
LAIŠKAI DEL PINIGO
PRANCŪZŲ DOMESYS LIETUVAI PER MILAŠIŲ

senato- 
\ ku

ris po invokacijos pirmasis ir 
pradėjo kalbas, skirtas Lietu
vos nepriklausomybės sukak
čiai pagerbti.

Atstovę Rūmuose invokacijai 
buvo pakviestas kun. J. Kidy
kas, S.J. iš Chicagos.

New Yorke Lietuvos genera
linis konsulas ir Lietuvos Lais
vės komitetas Baltijos laisvės no ir Chruščiovo atsilankymą 
namuose vasario 16 vakarą bu
vo padaręs priėmimą be jokiu 
kalbų. Dalyvavo tarp svečių Sal
vadoro, Kolumbijos, Chilės, Es
tijos, Graikijos, Liberijos, Mek
sikos, Nikaragujos, Ecuadoro, 
Kinijos, Ispanijos, Guatemalos 
konsulai. N.Y. Times, N.H. Tri- 

, bune, N. Žuercher Zeitung ir
kt spaudos atstovai.

• Washingtono .. The Evening 
Star aprašė, kaip lietuviai ir 
libijiečiai tą pačią dieną šven
tė Washingtone savo nepri
klausomybės šventę. Apie pri
ėmimą Lietuvos atstovybėje 

jo, kad jame dalyvavo iš vals
tybės departamento sekreto
riaus pavaduotojo žmona Mrs. 
Dillon, sekretoriaus pavaduo
tojas Loy Henderson ir kiti 
departamento pareigūnai, vys
kupas John M. McNamara, 
senato kapelionas F. B. Hąr- 
ris, Mrs. Peria Mesta, kon- 

žmona, gen. Graves Erskine 
ir jo žmona ir kt Tarp diplo- 

ambasadorių, Kubos, Austra- 
Hjos atstovus, Vokietijos pa
siuntinybės atstovą, taip pat

Papasakojo, kad p. Kajeckie- 

lekciją lėlių, kurios vaizduoja 
lietuviškas , vestuves. Kolekci
ja buvo atgabenta į pasaulinę 
parodą 1939. Ją paruošė mo
teris, kuri dabar yra Sibire.
UŽUOJAUTA IR PADĖKA

Lietuvos atstovas Washing- 
* tone J. Rajeckas vasario 16 

pasiuntė raštą valstybės sek
retoriui J. F. Dalies su padėka 
visų lietuvių vardu už jo pa

už jo visą praeities veiklą, 
duodančią vilčių pavergtai 
tautai. Taip pat pareiškė svei
katos linkėjimus. -

Jorsuy Journal vasario 16 |-
, sidėjo Prano Vaško laišką apie

Lietuvos valstybės sukūrimą, 
pavergtimą, nors Amerika ją te- 
bepripažįsta. Pabaigoje auto
rius klausia: _
“Lietuvai neleista laisvais rin- metų. Turi elektronines akis 

atmosferai matuoti. Turi bate
rijas, kurios perduos ženklus į 
žemę porą savaičių.

kinius pasirinkti sau valdymo- 
a formą. Kodėl neleista? Te
gul patys gyventojai pasirenka. 
Sovietai atsiako leisti laisvus 
rinkimus. Jei kitos tautos gali 
pačios pasirinkti, Lietuva turė
tų galėti taip pat”.

KUN. JODOMAS

Brikais gyvenęs Laukuvoje 
hm. Mykotatt Jodokas.

ŠRalės parapijos šventoriuje.

'os iurys derybom tarp JĮbkvos ir Va 
Macmillanas tarpininkaus, ieškodamas bet kpkiy nuolaidą Maskvoj

ir Vakarų

Politmię įvykię- centre — 
Anglijos mm. pirmininko Mac- 
millano ir užsiėmę raicalę min. 
Lloydo kelionė į Maskvą

Jie su palydovais išskrenda 
į Maskvą šeštadienį ir išbus ten 
10 dienų. Grįžęs Macmillanas 
aplankys kovo 9-10 Paryžių ir 
kovo 12-13 Bonna. -

Reikmę sugalvojo Chruščio
vas ir per savo atstovą Londo
ne paragino Macmillaną, kad 
revizituotų 1956 metų Bulgani-

Londone. Tačiau Macmillanas

AMERIKA KREIPIA AKIS | KAIMYNUS. Prezidentas Eisen- rinks aukas P®r visa gav^
hoveris ir daugėtos lyderis Johnsonas išvyko pakviesti į Meksiką nią.------ ■ ■ ■ - ■ - ............. ......................... ... ...... .................. ........ . — . .

MASKVA: JEI MOSę SĄLYGŲ NEPRIIMSITE, BUS KARAS
Chruščiovas vasario 17 kal

bėjo Tūloje:
—Jei Vakarai nesutiks da

lyvauti konferencijoje taikos 
sutarčiai su Vokietija, tai So
vietai vieni padarys taikos su
tarti su rytų Vokietija. “Nėra 
nuolaidų, kurias mes galėtume 
padaryti’.

— Vakarų lyderiai skelbėsi,
— kalbėjo toliau Chruščiovas,
— kad jei keliai į Berlyną bus 
blokuoti, tai jie imsis oro tilto.
Į tai Chruščiovas atsakė: kiek
vienam rytę Vokietijos teisię 
paneigimui bus pasipriešinta —

Satelitas su akim orui tirti
Cape Canaveral, Fla., vasario 

17 paleistas naujas satelitas su 
Vanguard raketa. Dėl to ir sa
telitas pavadintas Vangurard 
n.

Satelitas turi 21.5 svaro. Pa
siekė orbitą apie žemę 335 — 
2059 myliu nuotolyje. Apsisuka 
apie lėmę per 126 minutes. Iš
silaikys dešimtis, o gal šimtus

tikisi, kad Maskvoje jis atliks 

kiem sąlygom Maskva - sutiks 
sujungti Vokietiją; įtikins Mask
vą, kad Vakarai nesirengia pa? 
siduoti Maskvos ultimatumui 
pasitraukti iš Berlyno.

KAIP VERTINA MACMILLANO

Trumanas, buvęs prezidentas, 
paskelbė straipsni, kuriame 
Macmillano kelionę vertina tei
giamai. Macmiilano nuvykimas, 
mano jis, reiškia, kad durys

ar fai būtu vandenyje, sausu
moje ar ore. Sovietę kariuome
nė stovi rytę Vokietijoje tam 
reikalui.

—Kiekvienas supranta. — 
vėl aiškino Chruščiovas, — kad 
pradėjimas šaudyti reiškia ka
rą. Taigi vakarę mėginimas pa
siekti Berlyną jėga reikšiąs ka
rą. *

Eisenhowerio atsakymas 
Chruščiovui

Prezidentas Eisenhovveris va 
sario 18 spaudos konferencijo
je patvirtino, kad valstybės 
sekretorius Dulles liks pareigo-

Tikima, kad naujas satelitas 
pateiks žinių apie žemės debe
sų tirštumą ir storumą o taip 
pat kitų metereologinių davi
nių, kurie padės tiksliau nusta
tyti pranešimus apie orą.

Vanguard II yra jau šeštas 
Amerikos satelitas. Dar besi
sukančių satelitu jis rado ketu
ris. Amerikos Vanguard I ir so
vietinis sputnikas dar. tebe 
siunčia ženklus; kiti du—Ex- 
plorer I ir IV sukasi, bet 
nutilę.

tarp Maskvos ib Vakarų palie
kamos atviros. ^Įai proga'Sovie
tam įsitikinti, kad Vakarų nuo
laidos bus perkamos tokiom 
pat Maskvos nuolaidom. Nau-- 
dingą ta kelionė esanti ir Va-

Ką'Vakarai siūlo Maskvai?
Amerika, Anglija, Prancūzija, 

Vokietija skyrium kiekviena va
sario 16 davė atsakymą į Mask
vos siūlymą šaukti Varšuvoje 
28 valstybių konferenciją tai
kos sutarčiai su Vokietija pasi
rašyti ir svetimai kariuomenei 
iš Berlyno atitraukti. Vakarų 
atsakymas tokis:

—Vakarai siūlo keturię už* 
sieniu retkalę ministerię kon
ferenciją, kurioje gali dalyvau
ti ir rytę bei vakarę Vokietijos 
atstovai kaip patarėjai, eksper
tai.

— Vakarai iš Berlyno nesi
trauks, nors Maskva grasina 
savo teises Berlyne perduosian- 
ti rytų Vokietijai. Amerikos at- 
skymas dar pridėjo, kad Mask
vos grasinimas reiškia grėsmę 
pasaulio taikai.

— Amerikos katalikę vysku
pai fondą užsienio pagalbai no
ri padidinti šiemet 10 procen
tų. Pernai jis buvo 336,777 doL 
Rinkliavos bažnyčiose bus ko

jau

VANGU ARDAS II

su įsipareigijimę vykdymą 
Jei Chruščiovas kalba'apie šū 
vius, tai jis turi kalbėti apie 
šūvius, kuriais norime sulaiky
ti mus nuo pareigos vykdymo 
Mes nesakėme, kad mes kelią 
į Berlyną skinsimės šūviais.

