių 
nomis, bus didelė parama tautos padėtį ir uždavinius da- teikta Alinus
vargstantiems ir badaujan- bartyje. Atvykęs iš Hechingeno 
tiems pasaulio visų rasių ir kun. K. Senkus sukalbėjo mal- N’ Y” telph: HUnter
įvairių tikėjimų žmonėms.

šalčius, 
bartyje. Atvykęs iš Hechingeno 77 Steamboat Road, Great
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Kunigas. buvo iš tų karštųjų 

natūrų, kurios moka pakreipti į 
nusidėjėlį malonę, kada ji eina. 
Dievas buvo čia.

venimą, o aš surinksiu pakeliui 
tavo klaidas^

Ir, matydamas nelaimingojo 
susijaudinimą, tarė:

— Nurimk. Nesiskubink. Gal

vajuose ir' Aliaskoje.

dą už tėvynę; Po to jaukiame su-! 7-1582.
buvime pasidalinta mintimis ir . Birželio 16 skridimui vietų 
sudėta aukų Tautos Fondui. skaičius ribotas.

trus, bet savo bedieviškomis te- vo paties savęs apkaltinimas! vaike, mano vargšas vaike, nu- mi, kad bendradarbiautų Jo gai- daugiau nusidėjusią. Ir dabar aš
orijomis veda tiesiog į materia- — Tai tiesa, bet aš nenorėjau ramink savo baimę. Aš dėkoju lestingumo darbe. Ir dabar klau- noriu, kad tu Jam daugiau pa- 
lizmą. grįžti į kalėjimą. Mintis, kad aš Dievui, kad jis man davė tą syk manęs. Tikėjimas sugrįžo į sisakytum žiūrėk į pilkėjančius

— Pas jį aš praradau tikėji- galėjau užsimušti šokdamas, džiaugsmą, jog galiu tave pa- tavo širdį, bet aš nenoriu, kad langus. Kaip diena atrodo ky-
mą. manęs nesulaikė. Vakare aš už- sukti iš pavojingo kelio, kuriuo ten pasiliktų baimės Šešėlis. Tu lanti iš nakties karsto, taip pat

Paskui Danielius papasakojo ėjau į jūsų bažnyčią ir čia pa- tu ėjai Tu sakais pažinęs pik- man sakei, kad tave Tracy mies- tavo atgimusi dvasia išeis pa-
apie savo sesutės atvykimą, ir žinau skausmų baisumų; mano čiausiąjį maištingumą? Dievas telio klebonas išmokė mylėti gabaus iš tamsybių, kurios ją
jo balso pakitimas jaudino ku- dvasia tapo visai juoda, aš ju- teisdamas negali tavęs pasmerk- Kristų. Gerai, tu neprivalai laikė kaline.
nigą. tau savyje kylant maištą, aš ne- ti. Jis apsunkino tavo pečius to- daugiau galvoti apie tas mintis, ....Ir Danielius, kada šešėliai

—Ar senai tu ją buvai ma- . kenčiau žmonijos, aš neapken- kiu sunkiu kryžiumi! Nė vienos kurias tu pažinai, ir eik prie Mo- nyko prieš pirmuosius saulės
tęs? čiau Dievo, kurio tačiau aš jau valandėlės jis neatsitolina. Ir, kytojo, įsitikinęs, kad Jis tave spindulius, priėmė į savo širdį

— Kada aš ją palikau, ji tu
rėjo 14 metų; ji turėjo 17, ka
da aš ją vėl atradau.

— Ir, tikriausiai, ji daugiau 
nebebuvo tavo sesutė?

— Ne. į ją žiūrėdamas, aš

nebetikėjau. Taip pat aš galvo
jau, kad neturiu pinigų ir tu
riu mirti badu. Tuomet, mano 
Tėve, ....baisu, ką aš jums no
riu pasakyti.... iš keršto Dievui
ir verčiamas reikalo, aš buvau

kada tu buvai norėjęs atsimes
ti nuo visų vaikų,, kuriuos Jis 
myli, Jis tave atidavė į savo 
Motinos rankas. Kodėl tu taip 
kenti? Aš nežinau, bet atsimink, 
kad Dievas mėgsta kančios ant-

myli ir tavęs laukia. Daugiau, 
mano mažyti, pasitikėjimo, pa- 
sitikėjimo.'.... Klaupkis, dabar 
aš tau galiu duoti ihišimą.

Ir kunigas išlaisvino Danielių 
nuo šventvagystės likučių, ku-

Tą, kuris yra šviesa; Tą, kuris 
juos pavedė gailestingajai Die
vo Motinai, kuri juos veda savo 
meilės globoje.

Po pusvalandžio Danielius val
gė pas kunigą Darmont papras-

■ jaučiau gimstant manyje visai sumanęs išplėšti tabernakulį.... spaudu pažymėti tuos, kuriuos riuos anksčiau jo siela buvo tus pusryčius, kuriuos šis jam
— O ne, mano tėve, aš čia ge- naujus jausmus.; Danielius liko valandėlę, lyg skiria dideliems' darbams. Gal * mintim ir noru padariusi. davė.

Netaręs žodžio, pasiėmė kam- esi perdaug pavargęs dabar?
žą, užsidėjo stulą, pristūmė klau-
pyklą prie vienos kėdės, į ku- rai jaučiuos! — Abudu nelaimės vaikai, ką prflMokštas, atsimindamas nusi- būt tu atlieki atpildą, vargšas Paskui keldamasis kunigas
rią pats atsisėdo, ir, darydamas Ir Danielius lėtai išpasakojo gi jūs kita galit daryti, kaip my- kaitimą, kurį norėjo padaryti, paniekintasis, už tuos, kurie jį tarė:

■M “ atstūmė. , .
Ir, Danieliui bandant prabilti, kia atitaisyti.

Jis nusivedė savo atgailotoją jo, pateksi į kalėjimą. Tavo pa-

ant Danieliaus kryžiaus ženklą visą savo gyvenimą, savo vaikys- lėtis! Paskui jis pridėjo:
tarė: tę Tracy miestelyje, savo augan- — Tracy miestelyje aš apgy- —Kada aš jau b

— Klaupkis.... tį maištingumą prieš tuos, kurie niau Teresę nuo Bauraino žlau- ruošęs arba, tikriau, kritau į be* kunigas kalbėjo toliau:
Danielius suprato ir paabejo jį lengvai apleido, savo mažąją rūmo. Paryžiuje aš turėjau ją dugnę, švenč. Mergelė man pa- —Taip, mano vaike, Dievas prieš altorių ir liepė atsiklaup-

jo. » Teresę, savo vyresniojo brolio ginti nuo šeiminko sūnaus. stojo kelią! Pasirodė man mano ilgai svarsto prieš pasmerkda- ti.
— Mano išpažinties klausyti? gynėjo pareigą, biaurų ir niek- Ir Danielius papasakojo savo padėties baisumas; aš Danielius, mas. Būti amžinai nustumtam —Mano vaike, ar tu myli
Ak, klebone, jau taip seniai! šingą Bauraino kaltinimą, savo ginčus su Maksu ir nedraugiš- Tracy klebono pirmutinis baž- į baisias tamsybes visai amžiny- Kristų?

Aš nežinau nieko.... aš nesu pa- pasmerkimą ...kalėjimą... Pa- kurną, kurį jam reiškė. Paskui nyčios tarnas, aš norėjau pada- bei yra toks baisus dalykas, toks — Taip, mano tėve, visa šir-

—Nesiskubink ....ir kada tu 
valgai, galim truputį pasikalbė-

— Einame atitaisyti, nes rei- ti. štai, tu esi gana neaiškioj pa-

steigimas tave kaltina, ir tu ne
galėsi kovoti prieš tuos, kurie 
nori tave apkaltinti. Ar esi pa-

nusikratytum policijos ieškoji
mų?

— Tad eik ramiai! — Policijoms, tur būt, yra
— Ar tai — visas atitesimas, pranešta. Jos, tur būt. yra ga

vusios mano fotografiją iš mano
—Tu pasakei Mokytojui, kad šoferio liudijimo: kurį atėmė.

siruošęs.... galiau savo apsigyvenimą pas jis pradėjo pasakoti įvykį, kuris ryti šventvagystę!.... Mano Tėve, gąsdinantis, jog Dievas griebias dim!
Kunigas vėl jam parodė šuo- Enguerrandą.... jį privertė pabėgti. mano Tėve, aš jus maldauju, pa- visų priėmonių, kad tik Jo pa

lelį: — Pasakyk man, ar tas En- — Aplinkybės buvo prieš ma- sigailėkite!.... sigailėjimas nugalėtų Jo teisin-
—Greičiau, mano mažyti, guerrandas nėra Naujosios Auš- ne, ir mane sulaikė. Kada aš dar — Būk ramus, mano mažyti, gumą. Kaip ir Jo Sūnus, nekal- kurio jeikalavote?

būk paklusnus! ros redaktorius? kartą pajutau sunkų likimą krin- Kristus tau jau dovanojo, kada toji Auka, buvo parinkta nu* ■ “ .
Paveiktas valios, sustiprintas — Taip, mano tėve. tant ant mano pečių, ir pasirodė aš tave radau prie altoriaus laip- malšinti Jo teisingumo, tuo pa- myli Jį visa širdim; to užtenka Man negalima bus rasti darbo,

gerumo, kuris švietė iš kunigo —-Tikriausiai, tave velnias bjaurus kalėjimas, pabėgau iš tų. čiu tikslu Jis pasirenka labai išdildyti tavo nuodėmių žymėms. Aš galvojau, su trupučiu pinigų,
žvilgsnio, jaunuolis atsiklaupė, persekioja Ai esu girdėjęs policijos. . — Jūs manote? dažnai čia žemėje nekaltus, ku- Kada siela yra peršviesta meile, gal būt, galėsiu pereiti sieną.

(Bus daugiau)

ros redaktorius?

— Papasakok man savo gy- apie tą poną; žmogus tiesus, jau-



Kazimiero motina

Ar norėtumėt paragaut šio skanėsto?

los žmonėm nėra laiko. Juos už-

‘bobinti" arba kryžminiams
vų neturėjo.

ko, nes scenon iš publikos šok
terėjo Madame Suzanne Sarocca 
lyrinis sopranas, kuri gerai įsi-

ELZBI ETA, šv. Kazimiero motina, su karūna ir kara
liška mantilija

Landshuto šventė prie Dunojus 
upės, prisimenant senis senas

GIA SCALA, pusiau italė pu- 
x siau airė, gimusi Liverpoolyje, 

Anglijoje, gavo JAV pilietybę.
------Ji yra- Hollywoodo aktorė

Moteris iš visu pikteny- 
yra blogiausia
Iš tūkstanties vyru ga-

Macao, portugalų valdomoje 
; krantų,

MAIŠAS AR SUKNELĖ? Lon
done naujausią balinę suknelę 
demonstruoja modistė Joana 
North

11433). Ji3 bu- 
ricanos Hlzbie-

6. Gerą moterį sunkiau

moters “vyrinti'

Sol. Prudencija Bičkienė 
kovo 11 Cincinati iš 1000 dai

nininkų pateko j 8 geriausių dai
nininkų eiles. Atrinko American 
Opera Auditions. Išrinktieji 
vyksta Italijon, kur mokysis ir 
dainuos Milano, Florencijos ope
rose.

visų nusikaltimų versmė
9. Moteris yra žaisminga 

gamtos klaida
10. Moteris? Tai žarija po

tų nesiveržęs į jos kambari, bū- vaikus. Visi jie svetimi, nes sa- 
tų išbėgęs.

SALVATORE LOMRARDC, ve
dama it aai-jrd, sūnui žuvus

CAROLYN 8C0TT, Los Ange
les šokėja ir modistė, aptvars
tyta ligoninėje

rasti, negu baltą kranklį
7. Be moterų vyrai būtų 

lygūs dievam

ša nelaimę
5. Lengviau rasti juodą 

gulbę, negu dorą moterį

MOTĮĮRU^ mSAVĮY
Šventojo

šv. Krrnnlaras buvo lietuviš
kos ir vokiškos giminės žiedas. 
Abi tos giminės savo metu bu
vo plačios ir garsios, savo pra
džią turėjudos dar XDI amžiuje. 
Lietuviškoji Gedimino giminė, 
praminta Lenkijoje jogailaičiais, 
iš.ibsigė XVI amž. Vokiško- 
ioj Habsburgų giminėj palikuo

niai gyvena dar ir mūsų laikais. 
Tai buvo pati garsiausia Euro
pos karališkoji dinastija, kurios 
valdžia Karolio V laikais (1519- 
1565) siekė net Ameriką ir bu
vo sakoma, kad tos giminės val
domo e žemė.e saulė neausilei- 
diianti. Iš gelimiuūčių buvo šv. 
Kazimiero tėvas, iš habsburgai- 
čių — jo motina.

i
Habsburgų giminė senais lai

kais turėjo pilį dabartinėje Švei
carijoje, aukštam kalne, kaip ko
kią vanagų gūžtą; tad ir pramin
ta “vanagų pilimi” (Habichts- 
burg). Paskui Habsburgų giminė 
įsigyveno palei Dunojų, užvaldy- 
aama Austrijos, Vengrijos ir Če
kijos žemes. Ji prasimušė taip 
pat Į vokiečių imperatorių sos
tą, kai Austrijos kunigaikštis Al
brechtas Habsburgas vedė im
peratoriaus Zigmanto Luksem- 
burgiečio dukterį. Tuo būdu Ro
mos imperatoriaus titulas (vokie
čių imperatoriai tada vainikuo- 
davo.i Romoje) iš Luksemburgo 
giminės atiteko Habsburgų di- 
n.s.i'ai. Albrecktrs H Habsbur-

sekė karališkųjų sostų: Vladis
lovas buvo čekuos ir Vengrijos 
karalius, Jonas Albertas — Len
kijos, Aleksandras ir Žygman- 
tas—-Lietuvos ir Lenkijos. Frid
richas buvo Lenkijos kardinolas 
Tik vienas šv. Kazimieras liko 
be žemiškojo vainiko, kad jį 
gautų iš dangiškojo savo Tėvo.