Prezidentas susilaikė nuo ko 
mentarę Chruščiovo F~3Vri 
mam, kuriais tas sutiko šen. 
Mansfieido kalbą dėl Berlyno.

— AFL-CIO rengia bedarbių 
žygį į Washingtoną Nori tuo 
pabrėžti reikalą kovoti paga
liau yų nedarbu, kuris vėl yra 
padidėjęs.

10 CENTŲ

karam, nes Vakarai pamatys, 
ar yra realios prasmės daryti 
naują “viršūnių” konferenciją, 
kurios Sovietai nori vietoje Va
karų siūlomos užsienių reika
lų ministerių konferencijos.

Ligšioliniai susirašinėjimai ir 
pareiškimai rodo, kad Maskva 
laikosi griežtos, karingos, agre
singos ir grasinančios taktikos. 
Vakarai priešingai: ieško kom
promisų, nuolaidų ir jom patei
sinti kartoja viceprezidento Ni- 
xono paskutiniu laiku tartus 
skambius žodžius: “tvirti prin
cipuose, lankstūs taktikoje’^.

Viduriniuose rytuose rungiasi trys
Vidurinius rytus labiausiai 

šiuo metu maišo Nasseris. Mask
va ir Kassem. Nasseris perei
tų metų liepos revoliuciją Ira- 
ke laikė didžiausiu savo laimė
jimu ir nauju žingsniu į ara
bų vienybę. Jis buvo tada vie
nintelis. Dabar jis nebe vienas. 
Susilaukė konkurento Irako 
Kassem. Kassem nenori jung 
tis su Nasseriu. Kassem per
sekioja Nasserio šalininkus ir 
komunistam leidžia užimti svar
biąsias pozicijas Irake. Kassem

vartosime jėga, Mes sakėme, 
kad mes.neišsiž adėsime savo 
atsakomybės prieš Berlyno gy
ventojus. Mes ją vykdysime, ir 
bus antroji pusė, jei imsis jė 
gos, norėdama užblokuoti mū-

se, kol jis pats galės, o paskui 
atsakė ir į Chruščiovo pareiški
mus Tūloje:

TURKIJOS min. pirm. Mende- 
res po lėktuvo katastrofos gyja

KIPRO

Mende- 
vasario

NELAIMĖ SUKLIUDĖ 
SPRENDIMą

Turkijos min. pirm, 
res ir riša delegacija
17 vyko į Londoną užbaigti de
rybų dėl Kipro likimo. Dėl mig
lų lėktuvas įkliuvo į mišką ir 
sudužo. Žuvo 12 delegacijos as
menų. Pats min. pirmininkas 
Menderes buvo sužeistas. Nelai
mė uždelsia Kipro salos spren
dimą kuris ministerių jau bu
vo sutartas ir Anglijoje pritar

UOSTAS UŽ ALŽIRą
Tuniso prezidentas Bourgui- 

ba vasario 17 įspėjo Prancūzi
ją, kad Tunisas gali pareikalau
ti atsiimti visas prancūzų ba 
zes, jei Prancūzija per 4 mėne
sius nepatenkins Alžiro nacio
nalinių siekimų. Jei Prancūzi
ja duotų nepriklausomybę Al 
žirui, tai Tunisas sutiktų palik
ti Bizertos .uostą Prancūzijai.

POPIEŽIUS SKATINA I 
SOCIALINĮ TEISINGUMĄ

Popiežius Jonas XXIII vasa
rio 18 kalboje per radiją, skir
toje Liurdui ryšium su Berną 
dėtos diena, Įsakmiai ragino 
uoliau vykdyti socialinj teisin 
gumą — pasidalyti savo tur 
tais su tais, kurio mažiau už 
mus turi.

Skelbiame čia dviejų lietu
viškų įstaigų susirašinėjimą rei
kalu, kuris yra vertas ir plates
nei lietuvių visuomenei žinoti.

LIETUVOS LAISVĖS 
KOMITETO PIRMININKO 

LAIŠKAS
Lietuvos Laisvės Komiteto 

pirmininkas Vaclovas Sidzikaus
kas 1959 sausio 20 buvo para
šęs laišką Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomojo komiteto 
pirmininkui L. šimučiui. Jame 

ANGLIJA TARPININKO 
VAIDMENYJE. . Min. „pirm. 
Macmillanas vyksta j Maskvą.

parėmė Kuwait perversmą prieš 
Angliją. Tarp arabų garsėja. 
Jis atidarė duris į Iraką Mask
vos prekybai, Maskvos pagalbai, 
nusikreipęs nuo Vakarų. Nas- 
serio ir Kassem spauda bei ra
dijas kaltina vienas kitą ardant 
arabų vienybę.

Maskva įspėjo Nasserį nekiš
ti pirštų į Iraką. Bet ta pati 
Maskva duoda povandeninius 
laivus Nasseriui ir pasirašė su
tarti užtvankai statyti.

Anglija stovi iš Šalies, ir be
lieka jai tik stebėti, kas iš tų 
trijų greičiausia laimės.

Suomiam nori
užčiaupti burną
Suomijos prezidentas Kekko- 

nen buvo iškviestas į Lenin
gradą, kur susitiko su Chruš
čiovu tuo metu, kai Mikojanas 
siautėjo Amerikoje. Dabar aiš
kėja. ko , norėjo Chruščiovas. 
Jis kalbėjo apie ūkinių derybų 
atnaujinimą, bet už priimamas 
iš Suomijos prekes Chruščio
vas reikalavo — pašalinti iš vy
riausybės antikomunistus, sus
tabdyti spaudoje, radijo prane 
Šimuose, knygose priešsovieti- 
nius pasisakymus, dūoti dau
giau vietos sovietinei propagan
dai. Prezidentas Kekkonen tai 
pažadėjęs. Bet Suomijoje yra 
spaudos laisvė. Ar suomiai sa 
vo prezidento paklausys? Suo
mijoje buvo tradicija preziden
to bekritikuoti. Bet dabar pasi
rodę balsų prieš Kekkonen.

DULLES TUO TARPU 
PASILIEKA

Valst. sekr. Dulles jau pa
sėdi ir pavaikščioja. Gydytojai 
tebetiria, kokiom priemonėm 
geriausia sektųsi sustabdyti vė
žio veikimą Prezidentas Eisen- 
howeris ligonį Vėl aplankė. Po 
pasikalbėjimo Baltieji Rūmai 
paskelbė: Dulles pasiliks valsty
bės sekretoriaus pareigose ma
žiausia beini koletą saviačię; pa
skiau galutinis sprendimas pri
klausys nuo paties Dulles. 

—New Yorke 16 vakarinių 
aukštesniųjų mokyklų nuo va
sario 18 visai nustojo veikti. 
Iš 800 mokytojų 700 atsisakė Iš 
pareigų? kad Švietimo valdyba 
nesutiko pakelti atlyginimo.

( sJie reikalavo už vakarą nuo tuo-
, jau 17 doL. nuo rugsėjo 21 doL
, Valdyba sutiko nuo rugsėjo mo- ____
i kėti po 18, nuo kitų metų 21: faužė rankai kOjės. bet likogy- 

Derybos nutrūko.

buvo toks reikalas dėstoma: 
“Kovo 2 dieną sueina 20 no 

tų nuo mirties Lietuvos ĮgaUo 
minist. Prancūzijai, žinomo i 
šytojo Oskaro Liubicz Mil 
šiauš. Milašiaus — rašytojo va 
das prancūzų intelektua 
sluoksniuose yra plačiai ir p 
garbiai minimas. Milašiaus va 
du prancūzuose galima padar 
ti Lietuvai didelę pozityvią pr< 
pagandą 0 Milašiaus mirtų 
dvidešimtmetis tam sūdai 
ypač gerą progą. Lietuvos at 
tęvas Prancūzijai dr. S. Bačfc 
šiokios progos labai nenorėt 
praleisti neišnaudotos. “Mik 
šiauš vardas. — rašo dr. S. B.
čkis, — nuolat kyla ir vis gar 
sėja. Sukaktuvėms tinkamai pa 
siruošti ėmiaus iniciatyvos ši 
jo draugais sudaryti speciali 
komitetą. Radijas pažadėjęs yr: 
jau dvi emisijas. Bus iškilmių 
gas aktas viename teatre. Jc 
veikalų leidėjas išleis specialų 
žurnalo “Les Lettres” nr..„. Su
prantamą, visos šios iškilmės 
susijusios su išlaidomis.... Ne
žinau. iš kur ir kaip man pa
vyks kreditų gauti. Prancūzai 
jo garbintojai sako: “Milosz yra 
jūsų Victor Hugo. Jūs viską tu
rite padaryti tinkamąją.jam. pa
minėti’.

Iš tikro, kai tarptautinės po
litikos horizontuose Lietuvos 
bylai padrąsinančių prošvais
čių nesirodo, mūsų kultūrinio 
pobūdžio propaganda Įgauna 
juo daugiau reikšmės. Ir todėl 
d r. S. Bačkio susirūpinimas Mi
lašiaus mirties sukaktį panau
doti prancūzų intelektualiniuo
se sluoksniuose, supažindinti su 
Lietuvos padėtimi ir laimėti 
Lietuvai draugų yra sveikinti
nas ir paremtinas.

Aišku, kad esamomis sąlygo
mis dr. S. Bačkio 'pastangas 
materialiai paremti galėtų tik 
Amerikos Lietuvių Taryba, ži
nodamas ALT vykdomojo komi- 
teto jautrumą visiems lietuviš
kiesiems reikalams, drįstu ma
loniam komiteto dėmesiui pa
teigi ir dr. S. Bačkio finansi
nį rūpęstį ryšium su Milašiaus

(Nugeltą į 2 psL} .

LAIŠKAI DEL 
MIKOJ ANO

Vienas iš Pranciškonų tėvų 
pasiuntė sveikinimą senatoriui 
Walter H. Judd, iš Minnesotos, 
kada jis atsisakė dalyvauti Mi- 
kojano pagerbime. Senatorius 
atsakė:

" Aš niekad nelaukiau, kad 
būtu kas gere iš musę morali
nės paramos tironam ir prispau
dėjam. MūSę geriausia viltis tai
kai yra tvirta parama paverg 
tiesiem. Jie atliks svarbiausią 
rolę tironam silpninti ir even
tualiai nugriauti, jei tik mes iš 
kvailumo ir bailumo tironu ne- 
paremsime. Tegul šiais metais 
stiprės, o ne silpnės Amerikos 
parama žmonię laisvei ir pa
garbai visur".
Senatorius pridėjo dar ir nuo

rašą laiško, kurį jis buvo pa
siuntęs Eric Johnstonui, kvietu
siam senatorių į Mikojano pri
ėmimą. Tame laiške senatorius 
rašė:

" negalėsiu dalyvauti dėl 
tę pačię priežasčię, dėl kurtę 
negalėčiau dalyvauti Hitlerio, 
Himlerio, Noro ar Džengis Cha
no pagerbime. Tiekos pevergtę, 
nukanldritę ar nužudytę dva
sios žiūrės iš viršaus Į šias vai
šes.... Mielai ateičiau Į priėmė 
mą, jei Mikojanas ir jo sėbrai 
pirma palolstę tautas, kurias jio 
laiko pavergę, ir atsisakytę nuo 
programos pavergti IScuslas tau
tas.... Kodėl prieš priimant Ml- 
kojaną nosurengtas priėmimas 
pagerbti Vengrijos kankiniam?"

— Now Yorko vasario 17. 11 
metų vaikai iškrito pro langą iš 
septyniolikto ankšto —200 pė 
dų. Pataikė ant krūmo. Susi- 

vas. Ar UsiUisyt — neaišku
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Lietuvos komunistų partija,

ja, bet nario knygelės yra Ta-

Chicagoįe

TUO REIKALU

mas.

kakties pagerbimas įeina j kul
tūrinės akcijos apimtį. Ameri-

ALTO SEKRETORIAUS 
ATSAKYMAS

Į aną LLK pirmininko laišką 
vasario 9 atsakė ne Alto pirmi-

-

. TUNISO prezidentas Bourguiba
IT svar- ęejkaiauja Alžyrui nepriklausom/- y

Street (Penki stulpai turgaus dotis jo bendradarbiavimu, 
aikštėje), kaip pirmąjį pastaty
mą 1959-60 m. sezonui Dra
mos premjera numatyta Šių 
metų rugsėjo mėnesiui. Šiuo 
metu tariamasi su režisieriais....
Penki Stulpai Lambs Club teat- ' 
re bus pirmasis lietuviškos dra-

gėriai, banditai?.... Tiesa, mes Apio tą dramą dar sykį
Dirva vasario 12 praneša apie Draugo redakcija

New Yorko aktorių klubą The Prie 106 žinios pastabą: “Gali- ros lėšos. Alto atsisakymas pa- 
Lambs Club, kuris “kiekvieną ma tik apgailestauti, kad mūsų remti ir siūlymas kreiptis į ben- kurie sukfirę <<po men0 
sezoną stato keletą naujų dra- talentai duodasi įtraukiami į druomenę lėšų tenka supras- veikalą E tikrovės”,
mų ... Dėl dramų pasiūlos gau- sovietų propagandos leidinius”, ti, kaip praktiškas atsisakymas Tai kad tų tautų vaiz- 
sumo statytiniems veikalams Šalia apgailestavimo tektų nuo vieno ir bendro iždo lais- kilojamas bolševikinis gyveni-
atrinkti veikia 9 asmenų komi- pasidaryti ir lietuvių visuome- vinim© reikalui Lietuvių visuo-
sija.... šios savaitės pradžioje nei išvadą: kas nuėjo bendra- menė iš to gali pasidaryti ati-

“komiSja oficialiai atrinko A darbiauti į Maskvą, tegul su ja tinkamas išvadas, kurios, ma- Meluok, bet nepersimeluok!
Landsbergio dviejų veiksmų u* turi reikalus; lietuvių visuo- nome, nebūtų pageidaujamos Sovietiniai laikraščiai turi 
dramą Five Poles in A Market menė neturi jokio reikalo nau- nei pačiam Altui nei naudingos girti sovietinius laimėjimus, o 
Street (Penki stulpai turgaus dotis jo bendradarbiavimu. bendram lietuviškam reikalui, kad jie atrodytų didesni, rei

kia iškeikti “nacionalistinės bur
žuazinės” Lietuvos atsilikimą. 
Tą “atsilikimą” rodydami, taip 
nusimeluoja, kad ir jų rusiški 
mokytojai galėtų įspėti: “Vii, 
da mieru znai” — meluok, bet 
su saiku. Tokis be saiko mel» 
išlenda Sovetskaja Litva pasa
kojime, kad "buržuazinėj Lie
tuvoj’ buvo viso "2 aukštojo 
mokslo įstaigos ”. Jeigu tom 
“aukštojo mokslo įstaigom” pa-

pras- _ _
minga į ją .kreiptis?” Sovetskaja Litva du kores-

mos profesionalinis pastaty
mas anglų kalboje”.

Veikalo negalint* paskaityti, 
taip ir lieka mįslė: ar pats vei
kalas taip suniekino partizanų 
legendą, ar taip prinešė akto
rius, ar taip priėmė žiūrėtojas? 
Lieka ir kita mįslė: ar Broadwie- 
jaus teatrui šio veikalo pasi- 
rinkimą nulėmė meninė vertė 

uitai priimta ar teatralų tarpe išplitęs kultur-

sai statyti negalima”.
Kutkus griežtai neigiamai pa

sisako dėl veikalo tautinio auk
lėjimo požiūriu. Nes drama 

“kovojančių už Lietuvos lais-

berijos ir iš kai kurių Amen-; 
iras vietų. Tai vis tvirti pritari-
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profesorius atsakinėjo:

mojo klubo svarbius posėdžius.
O geografas p. A Benderius par 
sikvietė mane pas save į Brook- 
įmą, kad ir ten padėčiau to
kiam pat klubui įsikurti. Taigi

Įmname posėdy gavęs 10 na- saaimym>

. . ' nežinojau. Studijų kelionę ir

kultūras Hetirrišką' valstybėlę 
britaniškoje valstybių bendruo-

AH.lkilMSm.ndemvie

tuviam kolonizuotas Madagas
karo k* kitur?

Ats. Madagaskarą truputį pa
studijavau, radau jį politiškai

gubernatorium atlikau vien sa

siūliau. Bet lenkai buvo apie 
1930 m. labai susidomėję Ma
dagaskaru, ir buvo ten nuvyku
si lenkiška kelių specialistų 
ekspedicija. Tačiau ir jie ten 
nieko nepradėjo. Mano pirmas 
susidomėjimo kraštas buvo cen
trinis Quebec (Kanadoje) 1924 
m. Brazilijos politines sąlygas 
studijavau 1927 m. nuvykęs 
į Rio de Janeiro ir Sao Ųaulo. 
1930 m. gerokai studijavau An
golą, Pietinę Rodeziją, 
Tanganiką. -■- Karo — .metu 
buvau susidomėjęs Mingano 
kraštu Ouebeco pajūry, Matanu- 
skos slėniu Alaskoje, pietine 
Argentina ir Naujų Hebridų sa
lom. Dabar gi labiausiai įsigi
linau į Britų Hondūrą,' kurs yra 
mano pirmasai pasiūlymas.

Kodėl Hondūrą?
Ats. Todėl, kad ta šalis vi

sai nedidelė, tik trečdalis Lie
tuvos, tad mažas pavojus išsi
sklaidyti ir svetimųjų tarpe pa
skęsti. Todėl, kad ten dar la
bai nedaug baltųjų (vos keli 
šimtai), tad nebūt pavojaus nuA 
tautėti. Todėl, kad tas kraštas 
net neturi didelių kaimynų, tad 
negresia pavojinga okupaciją. 
Kraštas dar gan primityvus, 
tad jame yra tikrų progų kur
ti "atsarginę tėvynę", su lietu
viškom institucijom;
biausia nieko neskriaudžiant, o bes.