Visos dukterys, šv. Kazimie
ro seserys, buvo išleistos už vo-

šv. Kazimiero motina nebu
vo graži, gal net “negraži”, kaip 
vyrai pasakytų, bet ji buvo ge
rai išauklėta ir išlavinta, kaip 
imperatoriaus duktė. Mokėjo ne 
tiktai skaityti, bet ir rašyti, kas 
anuomet ir tarp karališkųjų- mo
terų buvo reta. Buvo tvirto būdo 
energinga, veržli, ypač rūpinda
vosi savo sūnums gauti sostus,šioji duktė Jadvyga tekėjo į Ba

variją (Landshutą), tai vokiečių nes siekė, kad visi jos sūnūs bū- 
buvo sutikta su puošniom iškil- tų karaliai, o dukterys — ištekė- 
mėm. Ir dabar prisimenamas tas tų už kunigaikščių. Rūpinosi sa- 
įvykis. Miestas kasmet pasipuo- vo vaikų auklėjimu: žiūrėjo, kad 
šia senoviškom vėliavom ir rū
bais. Karietoje vežama nuotaka 
— parinkta mergaitė “karalai
tė”. Ją pasitinka karališkai pa
sipuošęs jaunikaitis. Mieste da
romi senieji riterių turnyrai. Tai 
pati

jie būtų dori ir pamaldūs. Jai 
prašant, vieno kunigo buvo su
rašytos vaikam auklėti taisyklės, 
kurios reikalavo juos grūdinti, 
mokyti pamaldumo .dorumo ir 
teisingumo. Labai griežtai žiūrė
jo savo tikėjimo. Neatsileisda-

tos <.eyaj.

■zbieta dar buvo vienerių me-
(1437), kai lenksi panorėjo 

ją gauti vienam iš Jogailos Al- 
girdaičio (Gediminaičio) sūnų — 
Vladislovui ar Kazimierui. Ka
zimierui, Šventojo tėvui, tada te
buvo 10 metų. E tų prišiybų ir 
sumanymo dar vaikus žieduoti;
rieko neišėjo. Nieko nepasiek
ta nei mirus imperatoriui Al
brechtui II (1439) nei jo žmonai 
Elzbietai (1442). Našlaitė Elz
bieta, jos sesutė Ona ir broliu
kas Vladislovas buvo priglaus
ti dėdės — imperatoriaus Frid
richo m, jų tėvo pusbrolio. Dė
dė savo augintinę Elzbietą su
žiedavo su Saksonijos kunigaikš
čiu Fridrichu. Tikta jam mirus 
(1452), vėl atsinaujino derybos 
sutuokti Lietuvos didįjį kuni
gaikštį ir Lenkijos karalių Kazi
mierą su Elzbieta. Jungtuvės į- 
vyko Krokuvoje 1453 vasario 9. 
Kazimieras sulaukė žmonos, ku
ri jam buvo iŠ mažens numaty
ta, o Elzbieta neišvengė savo li
kimo būti “Krabų motina”. Taip 
istorijoje vaidinama dėlto, kad 
turėjo daug vaikų ir kone visi 
vaikai pasipuošė karališkais vai
nikais.

puošniausia dabartinio

MOTERS ŽURNALO NAUJAS NUMERIS
.Moters žurnalo naujas numeris

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų draugija leidžia “Mo
ters” žur., kurio dabar pasirodė 
sausio-kovo mėn. numeris., žur
nalas išeina keturis kartus per 
metus. Jį dabar redaguoja Izabe
lė Matusevičiūtė, administruoja da Ramunė - 
Bronė Pabedinskienė. . - — - -

Šis numeris skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės 40 metų ir 
šv. Kazimiero 500 metų gimimo 
sukaktims paminėti.
Prisimindamas nepriklausomy

bės atstatymą, rašo J. Matulio
nis, iškeldamas moters vaidmenį 
Vyk. V. Brizgys rašo apie šv. 
Kazimiero dvasią mūsų tautoje.

Kun. dr. J. Gutas prisimena 
vyks. K. Paltaroką, Elzė Janku
tė pasakoja apie savo tėvą Mar

ma širdo ant savo sūnaus Alek- tyną Jankų. Nagrinėjama mote- 
sandro, kai tas vedė Maskvos ku
nigaikštytę Eleną, nekatalikę, ir 
jokiu būdu neleido tekėti savo 
dukteriai Elzbietai už Valakijos 
vaivados Bagdono, irgi ortodok
so. šv. Kazimieras augo tvirto
je katalikškoje savo motinos į- 
takoje. Ji turėjo įtakos met ir 
paaugusiem savo sūnum: juos 
taikė, kai jie dėl sostų kivirčijo- 
si .

Nors karalienė augino didelę 
šeimą — kone kasmet vis susi
laukdama kūdikio, —bet ji su 
savo vyru karalium Kazimieru 
ir paaugusiais sūnumis keliavo 
po plačiąją Lietuvos ir Lenkijos 
valstybę. Tos kelionės ilgai tru
ko ir buvo gana varginančios. 
Kai 1483 metais lankė Lietuvą, 
su savo šventu sūnumi gyveno 
Trakuose ir Vilniuje. Šv. Kazi
mieras tada jau sirginėjo, jo 
sveikata vis silpo. Po 1483 me
tų Kalėdų su dviem sūnumis 
pro Gardiną, keliavo į Lenkiją, 
bet iš Gardino, matyti, negalėjo 
toliau vykti dėl šv. Kazimiero li
gos. Jis mirė prie motinos 1484 
kovo 4.

Habsburgų giminės, iš kurios 
buvo kilusi šv. Kazimiero moti
na, palikuoniai dar tebegyvena. 
Paskutinioj, Austrijos karaliaus 
Karolio I sūnus Otonas tebe
laiko save teisėtu sosto paveldė
toju. Habsburgai nuo sosto bu
vo nuversti 1918 metų revoliu
cijos.

Moterys plačiajame pasaulyje
Japonijoje, Tokyo mieste, yra 

estetiškos chirurgijos institutas 
Jujin. Institutą gausiai lanko ja
ponės, kurios nori supanašėti į jungė į spektaklį ir jį užbaigė, 
amerikietes ir europietes. Jos Macao, portugalų valdomoje 
ateina daryti operacijos akių, saloje prie Kinijos krantų, 
krutinės ir nosies. Dažniausiai Kwang-tungo provincijos, nesu- 
atitiesiamos akys, kad nebūtų tiksi dirbačio vyro. Jie tyso pas- 

Elzbieta užaugino 6 sūnus ir tokios įstryžios ir mažiau pas- togėje arba eina žiopsoti į at- 
5 dukteris. Keturi jos sūnūs pa- lėptos. Per pastaruosius metus plaukiančius laivus. Visus dar- 

14,000 japonių savo akis opera- * — - . -
vo. Operacija yra labai lengva. 
Manoma, kad po dešimties me
tų jaū bus sunku sutikti japonę 
su siauromis įstryžomis akutė
mis. Operacija tekainuoja 10 do
lerių.

Paryžiuje buvo statoma ope- narnos tik žiemą. Vasarą tos są
rą “Aida”. Vaidinimo metu pir
mąją solistę ištiko širdies smū- lieja turistai — vasarotojai. Ta- 
gis. Vaidinimas dėl to nenutrū- <ja ir salos jaunimui nėra kada 

apie jungtuves galvoti.
Londone, viename vedybų 

biure, dirba daili sekretorė. Ji 
daugiausia gauna pasiūlymų iš 
atsilankančių vyrų. Kad jai neį
kyrėtų, ji turi prisisegusi raštelį: 
“Rezervuota”.

Belgijos senate jau 35 metai 
kaip atstovė sėdi motina žymaus 
belgų politiko, dabar užsienio 
reikalų ministerio Spaako. Nie
ko nuostabaus, kad sūnus poli
tika verčiasi, jeigu motina vis 
dar politika tebegyvena.

Berlyne gyvena Maria Zielin- 
a u ko jo savo motinai, nes jei bū- ski, 67 metų, kuri išaugino 67

Moteriškas ginklas
Los Angeles priemiestyje, 

Hollyvvoode, jaunamečiai valka
tos puolė devyniolikos metų Ca- 
rolyn Seott. Ji buvo viena, o jų 
—viso 13, “prakeiktas skaičius” 
Mergaitė šokėja su savim kito 
ginklo neturėjo, kaip tik aukš
tom kulnim batukus. Jų pakako.
Kam tik vožė 'aštria kulnim per 
pakaušį, tas jau neturėjo noro 
antru kartu pulti, šokėja buvo 
nuvežta ligoninėn aptvarstyti 
žaizdom. Labiausiai nukentėjo 
jos miklios kojos, bet ir pasi
tarnavo, nes jos turėjo moteriš
ką ginklą — batukus.

bus atlieka moterys ir mažos 
mergytės. Moterys ir prekiauja, 
ir žūklauja, ir namus tvarko ir 
vaikus augina. Kam reikalingi 
tie dykaduoniai vyrai?

Marken saloje, prie Amster
damo, Olandijoje, vestuvės ke-

tilai, dedamos pasižymėjusių 
nuotraukos.

Keletas puslapių skirta mote
rų veiklai pavaizduoti.

Beletristikos spausdina S. Ba
belienė—Mano tėvų žemė, Van- 

Senė ir senelis, 
E. Tumienė—eilėraščiai iš jos

> knygos “Karaliai ir šventieji”.
Viršelį numeriui piešė Nora 

Kulpavičienė.
Adresas: 46 Delau are Avė., 

Toronto, Ont., Canada.

ris Donelaičio “Metuose”, duo
dami liet. įspūdžiai iš Aus
tralijos, A. Songailienė pasako
ja apie vaiko valgymo įpročius.

Įvesta mergaičių kertelė, kur 
supažindiname su jaunimu,

JEANNE LEWIS, studentė iš 
Upsalos kolegijos, E. Orange, 
N. J., New Yorke gėlių paro
doje išrinkta gėlių karaliene

Žuvo gelbėdamas 
savo molinę

t Motina dažnai miršta už-savo 
vaikus, laukdama jų ateinant ar
ba gelbėdama juos įvairiose ne
laimėse. Nelaimė atsitiko moti
nos Salvatorė Lombardo nam?m 
Wallaston, Mass. Jie užsi
degė. Gaisrą pastebėjo mažame
tis sūnus Francis, sc.ptynerių 
metų. Visos 3 Išsigelbėjo, o ber
niukas žuvo. Savo gyvybę na

Mažmožiai, bet 
skirtingi

Moterų išorinėje elgsenoje 
pilna mažmožių, kuriuos at
likinėja kitaip, nei tai daro 
vyrai. Kodėl taip yra, to ne
žino nei jos pačios, negali 
išaiškinti nei vyrai. Pavyz
džiui, stebėk moterį ir maty
si, kad ji sagas sagstosi iš 
dešinės kairėn, o vyrai — 
priešingai. Ar tai reiškia, kad 
jos kairiarankės? Ne, bet jų 
vis dėlto kairiarankių pasi
taiko daugiau negu vyru. 
Seniau daug tautų net ir ra
šydavo iš kairės dešinėn. Da
bar tik kai kurios tautos taip 
daro.

Be sagų sagstymo yra dar 
kitų skirtingų mažmožių. An
tai, brėždamos degtuką mo
terys braukia nuo savęs. Ci
garetę dega ne kitaip, kaip 
tik laikydamos tarpupiršty. 
Megztuką nusivilkdamos 
tempia už apačios, vyrai už 
apikaklės. žiūrėdamos, ar na
gai švarūs, visą delną padės 
ant kito delno. Vyrai užriečia 
pirštus ir apžiūri. Maudamo- 
si batus, koją deda ant ko
jos. Vyrai įsispiria į batą že
mėj. Gręždama šlapius sku
durus, vieną ranką laiko

Namie k už
• Los Angelėje, Calif. 1956 

įsikūrė lietuvių moterų rate
lis. Ratelio tikslai patrioti-

■ niai, kultūriniai, karitatyvi- 
niai. Susirinkimai vyksta kas 
mėnesį privačiuose ratelių 

/narių butuose. Dabar rateliui
• vadovauja: Eugenija Bertu- 

lienė — pirm., J. Petrienė — 
sekretorė, E. Sakalauskienė 
— iždininkė.