Didžiosios (6) lietuvių orga
nizacijos Brarifijoj skatina su
manymą greičiau vykdyti.

Ar jau yra entuziastę, kurio 
norėt? tonai vykti ir kurtis?

kos ir gražus, naviguojamos 
upės Belizės. Atskiriem asme
nim maži sklypai bent . kiek 
brangiau kaštuotų, jų pirkimas 
irgi galimas, bet kurtis reiktų 
suglaustu kabiau, kad lietuviš
ka mokykla galėtų patogiai veik
ti. Kooperatyvas galėtų įsigyti

ti tarp 100 ir 200 asmenų. Ta
čiau jų finansinis pajėgumas 
gali būti nedidelis. Gerai sūdr

ias kapitalas galėtų jau kai ką 
pradėti, bet šiuo metu dar stin
ga atsidavusių organizatorių; 
dar stinga ir reikalingų žemės 
ūkio, miško, pramonės ir ko
operacijos specialistų. Neužilgo 
prasidės klubuose apklausinėji
mas narių finansinio pajėgumo, 
skiriamo “atsarginės Lietuvos” 
reikalui Jei pinigų būtų, tai 
žmonių užtektų vien iš Pietų 
Amerikos, o gal kiek ir iš Vo
kietijos. Rašą iš Brazilijos ne
norėtų gyventi šaltame klima
te, jie prašo į kurdinimo tropi- 
nėję. (dausų) juostoje. Brazili
jos lietuviai prisidėtų su $100,

Man* grįžus į JAV, čia pradėjo 
kurtis mažučiai rėmėjų rateliai, 
provizoriškai vadinami žaliosios 
Atžalos klubais. Jie dabar ir 
stovi viso sumanymo užnugary, 
jau atsiranda norinčių rimtai 
visą klausimą studijuoti. Para
ma kol kas reiškiasi tik karš
tu pritarimu būtinai steigti 
“atsarginę Lietuvą”. Dabar jau 
yra Žaliosos Atžalos klubai 
Washingtone, Chicagoje, De
troite, New Yorke ir Sao Paulo 
(Brazilijoj). Be to, kas savaitę
ateina man laiškas ar du B to-' 000 arba 10 nul«onM crazeizų.

. Ar žemės pirkimas būtę ko
lektyvus, ar individualus? •

Afs. Abu būdai butų pritai-

limų vietų: iš Braz ilijos, iš Li-

1illb į M

krūmus paverstų ganiavomis, 
arimais ir sodais.

Ką galvojate dėl skeptiškę 
pastabę, pastrocfinmę spaudo* 
je?

Ats. Dėl pasireiškiančio skep
ticizmo ar neracionalios kriti
kos visai nesijaudinu. Skepticiz
mas irgi juk turi gyvenime sau 
vietos. Ir aš kai kuomet kai 
kuriais klausimais palinksta 
skepticizmam. Tai visai natū
ralu. Kadangi atsarginės Lietu
vos steigimas nėra koks įpras
tinis reikalas, bet išplaukiąs iš 
tautos tragizmo ir labai pavo
jingos geografinės padėties prie 
Nemuno, tai jis didžiumai žmo
nių gali likti leistas ir dėmesio 
nevertas klausimas. Atsargines 
tėvynes užjūriuose turi tik ke
letas tautų: anglai, prancūzai, 
olandai, belgai, ispanai ir por
tugalai. Lietuviai prie tokios 
minties _ niekad nesipratino, tad 
ir psichologiškai jiems tai at
rodo neįmanoma, (b.d.).

LIAULiES ansamblis Maskvoj 1955 m.
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LIAUDIES ANSAMBLIS MASKVOJE IR SIBIRE
Iš Lietuvos

LAIŠKAI DEL PINIGŲ
(Atkelta iš 1 psl.) 

sukakties panaudojimu Lietu
vos kultūrinei propagandai, nuo 
savęs pridurdamas, kad, jeigu 
ALT bykdomasis komitetas 
ras galima tą reikalą kiek pa
remti, ta parama atliks Lietu
vai tikrai naudiną patarnavi-

sų š.m. sausio 20 dienos laišku, 
rašytu pašalpos Milašiaus minė
jimui reikalu. Reikia sveikinti 
Dr. S. Bačkio pastangas tinka
mai atžymėti Milašiaus 20 me
tų mirties sukaktį ir tuo pačiu 
pasitarnauti Lietuvos reikalų 
propagandai. Deja, ALT negali 
skirti savo lėšų tokio pobūdžio

Lietuvių liaudies meno an
samblis, vadovaujamas švedo, 
gastroliavo sausio pirmoje pu
sėje Maskvoje, puvo keli kon
certai — Kremliaus koncerti
nėje salėje, teatre, paskiau au
tomobilių fabrike. Su ansamb
liu dalyvavo ir baleto atstovė 
Sabaliauskaitė ir dainininkas 
V. Noreika. Iš Maskvos jie iš
vyko gastrolių dar į Kazachsta
ną (kur buvo depojtaojamai lie
tuviai). Ten turėjo aplankyti 
Almą Ate, Petropavlovską, Kok- 
čėtane, Karagandą. Iš ten vyko 
į Kirgizų sostinę Frunzę, Uz
bekistano sostinę Taškentą, 
Turkmėnijos ostinę Ašchabadą. 
Iš ten į Azerbeidžaną, Armėni
ją ir Gruziją.
> Kas dalyvauja konkursuose

Sovetskaja Litva praneša, 
kad buvo paskelbusi konkursą 
rašiniui — pasakojimas, atsi
minimas, vaizdas apie komunis
tų revoliucinius veiksmus 1918 
-1919 ryšium su partijos 40 me
tų sukaktim Lietuvoje. Jury ko
misija nerado nė vieno pasako
jimo, kuriam galėtų skirti pir
mą premiją, antrą premiją sky
rė Vorobjovui, - trečią Leitai. 
Primą premiją už vaizdus 3, 
500 rb. skyrė Abramavičiui, an- 590-125 "atstovai, 
trą 2000 rb. Belousovui, trė

pereitam. Partijos* narių skai
čius nuo pereito iki dabar pa
didėjo 4,293. Viso šiuo metu 
Lietuvos komunistų part yra 
41,574 nariai ir 7,540 kandida
tų. Per tą patį laiką įsisteigė 
240 naujų partinių organizaci
jų, iš jų 158 kolchozuose. Tai
gi komunistai sudaro Lietuvo
je 1.5 proc. gyventoj y-

Įdomu, kas buvo tie atstovai 
suvažiavime. Ogi 163 partiniai 
darbuotojai, 129 tarybinių or
ganų pareigūnai. Darbininkę ir^~- 
kokhozintnkę buvo tik z 112* 
Bet ir tame skaičiuje buvo 59 
kolchozų pirmininkai,. taigi pa
reigūnai. Vadinas, partijos su
važiavime buvo biurokratija, 
bet ne kuriančios produkuo
jančios Lietuvos atstovai.

Senų komunistų, kurie parti
joje buvo prieš karą, tarp de
legatų buvo labai mažai. Dau
gumas komunistais virtę jau 
po 1941.

Tautybių atžvilgiu tokis vaiz-

laikysi Kauno ir Vilniaus uni
versitetus, tai Dotnuvos žemės 
ūkio akademija tokiam bolševi
kiniam laikraščiui jau, tur būt, 
nebuvo aukštoji mokslo įstaiga. 
Taip pat veterinarijos akademi
ja, konservatorija, pedagoginis

_ institutas Vilniuje, prekybos in
stitutas Klaipėdoje — vis tai 
ne aukštojo mokslo įstaigos. To
šis melas pasiekia priešingą re- 
zultą, nei bolševikinis laikraš
tis nori. - ~

Kiek Lietuvoje yra komunistę
Tiesoje aprašytas Lietuvos 

kompartijos XI suvažiavimas. 
Jame iš mandatų komisijos pir
mininko Bieliausko pranešimo 
paaiškėjo, kiek komunistų at
stovų buvo suvažiavime ir kiek 
yra komunistų iš viso Lietuvoje

Suvažiavimui buvo renkafnas
vienas atstovas su sprendžia
muoju balsu nuo 80 narių ir . _
vienas atstovas su patariamu©-“ das: tarp delegatų buvo lietų
jų balsu nuo kandidatų į parti- vių 460, rusų 96, ukrainiečių 
jos narius. Atstovų su spren- 14, gudų 10, lenkų 6, kitų tau- 
džiamuoju balsu buvo išrinkta tybių 10.
596, su patariamuoju 129. Fak
tiškai dalyvavo suvažiavime nors vadina save atskira parti-

ninkas, kuriam laiškas buvo ad- koje yra lietuvių organizacijų, 
rasuotas, bet Alto sekretorius kurių vyriausias tikslas remti 7^ 2000 rT_ Belousovu1’ tre- šiam suvažiavimui buvo iš- rybų Sąjungos partijos išduo- 
dr. P. Grigaitis, pranešdamas: kultūrinius pasireiškimus. To- 750 Družuunui ir tt. Daug 45 atstovais daugiau nei tos. (Elta)