• A. Gabaliauskienė pirmi
ninkauja Montrealio KLK 
Moterų draugijos skyriui.

• Elena Kepaiaitė, išraiš
kos šokio menininkė, šiuo 
metu gyvena Putname, kur 
seserų pensionate moko mer
gaites šokių. Kai buvo šven
čiama Lietuvos nepriklauso
mybės šventė, ji su savo iš
raiškos šokiais pasirodė ko
legijoje. Balandžio 13 ji šoks 
New Yorke, Ateities žurnalo 
rengiamame koncerte.

• Dail. Aleksandra Vit
kauskaitė — Merker dėsto 
meną vienoje New Yorko ko
legijoje.

• Sol. Prudencija Bičkienė 
dainavimą studijuoja Cinci- 
nati, Ohio, ir ruošiasi Toscos 
operai.

• Sonė Pipiraitė — Toma- 
rienė dabar pirmininkauja 
Liet. Mokytojų Sąjungai. Iki 
šiol pirmininkavo J. Kava
liūnas, bet jis iš savo parei
gų pasitraukė.

• Apie motiną leidinį pa
rengė kun. dr. Prunskis, iš- 8- Ryšys su moterim yra 
leidžia J. Karvelis. Iliustra
cijas paruošė dail. V. Vilei
kis. Leidiny bus gausu me
džiagos plotinos dienos minė
jimams.

• Milda Memėnaitė iš Det
roito persikėlė studijuoti į 
New Yorką.

• Aušra Vedeckaite atvy
ko iš Worcesterio, Mass.. stu
dijuoti į New Yorką.

DideJiij vyrtj 
didelės nesąmonės

Vyrai dažnai apkalba mo
teris, moterys pasišaipo iš vy
rų. Toks jau gyvenimas. TBet 
kas galėtų Įspėti, o įspėjęs 
patikėti, jog apie moteris štai 
kas pasakyta nebe eilinių vy
rų:

1.
bių

2.
liu rasti bent vieną gerą, bet 
iš visų moterų — nė vienos

3. Moteris yra plėšrus žvė
ris

4. Moteris iš pačių pagrin
dų taip prastai sudėta, kad 
ir garbingiausiam vyrai ne

marmuru.
Kas taip nušnekėjo?

-. Euripidas. 2. Saliamonas.
3. Aristotelis. 4. Hesiodas.
5. Juvenalis. 6. šv. Grigalius.
7. Ciceronas. 8. šv. Cipri j ci
nas. 9. Miltcnas. 10. Helveti- 
jus.

—-— ----- “’C

Barbora Denton, 17 metų, 
kilusi iš Walton, N. Y., nu
rungė visas kitas varžoves, 
kepusias “pajus". New Y'orko 
valstybėje ji laimėjo pirmą
ją vietą. Jos valgomasis "kū
rinys” buvo vyšninis pajus.

aukštyn, kitą žemyn. Vyrai keptas Admiral elektriniame 7 
— abi žemyn. Vairuodama 
automobilį moteris vengia 
dešinio pakraščio ir laikosi 
kelio vidurio. Vyrai vengia 
vidurio ir slysta pakraštin.

Jei kas manytų kitaip, te
gul atidžiai, nieko nesakyda
mas, stebi vyrus ir mpteris. 
ir pamatys, kad tai tiesa.

žinoma, nėra taisyklės be 
išimčių. Pastebėję ne taip, 
kaip čia rašyta, griežtai ne

pečiuje. Vaizde matomo tą 
laimėtoją su jos pagamintu 
skanėsiu. Norite paragauti? 
Gaila, jau seniai suvalgyta. 
Pabandykite pasigaminti pa
gal tokj receptą:

2 dėžutes (16 oz) raudoni? 
šaldytų vyšnių reikia lėkšti 
atšilti ir nusunkti j puodu
kus: pridėti vieną dėžutę vyš
nių sunkos, 2 3 puoduko cuk
raus, 3 valgomuosius šaukš
tus krakmolo

1 8 arbatinį šaukštelį mig
dolų ekstrakto (almond ex- 
tract) ir 1 3 šaukšto svies
to. Sumaišyti cukrų su krak
molu. Sudėti vyšnias su jų 
sunka. Virti prie vidutinės 
ugnies ir nuolat maišyti apie 

F min. Pridėti ekstraktą ir 
sviestą. Atvėsinti. Supilti i 
keptuvę, padenktą tešla. Vir
šum iš tešlos padaryti kryž
minius rėžius. Kopti prie 450 
laipsnių apie 25 minutes.

Tešla daroma iš 112 puo
dukų sijotų miltų. 1 arbati
nio šaukštelio druskos. 1 4 
taukų dardi. 1 3 puoduko 
riebalų. 3 ar 4 šaukštų van
dens. Tešla turi būti lipni. 
Ji daloma pusiau keptuves 
padengimui ir 

(comstrach). rėžiams.



PhiladelpliijosPrel. J. Amboto sukaktis žinios

lietu-

Du broliai dviejų švenčių ženkle
Ben-

(V.)

Phi- 
kovo

JVILKTUVIŲ iškilmėm vadovauja T. Jurgis Gailiušis, provincijolas, asistuajamas T. Pijaus ir T. Ber
nardino. įvelkamas brolis Karolis. Klūpo br. Eugen ijus

buvęs 
lietu- 

paskirtas į

Kinsella savo kalboje iškėlė - 
prel. J. Amboto nuopelnus mies
tui ir lietuvių bendruomenei. 
Gubernatoriuj Abrakam A. Ri- 
bicoff atsiuntė sveikinimo tele
gramą. . 1

Sveikinimo kalbas pasakė 
banketo vedėjas dr. James Z. 
Gailun. Leo C. Mazotas, Juozas

Prel.'Jonas J. Ambotas, vįe- 
nas seniausių lietuvių kunigų, 
jau 45 metus klebonauja Hart
fordo lietuvių švč. Trejybės pa
rapijai. Tai sukakčiai atžymėti 
buvo surengtas banketas Statler 
viešbutyje Hartforde. Bankete 
dalyvavo per 600 žmonių, jų tar
pe ir Anna Kaskas, buvusi gar
sioji Metropolitan operos dai- _ Giedraitis, dr. Antanas šerkšnas 
nininkė.

Šių iškilmių vienas svarbiau
sių momentų buvo, kada seni 
parapiečiai — Frank Kadis, An- 
drew Pateckis ir John Munchun 
apsupo kleboną ir padėjo sude
ginti bažnyčios statybos pasko
los lakštus.

Anna Kaskas, kuri dabar gy 
vena Tallahasee, Fla., specia
liai atvažiavo į šias iškilmes. Ji 
iš šios prapijos choro išaugo į

ir Muchun, kuris prisiminė, kaip 
klebonas kūrė parapiją.

Meninę programą organizavo 
Frances Armaitis. Pasirodė 11 
metų smuikininkas Penny Am
brose, M. Simanaitis ir grupė 
tautinių šokių šokėjų.

Sekmadienį prel. J. Ambotas 
aukojo padėkos mišias. Chore 
giedojo Anna Kaskas. prisimin
dama savo jaunas dienas.

H.C.

Prel. J. Ambotas

IŠ VISUR I
• P. Labanauskas, lietu

viškojo Amerikos Balso tar
nautojas. vyksta į Europos 
lietuviškąjį Am. Balso sky
rių. kuriam dabar vadovau
ja Pr. Padalis.

e Aušros Vartų parapijoje 
Mcntrealyje rekolekcijos pra
sidės kovu 23 ir baigsis 30. 
Rekolekcijos ves Tėv. J. Ki
dykas. SJ. Vaišvilai, ilgame
čiai chcro nariai, išvyksta 
gyventi į Ameriką. Parapijos 
choras norima padidini i. 
kviečiami ųauji nariai.

• P. Blinstrubas Medelline, 
Kolumbijoje, nusipliko kavi
nę. Tai pirmoji kavinė 
vio rankose.

• Kun. Vaičiūnas. 
Begotos, Kolumbijoje, 
vių kapelionas.
kolumbiečių parapiją. Lietu
vių kapelionu paskirtas kun. 
Mankeliūnas.

• Adelaidėje. Australijoje, 
lietuvių namuose įkurta Ba- 
chuno vardo biblioteka. Ne
seniai Bachunas lankėsi 
Australijoje ii“ dabar sugrįžo 
į Tabor Framą.

• Australijos Lietuvių Kul
tūros fondas pasiūlė A. L. 
Bendruomenei su rašytoju 
Pulgiu Andriušiu paprašyti 
kontraktą, kuriuo _ rašytojas 
įsipareigotų per trejus 'me
tus parašyti tris knygas: 1 — 
mokyklinio amžiaus jauni
mui. 2 — mažesniems vai
kams. 3 — paties autoriaus 
nuožiūra. Bendruomenė iš 
savo pusės mokėtų autoriui 
ir jo šeimos išlaikymui po 
1000 svarų per metus.

•. Saleziečių gimnazija Ita
lijoje iškilmingai paminėjo 
Vasario 16. Paskaitą skaitė 
iš Romos atvykęs prof. Zeno
nas Ivinskis.

• Australijoje lietuviškos

Vasario 16 minėjimui 
philadelphiečiai rinksis kovo 
16 d., 3 vai. po pietų i Mu
zikinio Klubo sale. 2715 E. 
Allegheny Avė. Minėjime kal
bės aukšti valdžias pareigū
nai. Pagrindinę kliba pasa
kys Vytautas Volcrtas iš Bal- 
ti.r.orės. Mcriicj? n?c gra
nuos dalyje dalyvauk-; rieno 
ansamblio- choras. vsdm r uja
mas muziko Juozo Sttolio, 
ir aktor ius Antanas Gedvilą. 
Tikimasi, kad ši kartą blo
gus oras minėjimą n? u truk
dys. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 1

Kun. Leonas Pcciukevičius 
maloniai sutiko būti mokslei
vių ir studentų ateitininkų 
dvasios vadu; Jo paskyrimas 
šioms pareigoms buvo pada
rytas Ateitininkų Federaci
jos’ vyriausiam dvasios vadui 
Tėvui Viktorui Gidžiūnui O. 
F. M. tarpininkaujant.

Rašytojas Petras Babickas, 
prieš grįždamas Brazilijon, 
kelioms dienoms sustos 
ladelphijoje. Atvyksta 
15 d. •

Hartfordo lietuvių vyrų cho
ras per paskutinius 2 metus da
vė du turiningus lietuvių liau
dies dainomis koncertus. Be to. 
choras yra dainavęs įvairiuose 
lietuvių minėjimuose bei paren
gimuose.

Šiais metais choras aktyviai 
ruošiasi metiniam koncertui, 
kuris įvyks gegužio mėn. 10 d. 
Prašom vietos lietuvių organiza
cijų minėtą dieną nieko kita ne
ruošti. Taip pat šį pavasarį cho
ras yra pakviestas duoti kon
certą VVaterburio lietuviams. 
Chorą moko jaunas, gabus muz. 
Jurgis Petkaitis.

dar 1517 m., kartu su karaliumi 
Zigmantu rašė laišką popiežiui 
Leonui X iškeldami Kazimiero 
dorybių herojiškumą ir vykstan
čius stebuklus prie jo karsto, 
prašydami paskelbti jį šventuo
ju. Vos įsikūrusi pranciškonų 
provincija Lietuvoje pasirinko 
šv. Kazimierą savo globėju, ku
ris tebėra ir Amerikon perkel
tos Liet, pranciškonų provinci
jos globėju. Toliau provincijolas 
ragino jaunimą pasekti šv. Ka
zimiero dorybėmis. Iškilmės bu
vo baigtos giesme “Marija. Ma
rija”.

Dviejų jau Amerikoje gimu
sių jaunuolių pasirinktas šv. 
Pranciškaus kelias. tampant 
pranciškonais bręliukais, paliko 
gilaus įspūdžio visiems iškilmių

Antrasis semestras gimnazijo- IŠKILMĖS KENNEBUNKPORT 
je vyksta minėjimų ženkle. Iš
kilmingai atšvęsta Vasario 16, 
dalyvaujant Tėv. Rektoriui, vi
siems mokytojams ir svečiams 
iš vienuolyno. Įžanginį žodį tarė 
ir minėjimą pravedė H klasės 
mokinys Remigijus Sužiedėlis. 
Savo paties paruoštą referatą 
apie Vasario 16 reikšmę paskai
tė Romanas Mureika. Kalbėjo 
gimnazijos rektorius T. Jurgis 
Gailiušis, T. Bernardinas ir T. 
Gabrielius. Meninę dalį atliko 
gimnazijos auklėtiniai. Dekla
mavo Raimundas Sprindžiūnas 
ir Arūnas Petrauskas. T. Rafae- 
lio vedamas mokinių chorelis pa 
daiąavo tris šventės nuotaikai 
pritaikytas dainas. Minėjimas 
baigtas tautos himnu.