“ALT Vykdomasis Komitetas kių organizacijų tarpe pirmoje sa^° Pavar<^®s-
savo posėdy susipažino su Jū- vietoje minėtina Lietuvių Ben- Ką rašo apie Mikojaną

' druomenė. Ar nebūtų

zu uj 1 uiviii sjo ivuviitJO zunoiujiJ packaikvuac pondentai tepasakoja, kaip Mi-
REDAKCiwS PASISAKYMAS ^^35 buvo iškilmingai sutik- 

Draugo vasario 14 Vytautas SPAUDA bolševikinis pomėgis’? ’ TUO REIKALU tas ir ką jis pasakė amerikie-
Kutkus iš Detroito aprašinėja --------------------- r VIENAS NUĖJO I MASKVA I?e.tuJ0S La^ės Komiteto pir- Chicagoje. Bet nei ką a-
Algirdo Landsbergio dramos neturime teises reikalauti iš . . argumentai pakanka- merįkječiai jam pasakė, nei ko-
“Penkių stulpų” vaidinimą. Jį autoriaus, kaip ir apie ką ra- Draugas vasario 14 pranešė: mai įtikina, kad Lietuvos ats- ^ piketus Mikojanas sutiko
atvežė į Detroitą. Clevelando Syti ....tačiau mūsų teisė yra “Jonas Mekas, Semeniškių tovo Prancūzijoje iniciatyva yra _ neužsimena nė žodžiu. Apie
Vaidilos teatras. Pats veikalas tą veikalą priimti ar nepriim- idilių, Gėlių kalbėjimas poe- sveikintina ir remtina. atsilankymą Los Angeles —

Neliečiant klausimo, kurie pat Labiausiai pasakoja a- 
pie studentų entuziazmą, paro-

buvo Clevelando bendruome- ti.... lietuviškoje scenoje jos vi- mų autorius, Film Culture žur-
nės premijuotas. sai statyti negalima” nalo New Yorke leidėjas ir žygiai yra tikslingiausia parem-

Dėl tos pačios dramos
....Dirvoje vasario 9 Vytautas žurnaliui Iskustvo Kino (Ki- 

Alantas savo ilgą apžvalgą bai- no Menas) penkių ] 
gia: \ I J ‘ .

vę partizanų auką padaro be- “Jei Landsbergis savo veika- meną .... šalia redagavimo ir 
prasmę, pačius partizanus su- lu norėjo nuvainikuoti partiza- kūrybos lietuvių ■ kalba (Gėlių
niekina, kovos dvasią paneigia nų sąjūdį, tai jam visai pavy- kalbėjimas baigiamas rinkti
.... Ar ją galima rodyti mūsų ko. Nedaug tai dramai tereikė- Toronte), Jonas Mekas kartu
jaunimui, sudarant jiems įspū- tų pakitimų, kad ji būtų pas- SY br°bu Adolfu šiuo metu bai-
dį, kad partizanai yra menkos tatyta bolševikinėje Vilniaus paruošti menini filmą, ku- 
asmenybės, garbėtroškos, krau- teatro scenoje”. netrukus bus pristatytas

— , ~ L/lv D VI

vyr. redaktorius, parašė Sovie- ti Altui sudedamais pinigais, Mikoianui
... x.----- T_i—t,s_- tenka betgi pabrėžti, kad dr. J

j puslapių S. Bačkio sumanymas iškelti lie- Kada bus baigta hidrodetrinė 
straipsnį apie Amerikos filmų tuvišką reikalą pasinaudojant prie Kauno?

mė populiariu “laisvinimo” var
du. O tam reikalui visuomenė 
ir skiria lėšas Vasario 16 mi
nėjimuose. .

Lig šiol buvo palaikomas svei- 
Amerikos visuomenei. kas šūkis, kad laisvinimo reika-

pridėjo lui būtų organizuojamos bend-

Milašiaus sukaktimi yra vienas J- Budrevičius, dailydžių bri- 
iš tų, kuriuos lig Šiol vadina- gadininkas, rašo Sovetskaja Lit

va, kad šių metų pabaigoje hid- 
rolektrinėistotis prie Kauno jau 
duos srovę miestam.

Teatrę festivalis
Baltijos kraštų ir Gudijos te

atrą festivafis šiemet numato
mas gegužės mėn. Minske. Da
lyvaus keturių tautų po teatrą,

MANO atkloa vtaada nata garą tarfių.

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis .

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

-*- Voldotiios naujas prezi
dentas bus renkamas liepos 
mėn. Socialdemokratai siūlys 
savo partijos pirmininko pava
duotoją Carlo Schmidt.

1720-24 Buehaaaa Street* HoOytrood, Florida
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Gundymai duona ir politika
Politika mums yra tiek pat 

neapsieinama, kaip ir duona. 
Duona išlaikoma atskiro as
mens gyvybė, o politika — vi
sos grupės arba bendruomenės. 
Kadangi žmogus vienui vienas 
sunkiai begali išsilaikyti, kaip 
Robinzonas negyvenamoje sa
loje, tai turėdamas gausiai duo
nos, jisai tik vegetuotų, o ne 
gyventų. Tikram žmogiškam 
gyvenimui reikia bendruome
nės, o mažesnei ar didesnei 
bendruomenei reikia tvarkos. 
Pastangos tą tvarką kurti, išlai- 

• kyti ir jai vadovauti yra poli
tika.

Be politikos bendruomeninis 
žmonių gyvenimas būtų neįma
nomas, o tuo pačiu būtų neį
manoma atskiram žmogui ko 
gero pasiekti ir savo gyvenimą 
pasilengvinti. Jis nešvengiamai 
turi gyventi visuomenėje, tad 
neišvengiamai yra palenktas ir 
politikai. Gi vienokia ar kito
kia politika žymia dalimi aps
prendžia jo duoną.

Duonos ir politikos artimą 
ryšį parodo taip pat du Kris
taus gundymai, primenami ga
vėnios pradžioje. Gundytojo no
rėta, kad duonos žmonėm bū
tų patiekta gausiai — išdaigin- 
ta iš dkykumos akmenų; ir taip 
pat įtaigota, kad valdžia, susi
jusi su politika, būtų imama 
be pagarbos ir nusilenkimo Die
vui: nusilenk man ir aš tau vi
sa duosiu — visas žemės kara
lystes, visas žmonių bendruo
menes. Pirmoji pagunda kišo 
mintį padaryti žmogų sotų be 
jokio triūso, antroji — palenk
ti jį valdžiai, kuri būtų ne iš 
Dievo. Kadangi darbas, kuriuo 
apsirūpinama duona, yra kartu 
žmogaus atgaila ir malda, tai 
jis negalėjo būti atleistas nuo 
lemties valgyti duoną savo vei
do prakaite; ir kadangi žmo
gus visa savo būtybe priklauso 
Dievo, tai ir aukščiausioji val
džia negali kam kitam priklau
syti.

Kristus abiem atvejam davė 
įspėjimus: viena, žmogus gy
vas ne viena duona, bet kiek
vienu žodžiu, kuris išeina iš

Dievo burnos; antra, aukščiau
sioji pagarba ir tarnavimas pri
klauso visų kūrinių Viešpačiui.

Gundymas rūpintis viena tik
tai duona ir dar tokiu būdu, 
kad vienas jos turėtų per sai
ką, o kitam trūktų, veda į gru
bų materializmą ir artimo mei
lės paneigimą. Kristus^yra at
vejų atvejais pabrėžęs, kad bū
tų aprūpinami ir tie, kurie pa
tys negali duonos pasitiekti. 
Tai yra pareiga ne tiktai atski
ro asmens, bet ir bendruome
nės —jos politikos. Tačiau yra 
ir materialistinė politika.
Tokia politika turi dvi piktas 

žymes: viena, ji siekia padaryti 
žmones priklausomus tiktai nuo 
duonos, suimdama ją į savo kon 
trolę, kad galėtų visus diktato
riškai valdyti; antra, savo dikta
tūrą padaro stabu, versdama 
jam lenktis ir tarnauti: nusi
lenk ir aš visa tau duosiu. Po 
litika pasukama ne žmonėm ge
ra daryti ir jų gyvenimą leng
vinti, bet žmones slėgti. Ji pra
randa tada savo paskirtį ir 
idealą.

Idealas kiekvienos politikos 
yra parūpinti ko didesniam 
žmonių skaičiui ko daugiau ge
ro: tos 
to, kas 
mi. Čia 
kūryba, 
litikos uždavinys tuos žmonių 
dvasios siekimus lamdyti ar 
slopinti, bet juos skatinti ir pa
remti. Kur priešingai daroma, 
ten politinė valdžia pasiima 
daugiau teisių, negu jai pri
klauso.

Valdžia, sakoma, yra iš Die
vo, bet vyriausybę sudaro žmo
nės. Jie veda politiką, kuri ga
li būti priešinga patiems Die
vo įstatymams. Dėl to gundy
mas politika nė kiek nėra ma
žesnis, kaip duona. Gundoma 
eiti tokios politikos keliu, kuri 
nepasižymi teisingu valdymu. 
Gerai valdyti reiškia pačiam 
susivaldyti. Šia prasme šveic. 
vysk. Carierre tiesingai yra pa
sakęs, kad politika yra gera 
mokykla tapti šventu, vadina
si, atsispirti gundymam.

pačios duonos ir viso 
žmogų išlaiko žmogu- 
priklauso ir laisvė, ir 
ir tikėjimas. Nėra po-

Nuo savo di- 
lietuvių tauta 
į pažemintųjų 
eiles. Nuo ne-

Lietuviu tautos istorija yra 
labai savotiška, 
dybės viršūnių 
buvo nustumta 
ir nuskriaustųjų 
priklausomybės ir laisvės ke
lio ji buvo pasukta į pavergtųjų 
gyvenimą. Nuo plačių geografi
nių erdvių buvo grąžinta į mažą 
sklypelį prie Baltijos jūros. Ta
čiau kiekvieną kartą ji išlikda
vo. Likimo smūgiai lietuvių tau
tos ne tiktai nepražudė, bet 
dar labiau sustiprino ir užgrū
dino.

Lietuvių tautos išlikimas is
torijos grumtynėse yra kaip 
tiktai pats nuostabiausias klau
simas. Kaip mes, būdami ap
supti trijų didžiųjų kaimynų, į- 
stengėme atsispirti ir neįsilieti 
į slavų ir germanų mases? Kas 
pažadino mūsų atsparumą? Nė
ra abejonės, kad tautinis atspa
rumas glūdi mūsų prigimtyje. 
Mes esame kietasprandžiai iš 
esmės, todėl nesuvirškinami. 
Tačiau iš kitos pusės dėl savo 
išlikimo turime būti dėkingi ir 
savo kaimynų klaidom, kurias 
jie padarė istorijos eigoje 
kurios, kaip koks degtukas, 
žiebė mūsų atsparumo ugnį.

ir 
i-

I. VOKIEČIŲ KLAIDA
Vokiečiu klaida turėjo pačios 

didžiausios reikšmės. Kryžiuo
čių ordinas atsikėlė į Rylų Eu
ropą, norėdamas pakrikštyti čia 
dar pasilikusias stabmeldiškas 
tautas. Politinis ir kultūrinis 
ano meto gyvenimas buvo toks, 
kad krikštas buvo būtinai rei
kalingas, jeigu kuri nors valsty
bė norėjo Įsijungti Į Europos 
gyvenimą ir tapti pilnateisiu 
nariu šventosios Imperijos šei
moje (Romos imperiją buvo at
gaivinęs vokiečių imperatorius 
Ottonas Didysis 962 ir pavadi
nęs šventąja Romos Imperija 
Germanų Tautos; ji formaliai 
išsilaikė ligi 1806; vokiečių im
peratoriai vainikuodavosi Ro
moje; paskutinis tai darė im
peratorius Fredrickas III 1452 
Red.). Religijos sujungimas su 
gyvenimu tada buvo toks anks
tas. kad kitatikis (ar jis būtų 
atskiras asmuo ar visa tauta) 
būdavo savaime išskiriamas iš 
bendro gyvenimo gėrybių. To
dėl ir Rytų Europoje, pirmoje 
eilėje Lietuvai, pradėjusiai kur
ti valstybinį gyvenimą, neliko 
nieko kito, kaip pasikrikštyti, 
kad kelias į Europą būtų atver
tas.

Tokiu momentu kryžiuočiai 
ir pasisiūlė su savo misija. Pa
vojus buvo didelis. Prisiimti 
krikščionybę reikėjo. Bet sykiu 
su jos prisiėmimu būtų atėjusi 
į Lietuvą ir vokiškoji kultūra: 
jos kalba, jos papročiai, jos 
žmonės. Pavojus buvo tuo di
desnis, kad ano meto žmonės 
neturėjo tvirtos ir aiškios tau
tinės ląmonės. šiandien beveik 
yra visai tikra, kad jeigu kry
žiuočiai būtų mus pakrikštiję,

Musų kaimynų klaidos
Lietuvos grumtynes dėl savo likimo

mes būtume virtę vokiška pro
vincija, vokiečiai būtų peržen
gę per mus į Gudiją ir Ukrai
ną — ir Europos veidas būtų 
pasidaręs visiškai kitoks.

Bet vokiečiai padarė fatališ
ką klaidą: jie nešė kryžių, pa
ėmę ne už to galo. Apverstas 
kryžius reiškia kardą. Kryžiuo
čių ordinas meilės religiją pa
keitė prievartos religija. Jis žy
giavo į Lietuvą ne misionie
riaus, bet užkariautojo pavida
lu. Lietuviai todėl sutiko jį ne 
smalsiai, ne dėmesingai, bet 
atspariai. Apverstas kryžius pa
žadino lietuvių ryžtą gintis. Ir 
lietuviai’gynėsi. Gynėsi ne nuo 
kryžiaus, bet nuo kardo, nes 
kryžiaus jie nematė. Krikščio
nybės lietuviai nebijojo. Jie 
prisiėmė ją, bet iš kitų rankų, 
ne tų, kurios buvo suteptos ne
kaltų žmonių krauju ir sudegirr 
tų sodybų suodžiais. Tai buvo 
kryžiuočių ordino klaida, lem
tinga klaida, kuri apsaugojo lie
tuvių tautą nuo artimesnių san
tykių su vokiečiais, kurie iškė
lė atsparumą svetimiesiem ir 
sykiu apgynė Europą nuo ger 
manizmo pavojaus. Tai buvo 
klaida, kurios vokiečiai nieka
dos negalėjo pataisyti ir dėl ku
rios sudužo visi jų planai. Vo
kiečių tautos tragedijos šaknys 
glūdi iškreiptuose jų santykiuo-

VOKIETIJOS prz. Hindenburgo laidotuvės 1934 Tannnberge (Žalgiryje), kur Vytautas 1410 sumušė kryžiuo
čius.

DR. ANTANAS MACEINA

se su lietuviais. (Vokiečių įsteig 
tos kolonijos latvių ir estų že
mėse taip pat sužlugo, kai ne
turėjo ryšio su Vokietija, nuo 
kurios jas atskyrė lietuvių tau
tos atsparumas. Red.).

II. LENKŲ KLAIDA

Lenkų klaida buvo padary
ta žymiai vėliau, bet jos reikš
mė lietuvių tautai buvo nei 
kiek nemažesnė. Nepriėmę 
krikšto iš vokiečių, mes jį pri
ėmėme iš lenkų. Ir tuč tuojau 
santykiai tarp Lietuvos ir Len
kijos pasidarė labai glaudūs. Su 
krikščioniškąją religija atėjo į 
Lietuvą ne tiktai lenkų dvari
ninkai, bet ir jų kalba, litera
tūra, visuomeniniai papročiai. 
Unija buvo tiktai konkreti tos 
abipusės simpatijos išraiška. 
Turime atvirai prisipažinti, kad 
lenkų Įtaka Lietuvoje buvo gi
liausia ir plačiausia iš visų mū
sų kaimynų. Bajorijcs, dvasi
ninkijos, miesčionijos sulenkė- 
jimas buvo gana stiprus. Len
kiškos kultūros sluoksnis Lietu
voje pasidarė galingas. Galimas 
daiktas, kad jis dar nebuvo pa
vojingas pačiai Lietuvos ekzis- 
tencijai. Vis dėlto lenkai galėjo 
didžiuotis laiką lietuvius savo 
dvasios įtakoje ir randa tarp 

jų plačios ir gilios simpatijos. 
Taip buvo ligi 1914 metų karo.

Tačiau po karo, 1920 metais, 
lenkai padarė-klaidą.: jie pagro 
bė senąją Lietuvos sostinę, lie
tuvių valstybės ir kultūros ži
dinį — Vilnių. Tai nebuvo tik 
paprastos diplomatinės sutar
ties sulaužymas. Tai buvo pa
čios lietuvių tautos apgavimas, 
parodant, kad lenkai nėra ver
ti tos simpatijos ir to pasiti
kėjimo, kurį lietuviai jiems il
gus amžius rodė. Tai buvo lie
tuvio įžeidimas. Ir čia lietuvis 
reagavo. Lietuva nutraukė su 
Lenkija ne tiktai diplomatinius, 
bet ir kultūrinius santykius. 
Lenkiškumas Lietuvoje pradėjo 
nyti. Lenkiškoji kultūra' bu
vo iš lietuviškojo gyvenimo iš
braukta. Per dvidešimt (1920- 
1940) metų Lietuvos miestai 
buvo nulenkinti; jokioje lietu
vių mokykloje lenkiškai nebu
vo mokoma; lenkai bajorai 
nyko materialiai dėl žemės 
formos arba buvo priversti 
sikelti į Lenkiją. Lenkiškos 
maldos iš bažnyčių-išnyko. Jau
noji inteligentijos karta net pa
čios lenkų kalbos neturėjo pro
gos išmokti. Nepriklausomybės 
metu Lietuvos mokslas, menas, 
literatūra, visuomeninis gyveni
mas jau buvo kuriamas be jo
kio žymesnio ryšio su lenkų 

su 
re
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kultūros dvasia. Tai, kas ligus 
amžius buvo rūpestingai puo
selėta ir auginta, per dvidešim
tį metų buvos išrauta iš pat 
šaknų. Ir jeigu lenkai būtų ži
noję, kokios skriaudos lenkiš
kumas patirs Lietuvoje dėl Že
ligovskio žygio, jie būtų ne tik
tai atidavę Vilnių, bet pridėję 
dar ir Balstogę. Želigovskis bu
vo lekiškos kultūros Lietuvoj 
duobkasys.