Sv. Kazimiero jubiliejus Ken- 
nebunkporto vienuolyne buvo 
atšvęstas iškilmingu būdu. T. 
Jurgis Gailiušis. pranciškonų 
provincijolas, švenč. Sakramen
to koplyčioje jubiliejaus proga 
suteikė šv. Pranciškaus abitą 2 
jaunuoliams — Kazimierui Po
ciui ir Povilui Doršai. Pirmas ga
vo brolio Karoliaus, antras bro
lio Eugenijaus vardus. Iškilmė
se dalyvavo vienuolyno nariai, 
gimnazijos mokytojai su auklė
tiniais ir naujai įvilktųjų arti
mieji. Mišių metu giedojo gim
nazijos choras.

Savo kalboje T. Provincijolas 
pabrėžė šv. Kazimiero artimą 
santykį su pranciškonų ordinu. , . r .

Kovo 2- 4 d.d. mokiniai atli- Dar gyvas būdamas šventasis ‘ ms‘
_. , x Parapijos vakarienė dėl snie- ko rekolekcijas, kurias pravedė rėmė pranciškonų darbą. Po jo P° -pietų visi mokiniai ir girh-
Pirmoji phlų bažnyčia buvo g0 pūgų nebuvo pergausiausia. . -r r -■ ...........................

maža, š jos vėliau padarė vie- Daugelis, net ir biletus turėda- 
nuolyną, kuriame dabar gyvena mi negaiėjo atvvkti.
seserys pnmeiškietės, dirban- ^etės bendrai da-
cios parapijos mokyklose. Prel. . .......................... ,T . . . x - L v Ivvavo mišiose ir priėmė komu-

vJvi • ?a" nij3 minėdami šv. Kazimiero Sportinis filmas
rapmę mokyklą ir ankstesnę ke- §v. parapijos CY0
turiu metų mokyklą. - - - ' - - - ......

Miesto burmistras James H. savaites kun. Augustinas Sabas.
salezietis, iškilmingai užbaigtos M serijų, Nevv Yorko Yankių ir 
kovo 9.

Naujosios Anglijos lietuvaitės 
Amerikos Lietuvių Tarybos sodalietės kovo 16 d. 2 vaL po- 

vietinio skyriaus rūpesčiu Vasa- pį€į Nek. Prasidėjimo bažnyčioj, 
rio 16 buvo paminėta Kovo 23. Cambridge, turės šventąja va- 
Turiningą kalbą pasakė sve
čius iš Bostono mok. J. Vaičai
tis. Meninę dalį atliko Bostono 
vyrų choras; vadovaujamas kom
pozitorius J. Gaidelio ir Birutės 
draugovės skaučių tuntas, vado
vaujamas skautės Inos Nenor- 
tienės. Programai baigiantis se
nosios kartos ir išeivijos lietu
viai vietinio Alto skyriaus var
du Bostono skaučių tuntui, į ku
rį yra įsijungusi ir Norwoodo 
skaučių skiltis. įteikė tautinę vė
liavą, žodį pasakė I. Vasiliaus-

garsias dainininkes ir 14 sezo
nų dainavo Metropolitan© ope
roje. Jai iškilti padėjo dabarti
nis prel. J. Ambotas. Banketo 
metu, pagerbdama 89 metų pre
latą. Anna Kaskas padainavo lie
tuvių liaudies dainų.

Prel. J. Ambotas gimė Lietu
voje. Į kunigus Įšventintas seno
joje Hartfordo katedroje. Pra
džioje buvo vikaru dvijose Nor-

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvos 40 metų nepriklauso
mybės minėjimas prasidėjo Nek. 
Prasidėjimo bažnyčioj šv. Mišio
lais už žuvusius ir gyvus Lietu
vos kovotojus. Popiet salėje vy
ko minėjimas su programa. Atei
tyje patartina tokių minėjimų

vrich parapijose, o 1912 metais nesuplakti su kitais, kurie nepa- 
atkėlė į Hartfordą organizuoti didina šios dienos rimties, 
lietuvių parapijos.

T. Paskalis. O.F.M.

BALTIMORES ŽINOS
Šv. Kazimiero seserų

50 metu kongregacijos gyve- 
Mrsiįos, kurias vedė per dvi kovo 7 mokyklos salėj susirinko nimo sukaktį minint, kuri prasi- 

pažiūrėti filmo iš Orioles, Wor- dėjo 1957 kovo 3 ir pasibaigė 
šiemet kovo 4 baltimoriečiai lie-

NORVVOOD, MASS.

landą.
Kataliku seime, kuris ruošia

mas šv. Petro parapijos salėj, 
So. Bostone, kovo 16, mūsiškiai 
ruošiasi gausiai dalyvauti.

AL Purinas žiemos atostogas 
praleidžia Havajuose.

Mirusieji Neseniai mirė ir po 
gedulingų Nek. Prasidėjimo baž
nyčioj pamaldų palaidoti: Petras 
Mikalkevičius. Antanas Lukoše
vičius, Stanislovas Kapivodas, 
Steponas Stankūnas ir StanLlo- 

kienė. išreikšdama viltį, kad vė- va ^Balkevičienė.
liava bus nunešta į Gedimino _________________Ka . Patr.
kalną.

Programai pasibaigus įvyko • Waterbury, Conn., krikščio- 
bendra vakarienė, kurios metu nių demokratų susirinkime ko- 
padainuota sutartinių. Aukų Lie- vo 2 išrinkta nauja valdyba, 
tavos vadavimo reikalams su- pirm. A Paliulis, sekr. G. Ze- 
rinkta 140 dol. maitaitis ir ižd. A. Petrauskas.

Milvvaukės Bravų žaidynių. Fil
mą parūpino kun. J. Antoszews- 
kis. Filmo pasižiūrėti atsilankė 
ir kitų par. jaunimo bei dide
lis kaičius Šv. Vardo draugijos 
vyrų — sporto mėgėjų.

Garbės kaspinas
buvo įteiktas pasižymėjusiam 

lietuviui futbolistui Jonui Uni- 
čiui kovo 9 per šv. Vardo drau
gijos bendrus pusryčius. Arki
vyskupijos generalinis draugijos 
pirmininkas F. Devvberry pasakė 
įdomią kalbą.

šv. Pranciškaus Ksavero
garbei pamaldos švj Alfonso 

bažnyčioj prasidėjo kovo 4 ir 
baigėsi 12 d. Į pamaldas, ypač 
vidurdieniais, lankydavosi dide
lis skaičius maldininkų.

šv. Juozapo altorius
per vi ą kovo mėnesį šv. Al

fonso bažnyčioj puošiamas gy
vomis lelijomis. Tai dajzo žmo
nės savo aukomis.

Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas atidėtas dėl prasto 

oro įvyko kovo 9. Lietuvių sve
tainėj susirinko nemaža žmoniii. 
Kalbėjo Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone J. Rajeckas. Meninę da
lį atliko šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, tautinių šokių grupė ir 
solistė Elena Protosevičiutė, pa
lydima pianu Elenos Juškauskai- 
tės— Bush. Invokaęiją atkalbėjo 
kun. K. Pugcvičius. Minėjimas 
baigtas visiem giedant Lietuvos 
himną.

Tautinių šokių
grupė kovo 8 turėjo savo su

sirinkimą. Kad grupės gražus 
darbas galėtų žengti pirmyn, ve
dėjas Balys Brazauskas pranešė.

Antanas Impulevičius, 
druomenės valdybos sekreto
rius, po gerokai užsitęsusios 
ligos, baigia pasveikti.

Berta Demsienė kovo 9 sa
vo artimųjų tarpe atšventė 
septyniasdešimt penktąjį 
gimtadienį.

Saulius Pliuškonis, atlikęs 
karo tarnybą, grįžo pas savo 
motiną. Tarnavo Vokietijoje. /

Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas įvyks kovo 15 d., 
7 vai. vakare Žukauskų na
muose, 4843 B. St. S.Č.

BRIDGEPORT ,CONN.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas kovo 2 praėjo labai 

_ gražiai. Jį atidarė A. Stanišaus-
mirtieš Pranciškonai pirmieji nazijos personalas, dalyvaujant tolimesnį vadovavimą per- 

svečiams iš Greene ir Kenne- duodamas Augustui Sapiegai, 
bunkporto vienuolynų, susirin- Alto skyriaus vicepirmininkui 
ko į salę paminėti savo globėjo Kalbėjo kleb. kun. J.V. Kazlaus- 
šv. Kazimiero. Išsamią ir įdomią 
paskaitą patiekė T. Bernardi
nas. Antros klasės mokinys Leo
nas paskaitė referatą apie šven
tąjį. Sveikinimo žodį tarė sve
čias T. Justinas Vaškys, O.F.M.

tuviai bei novenos dalyviai se- Meninėje dalyje pasirodė gim- 
serim suaukojo ir. įteikė 25.000 nazijos chorelis ir trys deklama- 
dol. Pinigai bus naudojami sese- . toriai: Jonas Izmgas. Jokūbas 
rim poilsio namams statyti, į ku
riuos persikels gyventi senos bei

kolonijos šiemet nepriklauso
mybės šventę paminėjo įspū-

kurias atsilankė ir australų
aukštieji dvasiškiai, minėji
mai salėse, koncertai. Su
linkta nemaža aukų.■ kas ir angliškai adv. Ed. Stadal- 

nikas. Kun. P Pranskus primi
nė, kad šiemet sueina 500 me
tų nuo šv. Kazimiero gimimo ir 
350 nuo Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje. Pagrindinę kalbą pasa
kė svečias iš New Yorko J. Au
dėnas. Jo kalba, nurodžiusi, kiek 
yra dirbama Lietuvos laisvinimo 
reikalais, visiems patiko.

Meninė programa buvo trum
pa ir graži. Vietiniai solistai, 
kvartetas, eilėraščiai, akordijo-, 
nistai savo dalis gražiai išpildė. 
Svečiai vvaterburiečiai. trys se
sutės ir brolis Stulginskai. pa
dainavo solo ir kelias liaudies 
dainas, labai visiems patikusias. 
Po programos buvo renkamos 
aukos. Žmonių nebuvo daug, bet 
surinkta 181.25 dol. Minėjimas

• Iš Formozos. Nacionalis-
tinęs Kinijos, vasario 16 per 
radiją buvo duodama lietu
viška programa Sibire gy-
venantiems lietuviams.

Brusaitis ir Arūnas Petrauskas.
šio mėnesio pradžioje baigė

si mokyklos šachmatų pirmeny
bės. Laimėtojai išsirikiavo šia 
tvarka: 1. Remigijus Sužiedėlis 
iš Brocktono, 2. Romanas Murei- 
ka iš Hamiltono. Ont. 3-4 vietą 
pasidalino Manfredas Prišman- 
tas iš Los Angeles ir Karolis 
Vekvertas iš Brooklyno.

________ ____ Naujieji gimnazijos rūmai jau 
už jo vėle šv. Alfonso bažnyčioj baigiami statyti ir netrukus bus 
kovo 11. Palaidotas Holy Rodeo- pašventinti. Gauta jau kelioli- 
mer kapinėse. Liūdėti liko žmo- ka prašymų iš mokinių, norinčių užbaigtas Lietuvos himnu. A. 
na Veronika ir duktė Adelė. naujai įstoti į I. H ar III kl. .Stanišauskui palydint pianu ir 

Jonas Obelinis

ligonės seserys.

nedarbas 
iš darbo 
manoma

Baltimorėje 
pradėjęs siausti 

mažta. Dalis atleistų 
vėl šaukiami Ateity 
darbas atsigaus.

Juozas Bielskis, 
senos kartos lietuvis, po ilgos 

ir sunkios ligos mirė namie ko
vo 7, Trys kunigai aukojo mišias

NEW HAVEN, CONN.

Lietuvių skautų, I-jo rajono su
važiavimas įvyksta kovo 15-16 
d. 339 Greene St. salėje. Mano
ma susilaukti apie 100 skautų 
svečių.. Tarp kitų problemų, bus 
atsižvelgta Į lietuvišką dainavi
mo ugdymą.

Liet. Tėvų Taryba mokyklai 
paremti kovo 12 parapijos salėj
suruošė kortų vakarą. Pelnas 
atiduotas mokyklai.

Meriden, Conn. vasario 18 
mirė Jurgis Vaiskunas. Palaido
tas vasario 21 švč. Jėzaus šir
dies kapinėse. K.

• Jonas Dijokas via Aust
ralijos juros laivo "S. S. Yar- 
ranga" inžinieriumi. Jis nuo 
1938 plaukiojo lietuviškuoju 
•‘Kauno laivu ir buvo jo in
žinieriumi. Emigravęs į Aust
raliją. kelis metus plaukiojo 

kad organizuojama jaunesniųjų kaip kurikas. prieš metus 
šokėjų grupė, mergaičių ir ber- išlaikė egzaminus ir gavo in-

• Dail. Jonas Aleksandra
vičius gyvena Washingtone ir 
dirba universiteto knygry- 
kūriniais yrą dalyvavęs viso- 
šykloje. Jis su savo tapybos
je eilėje parodų.

• Nidos spaustuvė Ix»ndo- 
ne paskelbė vajų naujoms 
mašinoms įsigyti. Spaustuvė
je spausdinamas “Europos 
Lietuvis”’. “Santarvė". Ni
dos klubo leidžiamos knygos.

Ieškoma Magdalena Drangi
nis. gimusi Pittston. Pa. Maža 
pervežta Į Lietuvą ir gyvenusi 
Budos kaime. Balbieriškio par. 
Vėliau dėdės atsiimta į Detroi
tą; iš ten išvy kusi į Nevv Yorką. 
Dabar ieško brolis Adomas ir 
motina iš Lietuvos. Atsiliepti ar 
pranešti: Mr. Adam Dranginis. 
7966 W. 4th St.. Detroito. Mich.

visiem giedant.
T.R.

ateinantį rudenį.
O.

DABAR GALIU UŽKĄSTI., Mergytė Ii Vokietijos bėglių stovyk
los. Maistu gavo M JAV kataliku vyskupų'

JAU GALIMA GAUTI
'Draugo' premijuotą

PAt’LIAl’S JVRKAl S

KAINA $5.00

Kreųni?. i Darbininko 
administraciją

SIU nil.l.OI GlIHY AVĖ

niūkų nuo 14 metų amžiaus. žinieriaiis vietą.



O KO KO? SHENANDOAH, PA,

Kodėl policija nesuvaldo?
“šiuo metu visoje Amerikoje 

siaučia bedarbė” (Iš mūsų laik
raščių). Toji moteris bedarbė tu
rėtų būti nepaprastai galinga, 
jeigu nė policija jos nesuvaldo. 
Suvaldoma beprotė, begėdė, be- 
smegenė. tai kodėl belaisvės ne
būtų galima suvaldyti ir ne
leisti siausti? Reikia manyti, kad 
čia yra koks laikraščių redakto
rių išmislas ar pokštas, šiuo me
tu Amerikoje yra padidėjęs ne
darbas, tai pasitaiko ir moteris 
bedarbė, nebe viena, bet kad ji 
siaustų dar negirdėta. z

Stebuklingas lakūnas
•Amerikietis lakūnas, nušo

vus Korėjoje komunistam lėktu
vą^ pateko belaisvėn” (Irgi iš 
mūsų laikraščių). Noriu išreikšti 
savo nusistebėjimą, kaip jis ga
lėjo patekti belaisvėn. Ligų bak
terijos patenka ir Į vyrus ir Į 
moteris, bet kad koks lakūnas 
patektų tokion padėtin, dar ne
buvo girdėta nuo pasaulio pra
džios. Matyti, ir čia uolūs laik
raštinių žinių medžiotojai bus 
kokią išdaigą iškrėtę, o redakto
riai neapsižiūrėjo. Pasitaiko pa
tekti nelaisvėn ne tik vyram, 
bet ir moterim. Tada moteris 
būna belaisvė. Tokių vargšių 
moterų yra labai daug komunis- 
tinuose kraštuose, bet nė komu
nistai negali padaryti, kad kas 
patektų belaisvėm...

Šv. Kazimiero 500 metų gimi- ^nu švenčiausiu Sakramentu,. 
mo sukakties minėjimas buvo choras sugiedojo giesmę už tė- 
suorganizuotas vietos apylinkės 
Kunigų Vienybės, šv. Valan
da įvyko kovo 2, sekmadienį, 3 
vai. pp. šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj. Lietuviai ir kitų tautybių 
žmoųės pripildė didžiulę šven
tiškai išpuoštą baž. Šventojo 
didelis paveikslas švietę tarp gė
lių. Iš kun. dalyvavo kleb. kun. 
J. Karalius, kun. K. Klevinskas, 
kun. Neverauskas. kun. V. Kups
tas. kun A. Degutis, kun. S. Bui- 
kus, kun. P. Mockus, kun E. 
Wassell. kun. L Peciukevičius, 
kun. S. Lukšys ir kun. S. Rai
la. Taip pat dalyvavo apie 40 
seserų vienuolių iš visos apy
linkės. mokykla ir organizacijos. 
Dalyviams buvo išdalyti gražūs 
šventojo paveikslėliai.

Prie įstatyto švenč. Sakra
mento šv. Valandą pradėjo ati
tinkamu žodžiu kun. J. Karalius, 
pažymėdams, kad susirinkta pir
miausia padėkoti gerajam Die
vui už malonę turėti savo Šven
tąjį ir paprašyti, kad daugiau 
šventųjų kiltų iš lietuvių tautos. 
Kun. A. Degutis savo pamoksle 
atvaizdavo šventojo gyvenimą. 
Par. choras ir mokyklos vai
kų choras giedojo giesmes ir su
plikacijas. Užbaigta palaimini-

vyne. —■
Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 

draugija šventąjį Globėją pager
bė 'Komunija kovo 2. Apie 100 
narių artinosi prie Dievo stalo ir 
giedojo bendrai giesmes. Po to 
salėj buvo bendri pusryčiai 
Pusryčių metu kalbėjo klebonas 
J. Karalius ir dr. M. Remeikaitė. 
Abu kalbėtojai iškėlė šventojo 
dorybes ir priminė draugijos nu
veiktus darbus šv. Kazimiero se
serų labui, šie bendri pusryčiai 
draugijos istorijoj, buvo pirmi 
ir labai gerai pasisekė. Draugija 
ndri tai padaryti -metine tradi
cija.

Šv. Vardo vyrų susivažiavimas 
buvo kovo 9 šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Po susirinkimo visi 
dalyvavo šv. Valandoje. Šv. Jur
gio parapijos skyrius susivažia
vimą globojo.

Prasidės labdaros vajus. Phi- 
ladelphijos arkivyskupijoj nori- • 
ma surinkti apie pusantro mili
jono dolerių labdaros reikalam. 
Mat. čia turima daug prieglaudų 
ir ligoninių. Ši pirmoji rinklia
va bus vieša, kad būtų galima 
gauti aukų iš platesnės visuome
nės.

I

CHILĖS berniukas eina jau gulti. Skurdžiam jo buteliui patali
nė gauta iš JAV katalikų vyskupų__

K. Ra.

VASARIO 16 LINDEN, N. J

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE. ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACI0 RUSIJOJE!

PA.Abjskil jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muilas u> v*!ii.,ii^s Mttaikiu* yr>« tuaž^uiis. ti-m už peisiOtss auknAleji 

V'llnon.-i* ri>--<ž^»K>ii> iŠ ritiniu ir arlaikan t>a^ir>ni prMiaatniau.—i<>m kainom 
mi.-so- )>nua itiOto 3 atanihiui kraut»iv?a

ę Inr 1 i»i» orchard st„DLLnLnJILtH, Uit., cor. oeinn«/. mvc. Gg 5 1525
S Rwk«*n.-*r.»in«. kntunivėn*. kathaom nisiAkai. Unkilka** ir ukraini-tlSkai 

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENI>AIS. USKYRUS 
SESTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Ai s < neikite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas
riji O -' ==-z

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ |

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei ? 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. g 

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: v
I. CIGMANJNę I

1G1 Orchard Street New York 2, N. Y. t
TeleL GR 54161 |

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. t 
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. T

Vienu šūviu du zuikiai
Lietuvių bažnyčiose, kadangi 

jos yra lietuvių, sakomi lietu
viški pamokslai ir lietuviškai 
skaitoma evangelija. Bet yra lie
tuvių ir ateina nelietuvių, kurie 
lietuviškai nesupranta. Kai kur 
tam yra atskiros pamaldos, kai 
kur bendros, ypač jaunimui Te
ko girdėti, kaip tada skaitoma 
lietuviškai evangelija, o pamoks
las sakomas angliškai. Vadinasi, 
jei kas nesupranta evangelijos, 
tai supranta pamokslą, o kas ne
supranta pamokslo, tai pasiklau
so evangelijos. Vienu žodžiu, vi
si patenkinami.

Jerome Krueger, 
Atsiminimų radio

Naudingi patarimai po laiko
Sakoma, kad niekada nėra vė

lu mokytis. Mokydamies iš praė
jusių Vasario 16 minėjimų, kitą 
kartą patartume daryti praktiš
kiau: jungti Vasario 16 su savo 
grupės susirinkimu arba parapi
jos vakariene. Kas neina į mi
nėjimą. tai ateina į susirinkimą 
arba vakarienę, o kas neina į 
susirinkimą ir nenori valgyti, 
tai ateina į minėjimą. Tuo būdų 
publikos būna daugiau, o iš to 
ir naudos daugiau, jeigu aukos 
dar renkamos ne Lietuvos lais
vinimo. reikalam, o saviem.

Žv. BePastogis

Skait/’iite "Aidus" 680 Busb- 
wicfc Avė. Brooklyn 21, M. Y.

Vasario 16 minėjimas įvy
ko kovo 2 lietuvių parko sa
lėje. žmonių prisirinko pil
na salė. Minėjimą pradėjo 
Alto skyriaus pirm. Jonas 
Liudvinaitis, primindamas 
šios šventos reikšmę ir pa
kviesdamas prie garbės sta
lo Lindeno majorą William 
J. Kurst, kun. P. Totoraitį, 
Vliko atstovą H. Blązą, Lin
deno miesto tarybos pirm.

Lietuvos 
valandos

direktorių Jokūbą Stuką ir 
muzikę S. Mulks — Cerienę. 
Kongreso atstovė Florencė 
P. Dwyer prisiuntė sveikini
mo telegramą, kurioje, pa
reiškė, kad ji neabejoja, jog 
Lietuva bus laisva. Po to į 
saįę buvo įneštos Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos. Vėlia
vas įneše ir garbės sargybo
je stovėjo pirmojo pasauli
nio karo veteranas lietuvis 
John White ir Lietuvos ne
priklausomybės kovų daly
vis su bolševikais, bermon
tininkais ir lenkais. Vyties 
kryžiaus kavalierius Vincas 
Valantukevičius. [ 
liavas, orkestras sugrojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus, 
pritariant chorui ir publi
kai. Kun. P. Totoraitis su
kalbėjo maldą, po kurios vie
nos minutės atsistojimu, tri
mitininkams trimituojant

Pirmas kalbėjo J. Stukas 
anglškai; supažindindamas 
svečius su šios šventės reikš
me bei Lietuvos byla. Taip 
pat paskaitė gautus atsaky
mus į Alto skyriaus rezoliu
cijas: Amerikos ambasado
riaus prie Jungt. Tautų Hen
ry Cabbot Lodge, congresma- 
nės Florence P. Dwyer, sena
torių Alexander Smith, €lif- 
ford P. Case ir Valstybės se
kretoriaus John Forster Dul- 
les. Taip pat perskaitė Lin
deno miesto majoro išleistą 
Vasario 16 praklamaciją ir 
įdėtą į “Kongreso žinias” 
Alto valdybos rezoliuciją, rei- 

nepri-

W. J.
lietu-

PITTSBURGH, PA
Pittsburge Betų vi ai Įspūdin

gai paminėjo Vasario 16. Ne
paisant šalto oro ir kupetų snie
go. daug lietuvių iš miesto ir a-
pylinkių buvo susirinkę Į Vasa- Bražinskas, 
rio 16 iškilmes lietuviu piliečiu 
klubo salėje. Progrąmds vedėju 
buvo SLA pirm. P. Dargis. Pir
miausia pasirodė su dainomis ir 
šokiais Šv.'Pranciškaus akade
mijos studentės. Kalbas pasakė 
miesto majoras David Lavvrence, 
kongresmanas E.J. Holland, Al
to iždininkas M. Vaidyla iš Chi- 
cagos, Liet. Bendruomenes iždi
ninkas J. Staniškis iš Clevelan- 
do. Ukrainiečių radijo valanda 
Vasario 16 proga sugrojo Lietu
vos himną, o valandos vedėjas yaitis. Po $3 — W. Mauzaraitis, 
M. Komechak pasakė gražią kal
bą apie lietuvių kovas už savo 
laisvę ir pabrėžė, kad tarp lietu
viu ir ukrainiečiu visada buvo 
artima draugystė. Aukų surink- Stukas.
ta $700. Aukojo: lietuvių pilįe- už aukas ir atsilankymą nuo- 
čiu klubas $75, American Lith- širdžiai dėkoja Pittsburgho Lie- 
uanian Enginęers and Archi- tuvių Taryba.
teets Association — 53, Lithua- 
nian Chamber of Commerse of 
Pgh. ir Lithuanian Beneficial 
Assoc. McKees Rocks Pa. —25, 
Lietuvių Bendruomenės skyrius
— 20, Lithuanian Country Club
— 15 dol. Po $10 — Vyčių 19 
kuopa; SLA 40 kuopa; Lithua
nian Club of Homestead. St. 
Peter and Pauls Altar Society, 
kun. A. S>ušinskas. W. Količius. 
Jr. S. Bakanas, J. Virbickas, V. 
Trumpijonas, D Kalėda, V. Ju
cevičius. M. Vaidyla. Po $5 SLA

192 kuopa iš New Kensington; 
SLA 3-čia apsk.. kun. J. Skrip- 
kus, W. Chinik. M. Saldukas, J. 
Charles, S. Arbučiauskas, B.