Lietuviškajai kultūrai toji 
lenkų klaida buvo labai nau
dinga. Lietuvių tauta nusikratė 
svetimomis priemonėmis, sveti
ma dvasia, svetimomis tradici
jomis ir atsistojo ant sveikų 
pagrindų. Nepriklausomybės 
metu lietuvių kultūrą pasidarė 
visiškai savarankiška. Ir jeigu 
ateityje mums bus lemta su 
lenkais turėti artimesnius kul
tūrinius santykius, tai jau ne- 
bebijosime, kad tie santykiai 
gali Įgyti mums pavojingą kryp
tį dėl per didelio artumo. Dėl 
pačių lenkų klaidos toji pavo
jinga giminystė buvo suardyta, 
o lietuviškoji kultūra išlaisvin
ta iš lenkiškos Įtakos.

Jll. RUSŲ KLAIDA
Rusų klaida buvo dviguba ir 

dėlto turėjo dar didesnės reikš
mės, negu vokiečių ar lenkų. 
Paėmę savo valdžion lietuvių 
tautą, rusai pasiryžo ją surusin- , 
ti. Turėdami gerą ekonominį 
gyvenimą, aukštąsias mokyklas, 
gerą literatūrą, muziką, spaudą, 
jie galėjo tai padaryti gana len
gvai, nes lietuviškosios kultū
ros gyvenimas anuo metu ne
buvo nei stiprus nei tuo la
biau aukštas. Be to, rusiškasis 
žmogus lietuviui buvo artimes 
nis, negu kuris kitas. Ruso at
virumas, jo geraširdiškumas, jo 
palinkimas Į svajingumą ir 
misticizmą, jo užuojauta silp
niesiems, jo religingumas — 
visa tai buvo bruožai, kurie lie
tuvio nestūmė. Priešingai, tie 
bruožai lietuviui buvo savi ir 
suprantami. (Tam tikras dva
sios artumas buvo susidaręs ir 
dėl ilgo rusiškųjų žemių valdy
mo Didžioje Lietuvos Kunigaik
štystėje. Red.). Tarp lietuvio ir. 
ruso buvo natūralios simpatijos 
ryšys. Todėl galingai, turtingai 
ir didelei valstybei patraukti 
savo pusėn mažą lietuvių tau
tą ir ją sulieti su rusų tauta, 
atrodė, yra tik menkniekis. 0 
atisitko kitaip. Kodėl?

(Nukelta Į 4 pusi.)

—Prancūzijos buvęs prezi
dentas V. Auriol pasitraukė iš 
socialistų partijos, kaltindamas 
dabartinį partijos pirmininką 
Mollet, kad jis nuėjęs oportu
nizmo keliu ir socialdemokra
tai jau nebe tie.

— Prancūzijos radikalų par
tija išmetė iš partijos buvusį 
min. pirm. Mendes — France, 
kuris prisidėjo prie kitos są
jungos, skelbiančios opoziciją 
de Gaulle.

Kotryna Grigaitytė

(3)
Ji vėl atsigręžia ir skuba at

gal. Atsistoja už kipariso ir ieš
ko akimis Antano. Jie visi rai
buliuoja raudonom bei margom 
spalvom ir sunku besurasti; 
mato tik Žanetės tėvą besišne
kučiuojantį su kitais. Ji Įslenka 
bažnyčios prieangin. Pro stiklo 
duris mato abu prie Marijos sta
tulos. Jie uždega žvakę. Ir ne
galėtų dabar pasakyti Gintau- 
tienė, ar skaudus, ar saldus tas 
dūrimas širdin, toks staigus ir 
nepatirtas. Jis lyg ugnies strė
lė prismeigia ją prie bažnyčios 
grindų ir palieka. Eidamas baž
nyčios viduriu, Antanas ištolo 
pamato lūkuriuojančią motiną. 
Ji nedrąsiai pastoja abiem ke
lią.

— Norėjau palaiminti judu, 
kad nieko bloga neatsitiktų su 
ginklais rankose.

Jos blakstienos sudrėkusios. 
Sūnus tai mato. Pabučiuoja mo

tinai Į skruostą. Mergaitė stovi 
greta ir šypsosi. Kai ji nori pa
žvelgti Antanui Į akis, turi už
versti aukštyn savo garbanuo
tą galvą. Antanas išverčia jai 
motinos žodžius.

— Thank you, mama, — ne
tikėtai prabyla žanetė. Jos 
žvilgsnis pilnas dėkingumo.

“Ar ji kalta, toji mergaitė, 
kad myli mano sūnų. Dieve ge
ras, ar ji kalta?!”

“Mama” tas svetimas balsas 
apsupa ją ir nepaleidžia. Su ty
los spengimu, su kiekvienu 
žingsniu, sniego girgžduliu, su 
vėjo ūbavimu pilkose šakose 
vis aidi ir aidi...

Laikrodžio rodyklės lėtai stu
mia valandas, o motinos rūpes
tis vis auga.

“Jau po vienuoliktos — ne
grįžta. Gal kas nutiko... neįgu
dęs prie ginklo. O ir peršalti 
gali. Toks vėjas... tegu ir sau

lė, bet ir šalta gana. Vistiek 
sugrįžtų, kad ir sirgdamas. Gi 
nelaimė su ginklu kažkur nu
neštų... Gal baudžia Dievas, kad 
nesimeldžiau kaip pridera šį ry
tą. O Kristus aukojos šv. mišio
se kaip visuomet”.

Dabar ji išgirsta vartelius 
praveriant. Eidamas palange, 
jis nusikosti, ir žingsniai tokie 
nedrąsūs. Pradeda rakinti vir
tuvės prieangio duris. Motina 
išsiilgusiom akim pasitinka jį:

— Tuščiomis? O kur me
džioklės grobis?

— Visai tuščiomis. Viskas li
ko pas žanetę. Nenorėjau par
nešti mamai nei vieno kraujo 
lašelio. Ir šautuvą ten išsiva
liau ir rankas nusiploviau.

Ji tylėdama žiūri į sūnų, ne
galėdama atspėti tikrųjų jo 
minčių bei nuotaikos.

— Ar nesi alkanas? — pa
galiau sako.

— Ačiū, mama. Pas jos tė
vus pavalgiau puikią vakarienę.

— Bent paskambinti galėjai, 
kad jau grižai į'jų namus, — 
pabrėžia paskutinius žodžiūs.

— Jei būčiau tikėjęsis, kad 
tave pradžiugins buvimas jų na
muose...

— Nemanau, kad kada nors 
taip būtų.

Pavargęs, vėjo ir saulės nu
kaitintas, jis krinta į sofą. Ir 
motina šalia jo sėdasi ant kraš
telio. Paliečia ranka jo kaktą, 
pažiūri, ar karščio neturi. Tai 
pats jautriausias termometras, 
kiek prisimena Antanas nuo 
vaikystės.

— Nemanau, kad būtum nu
šalęs. Atrodo, viskas į gera iš
ėjo, — taria ji, privengdama 
tylos. Jis nusišypso nepažvelg
damas motinos pusėn.

— Tikrai į gerą...
“Taip, jis pamažu mėgina 

persikelti į anuos namus”, — 
mąsto ji. “Argi nesu kalta, kad 
jis taip tolsta nuo manęs. Gal 
turėčiau prisiversti ir daug ka
me galvoti taip kaip anie, kad 
neprarasčiau savo sūnaus... Jis 
liks man tik šešėlis, o su anais 
ištirps kaip sniego grumulėlis 
saulėje... Kaip turiu šviesti ir 
šildyti, kad palikčiau tuo, kuo 
buvau: jam draugu ir motina’.

— Tai kaip tau bendrai vis
kas sekėsi šiandien? — praby
la ji netvirtai, lyg nupurtyda
ma kažką nuo savo priejuostės.