J. Vasalys, Saka
lauskas, A. Krapas. Taorų šeima, 
Pusinkevičius, P. Savolskis, Mar- 
mokai, S. Raudonis, S. Onaitis, 
J. Kizikas, W. Kolicius, Sr., A. 
Gedeminskas, D. Zasinas, E. 
Jurgaitis, W. Piktinas, J. Jusys, 
Dede Grigas, f*. Galinis, J. Chu- 
bis, J. Juraminis, B. Žabas, A. 
Žaliaduonis,. Lapeika, A. Tam- 
kevičius, M. Savickienė, P. Da- 
ragis, J. Grebliūnas, S. Starter, 
J. Paškevičius, B. Marčiulaitis, 
S.Bosas, J. M. Sedinskis, P. Pet-

Agota Sukauskas. Po $2 —R. 
Petkevičius, G. Bosas. A. Onai
tis, P. Marmokas, Mrs. Shaffer, 
A. Ražiukas, G. Levinskas, L.

Aukos dar galima siųsti Alto 
skyriaus iždininkui J. Grebliu- 
nui. 245 E. 16 Avė., Homestead, 
Pa.

į DĖMESIO

kalaujančią Lietuvai 
klausomybes.

Miesto majoras 
Kurst, sveikindamas
vius. pareiškė, kad tokia kul
tūringa, dinamiška ir darbš
ti lietuvių tauta negali būti 
ilgai pavergta daug žemes
nės kultūros rusų tautos. Jis 
linkėjo, kad šioji šventė grei
tai būtų švenčiama laisvoje 
Lietuvos žemėje. Trumpą, 
bet įspūdingą sveikinimą iš

plėšąs ve- reiškė miesto tarybos pirm.
_ . i- Jerome Krueger, pagyręs lie

tuvius, kaip vienus iš geriau
sių Amerikos piliečių.

Vlįko atstovo Henriko Bla- 
zo turininga patriotinė kal
ba buvo palydėta didelėmis 
ovacijomis. Jo kalba suteikė 

gedulo maršą, buvo pagerbti dalyviams vilčių ir energijos vicepirm. Pr. šulas, ižd. P. Jo- 
žuvę už Lietuvos laisvę. toliau kovoti dėl Lietuvos kubka sekr. F. Gaudušas.
_____  ________ laisvės.

Į iškilmes buvo atvykę dar •"
• (Nukelta į 7 psl.)

• Chicago, III., Kovo 8 Lietu
vių Teisininkų Dr-jos susirinki
mą politinį pranešimą darė mi- 
nist. Vac. Sidzikauskas. Išrinkta 
nauja valdyba: pirm. J. Vasaitis.

F r. Žilionis.

LB-nės Pittsburgho apylinkė 
kovo 2 išsirinko naują valdybą: 
V. Jucevičius—pirmi., P. Balta
kis — sekr., A. Krapavičius — 
kasininkas. Išrinkta balsavimo 
komisija. Tarybos ir atstovų 
rinkimas i pasaulio lietuviu sei
mą bus balandžio 27.

Kultūros Fondo atstovu ir 
kandidatu Į pasaulio seimą iš
rinktas W. Cinikas. Kultūros 
Fondui iš kasos apskirta 10 dol. 
Iškeltas sumanymas surengti ko
kią nors pramogą Pittsburghe. 
Vykdymu palikta rūpintis valdy
bai.

Narys |

Jau išėjo iš spaudos Darbininko dramos konkurse 
premijuota ANTANO SKRMOS ‘ HOMESTEAD, PA. ;

šv. Petro i - P>/i’> parapijos x 
klebonas kun. 1 . Vasiliauskas į 
padarė 19 7 m. iiia.r.:.ię para- ? 
pijos apyskaitą. Pajamų būta • 
24,000 dol.. išlaidų 19.000 kaso- ; 
je liko - 5,000. Be >4-ai parapi- * 
ja turi 63.000 dol. Klcoonas nu- ; 
siskundė. kad yra dar tokių, ku- • 
rie nesigėdi aukoti tik 15 cen-

U ivnut t,\I{|U \ TtVEHiN Ine. i ma"0"” fj statyti seserį mnamus. Moky-

Kaina $2.00
I ’žsa k ym us s*ųst i: DARBININKAS,
910 IVilIoughbj Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

v VT BELECKAS savininKj..

vrMuveins,
■ 'i!!im;iur. Misirinki

/ kloj įvesta apšildymas gazu ir 
t atremontuota. .
/ Vyties kovo numeris plačiai ir 
į dykai paskleistas mūsų parapi- 
/ joj. Jame aprašomas šv. Kazi- 
9 mieras jo 500 metų nuo gimimo 
/ proga, supažindinama su gar- 
J binga Lietuvos istorija, nušvie- 
i čiama vyčių orgaizacija bei jos 
t tikslai. Tikėkimės, kad ir mū- 
? sų parapijoj atsigaus kadaise gy- 

vavu- i vyčių kuopa. Vyties pas- 
| kleidimu pasirūpino kleb. kun. 
,1 E. Vasiliauskas.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaiku, įvairių proąų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Mena ha n St., Ridgeuood, Brooklyn, N. Y 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

SUPERIOR PIECE COODS CORP.
Urmo (wholesalc) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA U2 MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. Naw York 2, N. Y.
Kampas Houston St

Telef. AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVA!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų, vyrų, kostiumams 

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

(vholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East jersey Street Dizabeth* N. J.
PRIE CITY SAVINGS BANK 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

Tel. EL 4-1711

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesmimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GKAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HARTFORD, CONN.380 MAPLE AVENUE,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose
prieinama kaina

TeL CHapel 6—1377

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS j
Fotuilain, Mlckigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite | 
Micblgan Farm Sūrio. Sis sūri* jau per Ilgus metus gaminamas j 
Jone ir Angelines Andriuliu ir jų šeimos, Krantais, Midi.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SCRIO
| Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintas!. .Jūsų skonis Jums | 
| Mm nnrimp kaiti Jfic natri hūttffllėV snrendėtAS.- Mes ipasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes | 

esame labai dėkingi sūrio mėgėjams Ir geresnėms krautuvėtna, i 
kad Jūs tiek Bpopuliarinot Miebigan hm Sūrį kuris paliko | 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame Ir toliau jums gaminti tik | 
pat) geriausią sūrį

MICHIGAN FARM CBEESE DURY. INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOCNTAIN, MICB.

Aptarnavimui tr informacijai rytuose prašome kreiptis:

C9-1S 53rd Avrnae, Maspeth, N. T.

$51 Park Street, New Britais, Cann.

PETER LISAUSKAS 
Trt. TW 4-MS7

nCTOR ABECCNAS 
TeL BA 1-134*

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. DenUmn Street, Baltimare, Md. Tek. Uetvod 8-ŽOŽ

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
$4 Street, įlydė Parfc, Ma*. TeL Ryte P»rk !-3W5

GEORGE GALONAS
1408 Canlff, DetroH, Mlch. TeL T. O.

1RS4 W. 471 h SU CMeaga, IU.
STANLEY .METEICI

. TeL Yarūt

MIS Sa. Alksny, CMeata, m.
JOHN 8HURNA

Tel OrarehlH

ALIAM STEWA1T



HMATAI

Kristaliniam Karste

ra i m

VASARIO 16 LINDEN, N. J
Kreiptis

Joseph Andrusiš Insurance
tfOODHAVEN 2187-09 JAMAICA AVĖ.

P. Tautvaiša

Brooklyn 11, N. YDISPLAY
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

RUNGTYNĖS

BANGATELEVISION
tams tik $2.0C. Rašyk:

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

7 vai. vak

vak

< Lietuvių Amerikos Piliečių Klabas

(diagramoje padėtis po 19. 
Bde8)

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

Ekskursija Į Clevelanda.
Rytų sporto apygardos iniacia- 

tyva balandžio 12-13 rengia
ma ekskursija į sportines žaidy
nes Clevelande.

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne* 
mokamai.

NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA

guliu le'd r; Juozo

SKAITYK VARPELI. . Įdomus

ten ir atgal $19.50 asmeniui. Iš
vykstama balandžio 11 nuo lie
tuvių Atletų Klubo, 1332 HaBey 
St. 8 vai. vak. Suinteresuotieji 
ekskursija prašomi kreiptis pas- 
Algirda Ruzgą, telefonas HY9-

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

Vasario 16 minėjimo iš
kilmės nufilmuotos E. Liud- 
vinaičiojr., bus parodyta ek
rane.

Didelę gyvų gėlių puokštę, 
sudarytą iš trijų spalvų, ku
rios puošė garbės stalą, pa
dovanojo Amerikoje gimęs 
lietuvis gėlininkas Milus.

Iškilmes pravedė Lindeno 
Alto skyriaus pirm. J. Liud- 
vinaitis. V.T.

Piety Korėjoje 82 maitinimo punktai yra 
išlaikomi ir aprūpinami JAV katalikų vyskupų 
šalpos fondo. Maistas gaunamas iš JAV vyriau
sybės, žemės ūkio departamento. Rūbai suren
kami vajuas metu iš parapijų. Sergantiem 
taip pat parūpinamai vaistai. Katalikų vysku
pų parama Korėjai teikiama jau nuo 1946 
metų. Bolševikam dabar valdant šiaurinę Ko
rėją iš ten atbėga nelaimingų žmonių. Vaiz
de matome, kaip jie pavalgydinami.

KINO ŽVAIGŽDĖS — Bing Crosby, Bob Hope, Urwrence Walk 
ir Bill LuntJigan — JAV katalikų vyskupų vajui paremti duoda 
programą televizijoje

Didmeisterio Reshevskio 
simultanas bus Bostone ko
vo 23 d. (BoyĮston C. C.) 2: 
30 v. p.p. Už dalyvavimą $ 2.

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

Sekmadienį New Farmens Kriaučiukas, Balčiūnai, 
antroje 
Sporto klubo pirmoji ir re
zervinė žais draugiškas fut
bolo rungtynes prieš B. W. 
Sottschee. Rungtynių pra
džia 3 vai. p.p., rezervinės 
žaidžia 1 vali p.p.

Šiom rungtynėm LSK, per
tvarkiusi pirmąją vienuolikę, 
bandys savo pajėgumą, no
rėdama išsilaikyti Oberlygo-

Bostonas. Schoolboy šach
matų turnyras, kuriame da
lyvauti galės visi Bostono ir 
apylinkių moksleiviai, įvyks 
kovo 29-30 dienomis, Boyls- 
ton Chess Club, 48 BoyĮston 
St., Boston. Norėtųsi, kad 
lietuviai gausiau dalyvautų 
šiose p-bėse. Smulkmenų tei
rautis pas K. Merkį tel. AN 
8-1282. Pernai moksleivių 
varžybose pasižymėjo S. Vai
čaitis, G. Kuodis ir E. Spi- 
rauskas.

Veda K. Merkis
Meisteris Tautvaiša su C. 

Reninu pirmauja Chicagos 
miesto pirmenybėse, turėda
mi po 4-0 taškų. Juos seka 
latvis J. Tunas su 3V2» per
nykštis meisteris Alb. Sand
rui ir dar keli po 3-1. šios 
pirmenybės sutraukė pačias 
geriausias Chicagos pajėgas, 
dalyvauja 4 meisteriai, 16 
ekspertų ir 13 A-B žaidėjų. 
Tautvaiša įveikė 4 ekspertus: 
Robinsoną, buv. Illinois meis
terį K. Nedwedą, Rcganą ir 
Gcdboldą. Du iš jų galima 
sakyti buvo sunaikinti: Ned
ved per 20 (Ų ėjimų ir God- 
bold per 24. Jei Caisa (šach
matų deivė) 'nepakis kojos — 
Tautvaiša turėtų būti šių 
pirmenybių nugalėtojas. Ge
rai įpusėjo šiose p-bėse K. 
Jankauskas, įveikęs Colham- 
merį ir ekspertą Buergerį ir 
lygiom sužaidęs su ekspertų 
Angelo Sandrinu. Prarado jis 
tašką prieš latvį Tums. Ki
tos įdomesnės pirmenybių 
pasekmės:

Al. Sandrin krito prieš ju
goslavą Kostič, Turjansky 
įkliuvo į zeitnotą kovoje su 
Reninu, Cchen pralaimėjo 
latviui Tums, Ferginson ne
lauktai išlošė iš Angelo Sand- 
rino.

PRITYRU 
YORKE

naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me-

E kitų pretendentų neaiški 
Chicagos Neries padėtis. To
ronto Aušra per paskutiniuosius 
metus išsivystė į stiprų vienetą. 
Ekipa su buvusiais vytiečiais Ku
liu ir Priekaščiu, bei didžiaisiais 
Vaičiuliu ir Bustinu, taip pat 
priskaitytina prie favoritų.

Nekokie pyragai „laukia LSK 
moterų krepšininkių. Jei ne
paveiks iki to laiko Gintautaitė, 
visai blogai gali būti.

Antrasis žaidynių ratas, api- Išnuomotas modemiškas su 
mąs futbolą, lengvąją atletiką, visais oro šildymais ir šaldy- 
plaukymą, tenisą jau nebe už mais autobusas. Kelionės kaina 
kaliių-liepos mėnesi, 
Yorke. Tikėsimės, kad newyor- 
kiečiai bent savo organizaciniais 
gabumais neapvils, nes sporto 
aikštėse, kaip matote, jau nebė
ra kuo bepasigirti.

Atlotas 7209

RAUDO VAIANDA JAŪTotUSMB 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEUJYORKO 
N-J. 1RCONN. APYLINKĖJE KU
RIS.IEŠKO ATSIGAIVINIMO U& 
TUVJŠKAME ŽODYJE KLEMKOJE.

^SPORTAS
DIElfos TEMOMIS

Mūsų futbolas šiais metais 
daugiau negu liūdnas. Pirmoji 
ekipa su 4 taškais iš 13 rungty
nių stovi lentelės uodegoje ir 
neturi vilties oberlygoje pasilik
ti. Sezono pradžioje klubo* vado
vybė stengėsi kiek galėdama. 
Nusamdė salę treniruotėm, bet 
nebūdavo norinčių ja naudotis. 
Neturint savųjų, teko gelbėtis 
svetimaisiais.

Rezervinės padėtis šį sezoną 
taip pat pasirodė skandalingą, 
dariusi gėdą ne vien klubui, bet 
ir visam lietuviškam speptui. 
Jaunučiai savo komandos taip 
pat negali pirmenybėn išleisti 
dėl žaidikų trūkumo. Tik jau
niai šiaip taip laikosi. Lietuviš
kos komandos šiuo metu kaip ir 
neturime.

Stipriausiais kandidatais į 
oberlygą, vieton iškrentančių 
mūsiškų, yra ukrainiečiai. Liki
mo ironija-jų treneris ne kas ki
tas, o mūsų K. Brazauskas, ku
ris pradžioje savo paslaugą bu
vo pasiūlęs, saviesiem, bet dėl 
to, kad nebuvo norinčių žaisti, 
priėmė ukrainiečių kvietimą. 
Atrodo, kad jam ten neblogai se
kasi. Nesinorėtų ieškoti kaltinin
kų, kurie mūsų sportą taip pa
klupdė. Nešviesi ir finansinė 
klubo būklė.

Geriau sekasi Waterburio Gin
tarui, savo lygoje stipriai sto
vinčiam. Pirmininkas Katarskas 
dar pateko į Connecticuto val
stybinę futbolo sąjungos vado
vybę. New Yorko LSK nė per 
septynetą metų negalėjo to pa
siekti.

Visos šios LSK nelaimės iš
šaukia balsus, kurie ragina abu 
sporto klubus susijungti, nes 
ir krepšinio pereinamoji taurė 
nukeliavo provincijom Lietuvių 
Atletų Klubas šiuo metu gali dar 
girtis Amerikos ir Kanados lietu
vių krepšinio meisteriu. Bet ar 
ilgai? Balandžio 12 ir 13 Cleve
lande turėtų būti vainikuotas 
naujas meisteris, bet Atletų ko
manda šiuo metu nėra formoje.

ti, pirkimui piniginiy perlaidų (Mo 
ney Orders),

• TELEVIZIJOS APARATAI.
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI, 
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

Perkant * parduodant namus, ar 
nuomojau!

ETERNAL FILM CORP.
1790 Broadway 

New York 19, N. Y.
Clrcle 6-6500

vardo nenešiojo, nors šiaip jau 
eilę metų yra pelnę svarbių per
galių. štai kad ir paskutinis tur
nyras Chicagoje. Linkėtina Li- 
tuanicai šį kartą savo gausių ša
lininkų neapvilti. Po ilgų ban
dymų metų gal ši vienintelė 
grynai lietuviškai kalbanti ekipa 
nuskins laurus.

ro PlaCE,
YOUR AD

CANCEL OR CHANG6
CALL LO 3-7291

aikštėje Lietuvių Pilibaitis, J. Byla, J. Stukas, 
V. Tursa; po 3 — B. Vasilio- 
nis, V. Pryžgintas, S. Rama
nauskas, J. Stanionįs, J. Po
vilionis; po 2 — P. Baltinis, 
P. Warkmeister, J. Markevi
čius, Plungienė, A Šaltenis, 
B. Ašmontienė, J. White, O. 
Atutienė, E. čemaška, J. 
Statkevičius.

Kiti aukojo po dolerį ir 
mažiau.

Alto Lindeno skyriaus val
dyba visiems aukotojams ta
ria lietuvišką ačiū.

Vladas Tursa 
Sekretorius.

Jaunučiams ir jauniams 
šachmatų popietę sumanyta 
surengti kovo 23 d. 2 v. p.p., 
So. Bostono L. P. D. klube, 
368 Broadway. Tėvai prašo
mi atgabenti savo vaikučius, 
bent kiek ar stipriau mokan
čius lošti į šią popietę. K. 
Merkis žada jaunučiams į- 
diegti gerų minčių, kaip su
stiprinti jųjų lošimą. Pasiža
dėjo dalyvauti: V. Adomavi
čius, abu Barimai, G. Kuo
dis, abu Makaičiai, J. Dau
girdas, G.Vaičaitis, G. Karo
sas ir kt.

(Atkelta iš 6 psL) 
svėčiai; — Lindeno miesto 
taribininkai John F. Blowett 
ir Paul Werkmeister.

Meninėje dalyje pasirodė 
solistai Ona Zubavičienė, 
Liudvikas Stukas ir Irena 
Stankūnaitė. Jiems akompa
navo muzikas J. Stankūnas. 
Muzikės čerienės — Mulks 
vadovaujamas Lindeno mo
terų Birutės choras padaina
vo lietuviškų dainų. Dekla
mavo lietuvių šeštadieninės 
mokyklos mokinės Birutė 
Vaičiūnaitė. Pabaigai moterų 
choro buvo sugiedota giesmė 
“Marija, Marija.

Po programos buvo su
ruoštos svečiams, programos 
dalyviams bei jų artimie
siems vaišės, kurias paruo
šė gabios ir darbščios šeimi
ninkės — A. Liudvinaitienė, 
S. Vameckienė, S. Mulks — 
Čerienė, E. Čemaskienė ir B. 

Favoritu greičiausiai bus Chi- Ašmontienė,
cagos Lituanica. Studentai ■ • ■ .

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, M*.

4. Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

Aukų buvo surinkta $ 264, 
50, iš kurių atskaičius išlai
das, Altui Chicagoje pasiųs
ta $ 235.00. Aukojo po 10 dol. 
kun. P. Totoraitis, L. ir V. 
Valantukevičiai, Gečiai, J. 
Prapuolenis, A. Skučas, J. 
Liudvinaitis, Alminai, 8 dol 
—0. ir B. Baubliai, 7 — K. 
Degutis, B. Juskys, 6 — K. ir 
M. Klimai; po 5 — B. ir S. 
Meilai, Juraičiai, Mayor Vil- 
liam J. Hurst, S. Vaičiūnas, 
Raudžiai, K. Mulks, S. ir M. 
Vameckai, O. ir J. Zubavičiai, 
D. Budreckas, S. Samatas, 
Irsai, Kukaičiai, J. Kasaus-

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vale., 

sekmadieniais — 1 vai. p.p. Egi 5 vai. vak.

50; atsinešti savo šachmatus.
Tautvaišos su K. Nedved 

partija iš Chicagos pirmeny
bių vaizdžiai rodo Tautvai
šos pajėgumą. Per 20 ėjimų 
(!) jis sunaikino žinomą 
ekspertą K. Nedved. Balti: 
Tautvaiša, juodi — K. Ned- 
wed. Partija: Caro — Kann 
apsigynimas.

I.e4 co 2.Žc3 d5: 3.dl d:e 
4.ž:e4 Žbl7 5.Žf3 Žgf6 
6.Ž:Ž Ž:Ž 7.Rc4 e6 8.c3 b6 
9.Že5 Rb7 10.0-0 Re7 ll.f4 
0-0 (mažesnis blogis būtų 
čia daleisri susilpninimą 11... 
go) 12.15 e:f5 13.B:f5 c5 14. 
Eg5 Žd5 15.K:R V:R (atrodo, 
juodųjų pozicija visai solidi, 
bet...) 16.Vf3!! Bado (juo
dieji jau turi sunkumų: į
16.. .g6 būtų sekę 17.R:Ž! R:R 
18.ž:g6!) 17.Bafl Zf6 18.V 
g3 (grąso B:Ž) Kh8 Į9.Vh4 
(vėl grąso B:ž g:B Rd3!)
19.. . Bde8 2O.R:f7!! juodi pa
sidavė, nes po B:R sektų 
Žg64- su valdovės laimėjimu.

K. Nedwed
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wkw, išvyko misijų į New Britam 
ir į Waterbury. Išbus dvi savai
tes.
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.FM 

savaitės misijas veda Paterso- 
ne, N. J. lietuvių parapijoje.

Kun, Vytautas Memėnas, 
keliaudamas iš Chicagos Ro

mon, buvo sustojęs New Yorke 
ir lankėsi Darbininko redakci
joje. Italijon išplaukė kovo 11.

Kalbės New Jersey 
gub. R. B. Mayner
Lietuvos nepriklausomybės 

40 metų sukakties minėji
mas bus kovo 23 d., 3 v. p.p. 
šv. Jurgio lietuvių salėje. 
Kalbės gubern. Robert B. 
Mayner, kongres. Peter W. 
Rodino, Newarko majoras 
Carlin, adv. A. Salvest, Lie
tuvos atstovas Washingtone

ALRK Federacijos
New Yorko apskrities draugi

jų atstovų ir valdybų susirinki
mas šaukiamas kovo 28 (Penkta
dienį) 730 v.v. Apreiškimo pa
rapijos mokyklos patalpose. Bus 
aptariami svarbūs klausimai. Vi- _____________________
sų draugijų atstovai ir valdybų " Ten tęs savo studijas, 
nariai prašomi tame susirinki
me dalyvauti. Ateitininkų rekolekcijos,

sendraugių, studentų ir mok- 
Apreiškimo parapijoj f sleivių, bus kovo 20-22 d. d. Pa

mokslai bus 7:30 v. v. vakarais 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje. Rekolekcijas ves 
kun. L. Jankus.

Už a. a. Kan. J. Meškauską 
bus laikomos Šv. Mišios antra

dienį, kovo 19 d., 9 y. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Užpra
šė Maironio šeštadieninės mo- 

yra atsiųstas laiškas iš kyklos mokytojiai ir mokiniai. 
Lietuvos; siuntėjas Alg. JPal- Kas gali, prašomas dalyvauti, 
tanavičius. Laišką atsiimti ar 
savo adresą pranešti Darbi
ninko administracijai (910 
Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y.)
Už a.a. kun. W. Pinkaus vėlę, 
minint 10 metų mirties su- 

. kaktį, kovo 22 d. 10 vai. šv. Jur
gio bažnyčioj, Brooklyne, bus 
atlaikytos iškilmingos gedulin
gos mišios. Pažįstami ir draugai 
prašomi atsilankyti.

Vladas Baltrušaitis,
operos solistas, dabar su vy

rų choru pastatęs Fausto operą 
Chicagoje, persikelia į New Yor- 
ką. Jis vargonininkaus Apreiški
mo liet. parapijoje. Su visa šei
ma atvyksta kove 28.

Mirė
Agnė Gadišauskienė laidoja

ma šeštad., kovo 15, iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios, 10 
vai. Pašarvota J. Garšvos laido
jimo koplyčioje.

Skautų vakaras _ _ _ _ _ _
rengamas balandžio 19, šešta- diskusijas apie lietuvių literatu- skelbiama apie Lietuvos pašto — 
dienį, Apreiškimo parapijos sa- rą, lygindamas ją su kitų tautų ženklus, apibūdinama Lietuvos 

" " pašto ženklų pirmoji laida. Biu
letenį redaguoja K. Matuzas, 
107-33 117 St. Richmond Kili 
19, N.Y.

dviejų savaičių misijos prasi
deda kovo 16. Pirmoji savaitė 
skirta moterim ir mergaitėm, 
antroji —vyram. Darbo dieno
mis pamokslai vakarais 7:39 
vai. Misijas ves tėv. Geraldas 
Motiejūnas, vienuolis pasįonis- 
tas. ' y---” :

nas ir J. Tysliava. Meninėje 
programoje dąinuoja “Rū
tos” ansamblis ir New Yorko 
skautų vyčių oktetas^ ir So
listai — Diana Mockeliūnas, 
L. Stukas ir Pr. Lticka.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir paremti Lietuvos laisvini
mo kovą «avo aukomis.

New Jersey Lietuvių
> Taryba

Kovo 23 vietinė 29 vyčių kuo
pa eis bendrai šv. Komunijos 
per 9 vai. mišias švč. Trejybės 
bažnyčioje ir tuoj pat po mišių 
bus pusryčiai salėje. Ta pačia 
proga paminėta šv. Kazimiero 
500 metų sukaktis.

Mišias aukos ir pamokslą pa
sakys prel. Ig Kelmelis, kuris 
yra vyčių kuopos dvasios vadas. 
Pusryčiams vadovaus Jonas Re
meika. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas tėv. J. Barkauskas, 
vienuolis benediktinas.

Parengimu rūpinasi pirm. J. 
gia finis semestri. Rengimo 'ko- Sakevičius, Gladys Douches, Ma- 
misiją sudaro V. Virbickas, S. 
Sirusas ir R. Čenkus.

Jonas Bačanskas, Vyties korp. 
junjoras, išrinktas pirmoju Bal
tų studentų klubo pirmininku 
City kolegijoje New Yorke.

Romas Vildžius, politinės eko
nomijos doktorantas Columbi- 
jos universitete, įstojo į Vyties 
korporacijos New Yorko skyrių, darni prie tų narių, kurie gerai 

Gerimantas Penikas yra susu- nesupranta lietuviškai, ir no
kęs spalvotą filmą iš New Yor- rėdami kitom filatelistų sąjun- 
ko skautų-skaučių gyvenimo, gom daugiau žinių pateikti apie 
Filmas bus rodomas Apreiškimo Lietuvą, leidžia angliškai. Nese- 
parapijos salėje balandžio 19. niai pasirodė 17 biuletenio nu- 

Rašytojas A. Landsbergis Vy- meris. Jame aprašoma sąjungos

ŠUKUOSENA minėjime. New Yorke suruošta antikinė paroda 
pagerbti Theodoro Roosevelto gimtuvių šimtmečiui. Rodoma, kaip 
moterys plaukus klosto dabar (kraštini) ir kaip tai darė seniau

BOSTON. MASS.

E
BARASEVIČIUS ir SCNUS '
FUNEBAL IIOM

40 valandų atlaidai,
Sv. Petro parapijos bažnyčio

je kovo 21 pradedama Švč. Sak
ramento 40 valandų adoracijos 
atlaidai. Penktadienį, kovo 21d. 
8 vai ryto šv. Mišios, procesija 
ir švč. Sakramento išstatymas - 
adoracijai 730 v. vak. mišparai 
pamokslas ir palaiminimas švč. 
Sakramentu.

šeštadienį, kovo 22d.; 5 vai. 
ryto išstatomas švč. Sakramen
tas adoracijai. 7, 7:30, 8 ir 9 vai. 
ryto šv. Mišios 7:3(T v. vak. miš- ! 
parai pamokslas ir palaimini- I 
mas švč. Sakramentu.

Sekmadieni, kovo 23 d.: 5 vai. 
ryto Švč. Sakramentas ištatomas 
adoracijai 7,8,9,10 ir 11:30 vai. 
ryto Šv. Mišios. 3 vaL p.p. miš
parai pamokslas, procesija iri 
iškilminga atlaidų užbaiga.
Kunigų Vienybės susirinkimas.

Naujosios Anglijos Liet. Ku
nigų Vienybės susirinkimas į- 
vyks kovo 21 Bostone šv. Petro 
parapijos klebonijoje. Susirinki
mas pradedamas šv. Valanda pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. ryto. *

Aito skyriaus 
susirinkime kovo 8 išrinkta 

1958 metų valdyba: pirm. A. ; 
Matijoška, vicepirm. K. Mockus 
sekr. J. Sonda, ižd. J. Arlaus
kas. Naujai valdybai teks rū
pintis Alto nuvažiavimu, kuris 
Bostone šaukiamas birželio 27- 
28. Suvažiavime pakviestas daly
vauti ir sutiko kalbėti šen. John 
Kennedy.

Atleido nuo pasninko
Kovo 17 Bostono arkivyskupi

ja švenčia savo globėjo šv. Par- 
riko šventę. Arkivyskupas Ri- 
chard J.Cushing visus arkivy
skupijoje esančiosios tą dieną at
leido nuo gavėnios pasninko.

Mažųjų orkestras
Šv. Petro parapinėje mokyklo 

je seselė Bergmaną suorganiza
vo jaunųjų smuikininkų orkes- I 
trą. Orkestrėlis jau keletą kar
tų pasirodė mokyklos pramogo-

• si ir vasario 17 ir 22 d.d. dalyva
vo visos arkivyskupijos katali
kiškų mokyklų surengtam sim
foniniam koncerte.

I

254 W. Broadivay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVTČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2390

F U N E R A L HOME
197 Webster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktĮ
Nauja moderniška koplyčia šer- ' 
menims dykai. Aptarnauja Cam- * 
bridge ir Bostono kolonijas že- « 
miausiomis kainomis. Kainos tos ’ 
pačios ir j kitus miestus. i
Reikale šaukite- Tel. TR 6-6434 ♦

EVergreen 8-9770

MASPETH N. Y.literatūra.Įėję.

Lietuvių Radijo Valandos Programa

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

ry Balčiūnas, Kristina Korbert, 
Ann Ocealis, Elsie' Kupris ir 
Joan Yankauskas. F. V.

Išnuomojami kambariai, 
labai tinkami gydytojo ar 

advokato kabinetui 241 St. 
Nicholas Avė. (kampas Bleec- 
ker St.), Brooklyn, N. Y.

GAYLLE WH.LIAMS, Albany, 
N. Y^ sveikatos parodoje vilki 
ii m aito pasidirbtintą rūbą. Ji 
dirba maisto siuntinių skyriuje Juozapo kapinėse.

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
BrookljTi, N. Y.

NOTARY PUBLIC

K. Liegui

NEW YC AS -

Rate oi

SAVINGSBANK

Juozas'Sodaitis,
Gabijos leidyklos savininkas, 

Baltui paaukojo 33 knygas. 
Baltas nuoširdžiai dėkoja. Kny
gos bus tuoj pasiųstas į užjūrio 
kraštus.

Iš akademikų skautę veiklos
Skautų Vyties korporacija ren-

■ Vasario 16 ir šv. Kazimieras televizijoje
TV organizuota programa į- 

vyko sekmadienį kovo 9, 13 ka
nalu. Programa buvo skirta Lie
tuvos nepriklausomybės ir šv. 
Kazimiero sukakčiai paminėti. 
Programai vadovavo J. Stukas, 
pravesta anglų kalbą be vieno 
kito lietuviško žodžio ir be p. 
Vilkutaitės lietuviškai padekla-

Balto Centras
yra gavęs laišką iš Punsko, iš 

Lenkijos, su prašymu, kad at
siųstų lietuviškų vadovėlių, mal
daknygių. Punske po ilgos kovos 
paskirtas pirmas liet, kunigas 
parapijos klebonu. Pačioje para
pijoje yra 3000 liet., apylinkėse 
gyvena dar 20,000 lietuvių. Vei
kia gimnazija. Visiems trūksta 
lietuviškų knygų. Neturėdami 
lietuviškų vadovėlių, mokyklose 
naudojasi lenkiškais. Kas turė- 
.tų ir kas galėtų paaukoti, prašo- 

ties korp. susirinkime kovo 4 veikla, duodama bendrų filateli- ma siųsti balto Centrui, 105 
pravedė turiningą pašnekesį ir jos žinių. Daugiausia medžiagos Grand Street., Brooklyn 11, N.Y.

New York© filatelistai,
susibūrę į sąjungą, leidžia sa

vo biuletenį. Anksčiau jį leido 
lietuviškai, dabar, priesitaikin-

New York o apylinkės
visuotinis narių susirinkimas 

išrinko naują valdybą, į kurią 
įėjo: K. Kepalas, A. Eidukaitis, 
J. Gerdvilienė, V. Padarietis ir 
B. Svalbonas. Kontrolės kom. 
išrinkti: B. Kulys, J. Makauskas 
ir J. Pakalka. Atstovais Į pasau
lio lietuvių seimą išrinkti B. Ku
lys ir B. Svalbonas.

Kovo 9 įvyko Viešpaties 
Atsimainymo ■ parapijos 50 
metų jubiliejaus atidarymo 
iškilmės . Bažnyčioje 11 vai. 
sumą laikė prel. J. Balkūnas, 
asistojant kun. P. Lekešiui 
ir kun. K. Girniui. Pamoks
lą su 50 metų laikotarpio 
apžvalga jautriai pasakė tė
vas V. Gidžiūnas O.F.M. Kar-

500 metų sukakti.
Iškilmes praturtino para

pijos choro gražus, darnus 
giedojimas, vadovaujant A. 
Visminui. Giedojo šv. Liud
viko mišias ir Liauda Sion.

Sudarytas parapijos komi
tetas nuolat posėdžiauja ir 
ruošia viešą jubiliejaus mi
nėjimą.

Dr. Anatolijui Elsbergui
staigiai mirus.

AMERIKIETĖS akautto New Yorke mtoijo 4S metų sukakti

(3% regular plūs 1%% extra)

QUARTRRLT
Save Here — And Profit More — Bight Now!

nt

2 CONVENIENT OFFICES:
135 Broadway at Bedford Avenua

539 Kastern Partnray at Nostrand AvoMm

ponią Eugeniją Elsbergienę
skaudžioj liūdesio valandoj giliai užjaučia

ir kartu liūdi

Gerhardai ir Zemlickienė

ŠI YRA PASKUTINE SAVAITE užsakyti Velykų siuntinį 
į Lietuvą bei Sovietų Rusiją per

T A Z A B OF LONDON
36 THIRD AVENUE, NEW YORK 3, N. Y.

Pristatymas prieš Velykas. Dideli maisto siuntiniai iki
44 sv. nepaprastai žemoms kainoms

Be to, MEDŽIAGOS — DVIRAČIAI — SIUVAMOS 
MASINOS — AKORDEONAI

Katalogai lietuvių kalba siunčiami paprašius
Telefonas, ALgonouin 4-4160

muoto eilėraščio. Apie Lietuvą 
kalbėjo gen. konsulas J. Budrys, 
tekstą apie Vilnių skaitė akto
rius Juozas Daubėnas. Jo metu 
parodyta Vilniaus vaizdų iš al
bumo ir Brolių Motuzų filmas 
apie Lietuvos kariuomenės įžy- 
giavimą į Vilnių, pamaldos Auš
ros Vartuose. Gale prisimintas 
Šv. Kazimieras. Maldą tuo me
tu atkalbėjo kun. M. Kemežis. 
Į tarpus buvo įjungta “Rūtos” 
choras, vadovaujamas A. Kača- 
nausko, sugiedojęs Lietuvos 
himną ir. dar porą dainų; skau
tų vyčių oktetas, vadovaujamas 
M. Liuberskio, sudainavęs porą 
dainų, J. Matulaitienės vadovau
jama šokėjų grupė, pašokusi 
vieną šokį. Programa prasidėjo 
4 v. p.p. ir truko pusvalandį.

Tel. EVergreen 7-4335

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
FUNEEAL HOME

Joseph Garszva
Vaišins blynais.

Šv. Petro parapijos moterų ir 
merginų klubas kovo 16 d. 6 vai 
vak parapijos salėj prie E. 7-tos 
gatvės rengia blynų balių.

Atostogos vaikams.
Bostono arkivyskupijos 150 

m. sukakties proga arkivysk. 
Richard J. Cushing visiems ka
talikiškų mokyklų mokiniams 
davė savaitę atostogų. Atostogos 
prasideda kovo 17 d.

Mirusieji.
Po gedulingų pamaldų šv. Pe- | 

tro parapijos bažnyčioje kovo J 
mėn. 11 d. palaidota Grasilda J 
Kodzis 63 m. amžiaus. Velionė { 
gyveno 288 Athens St. Nuliūdi
me, paliko seserį. Palaidota šv.

WHIL — 14» k
Kiekviena aekmadienj nuo 11' iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nori pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduoklte ar siuskite

G R AB O R I U S

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a 11 n s • 
Šalin skas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parktray Staticm) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visoje

» miesto dalyse; veikia ventiliacija
TrL Vlrginia 7-4499

William J. Drake
Dragūnas

LIETUMS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

chorvedžiu
dėmėsi ui

30 kalėdinių giesmių
Surinko ir sutvarkė

JONAS J. AAVCICNAS
Kaina S1.00. 36 pusi

Gaunama:

: DARBININKAS,
; 910 WiUoughby Avcnue,