Antanas pasiraivo, atsisega 
marškinių apykaklį, pasukinėja 
galvą Į abi puses lyg stengda
masis ištempti kaklą ir lėtai 
pradeda:

žinai, mamyt, šiandien pir
mą kartą taip aiškiai pajutau, 
kad esu tarp dviejų srovių, ku
rios stipriai traukia į priešin
gas puses. Tai, kas yra gauta 
iš tavęs ir atsinešta iš palikto 
krašto, niekaip nesutelpa čia. 
Net nežinau, kas kam kliudo, 
tik kartais jaučiuosi užlipęs lyg 
ant kokio stabdžio. Tie nuosta
biai šilti vaikystės prisiminimai, 
tebegyvena tuose žmonėse, su 
kuriais buvom anuomet, jeigu 
jų nebūtų, manyčiau, kad sap
navau. Bet jie juk gyvena... ir 
Nijolė ir jos tėvai bedalis ki
tų, kuriuos atsimenu.

Jis vedžioja pirštų galais po 
sofos atramą, lyg nedrįsdamas 
kažką svarbaus pasakyti. Tyli 
ir Gintautienė. Pastarosios bur
na truputį praverta, alsavimas 
pritilęs. Galbūt tai, ką jis pa
sakys, bus galutinas sprendi
mas. Jis užsidirba pragyveni
mui, o ji pasiturinčių tėvų pas
kutinė netekėjusi duktė...

— Ženutė nušovė briedį, — 
taria jis po valandėlės. Tai di

delis medžiotojo laimikis. Visi 
apspito, sveikino ją. Buvau net 
laimingas dėl to, bet tik trum
pam. žanetė sėdėjo ant audros 
išversto medžio ir gėrė konja
ką: kitoj rankoj laikė cigaretę. 
Besijuokiant jos dantys balta
vo kaip sniegas, o lūpų dažas 
švietė ryškiu raudonumu, šalia 
gulėjo briedis. Iš jo šnirplių la
šėjo kraujas ir sunkėsi į bal
tą sniegą... toks pat raudonas, 
kai jos lūpos. Gyvulio akys bu
vo atvertos su užšalusia ašara. 
Staiga man pasirodė, kad ir ža
netės taurelėje kraujas. Nusi
purčiau ir pažvelgiau savoj on: 
čia tik konjakas, o ten kraujas... 
Mes tik po truputį tepaėmėm 
“ant šalčio’. Buvau visiškai 
blaivus. Negalėjau atitraukti a- 
kių nuo briedžio, lygiai kaip 
anuomet Nidoje. Tada mudu su 
tėveliu pamatėm tą Neringos 
karalių už poros žingsnių besė
dėdami medžio paunksmėje. 
Puiki, plačiašakiais ragais pa
puošta galva, tankių krūmų ap
valiuose rėmuose, buvo atgręž
ta į mus. Ir akys tokios protin
gos kažką bylojo. Man buvo nu
stebimas. džiaugsmas ir baimė 
drauge. Kurį laiką jis nebeju
dėdamas žiūrėjo į mus savo 
mąstančiomis akimis. Paskui at

sigręžė, palenkdamas krūmus 
ragais, ir nuėjo tolyn lėtu žings
niu. Aš net alsuoti nustojau, 
žiūrėdamas į jį, nežinau, iš pa
garbos, ar baimės. Viena tik 
atsimenu, kad paliesti rankomis 
jo ragus ir apkabinti jo kaklą 
buvo man didžiausia to laiko 
svajonė. Ir tas anų dienų troš
kimas kaip banga, kaip aidas 
atplaukė iš ten su karčiu išme
tinėjimu. Juo ilgiau žiūrėjau į 
kritusį briedį, tuo labiau blan
ko mano akyse žanetė. Vėl pa
sivaideno miško pakrašty lūžu
sia koja jauna stirnaitė, Įstrigu
si tarp akmenų ir medžio šak
nies. šalia jos Nijolė plėšianti 
žydrąjį kaspiną iš savo plaukų 
žaizdai aprišti. O ji didžiuoda
vosi tuo kaspinu, kuris žydra
vo viršum jos kaktos, kaip di
džiulės plaštakės sparnai. Nijo
lės veidu tekėjo ašaros. Man 
gaila buvo stirnaitės ir jos. Net 
gėda, pavirtau vėl į vaiką. Tur
būt atrodžiau pusiau pablūdęs, 
nes žanetė sviedė dar nebaig
tą gerti taurelę sau pro petį, 
prišokusi pakėlė mane už smak
ro ir pažvelgė į akis. Apkabi
nau ją. tačiau... mieliau būčiau 
apkabinęs tą seną pušį, po ku
ria anuomet sėdėjom mudu su 
tėvu ir žiūrėjom į briedį.
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linį darbą ir pasauliečiai atliks, 
bet rekolekcijų jie neves, o aš 
jas galįs vesti; tai esąs labai 
gražus darbas, tai esanti labai 
didelė Dievo malonė, kad aš 
tokį gražų savo tautos išventi- 
nimo (pfovinciolas tada buvo 
Berlyne) darba atradau. Kiek
vienas jėzuitas, girdi, džiaugtų
si, turėdamas tokio gražaus jau
nimo savo auditorijoje. Be to, 
dar turėjau sakyklą, klausyklą, 
per kurią per metus pereidavo 
te turi 35,000 tarnautojų, ne- 
no ir provincijos. Taigi, moksli-

Kodėi palikote mokslinę kar
jerą Washington* ir išvykoto į 
misijas?

Nelabai norėčiau sakyti, kad 
kada nors buvau pasišventęs 
moksliniai karjerai. Tiesa, vie
nu laiku buvau manęs visiškai 
pasišvęsti mokslia, įnvestigad- 
jai, bet mane provincijolas at
kalbėjo, sakydamas, kad moks-

Lietuvos Vyčių Radijo Programa

Todėl, kad ir rusai padarė 
klaidą: jie norėjo lietuvius su* 
rusinti, juos suprovoslavinti.

Kuo. Anus Venckus, SJ, 

lanko Ketuvię katamas JAV kr 
veda mhHsr Jisai yra no tei
tai teotoga^ bat ir biologą^ iš
ėjęs gamtai mokslus ir dirbos 
vėžio tyrinėjimp srityje. Būnant 
jam Brooldyno ir bsiisinirsnt 
Darbininko redakcijoj*, peridnr 
mėjome jo misiję ir mokslo sri
timis, o taip pat lankytais ir 
lankomais kraštais. Susidarė 
trys pokalbiai. Pirmasis: kas yra 
TJ. Venckus, SJ„ ir ką ligi 
šiol dirbo? Gal ir nevisai tiko, 
bet paklausėme:

Iš kur kilęs ir kokius moks
lus baigę*?

ir pamatė, kad Lietuvai su ru
sais nepakeliui, kad rusas, kaip 
ir carų laikais, tik laukia pro
gos lietuvius išsklaidyti ir šį

praneš- į ostogoms iki kovo pusės. Tai
gi, aš dabar esu čia “vasaros 
atostogoms“. Atvykau, nes ne
norėjau nustoti Jungtinių Vals
tybė pilietybės, kuri yra man 
naudinga. Aš su šito krašto pa
su galiu važinėti be jokios vi
zos po yis| Pietų Ameriką.

Kękie dabar mano ateities 
planai? — Važinėju vesti reko
lekcijas ir misijas, skaitau pas
kaitas apie P. Ameriką. Turiu 
plokštelių su anų kraštų folk
loro, diapozityvų, kad pažintų 
geriau ir kiti tą žavingą, įdomų, 
karštą kontinentą. Po kokių 5- 
6 mėnesių manau atgal vykti, 
jeigu vyresnieji planų nepa
keis. (B.d.).

ti, kad tai buvo jų klaida. Tikė
jimo puolimas kaip tik lietu
viam padėjo pajausti aštrų skir
tumą nuo rusų, įsistiprinti sa
vame lietuviškame gyvenime ir 
ginti bei branginti jo vertybes, 
nes tik jos, o ne rusiškos, bu
vo katafikškos religijos reiškė- 
jos. Jeigu rusai būtų palikę ka
talikų tikėjimą ramybėje, dar 
daugiau — jeigu jie būtų ją 
rėmę ir palaikę, tai rusiškeji 
įtaka Lietuvoje būtų bu
vusi daug platesnės ir gilesnė. 
Bet jie padarė istorinę klaidą, 
ir lietuvių tauta laimėjo grum
tynes už savo likimą.

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

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

Binto rrikaMs kreiptis j Baltie Florfete gėlių bei do
vanų kraštavę, S9Z E. Bromhray, South Bostone. 
Tel. AN 8-4489. Ten gaunamas ir “Darbininkas“.

Transliuoja H stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocydes 
KTKKVTKMĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

—Dėkoju ‘Darbininko“ re
dakcijai už malonų atidumą. 
Stengsiuos atsakyti, nors man 
tai nelengva, nes kai kurie 
klausimai liečia mano asmenį.

Esu kilęs iš Žemaitijos, Ve- 
virženų parapijos. Gimnaziją 
baigiau Voroneže, Jėzuitų Ordi
no mokslus baigiau: naujokyną 

—sTIeverenberge, © filosofiją 
ir dalį teologijos — Valken- 
burge. Ate įstaigos yra Olan
dijoje. Vokiečiai jėzuitai savo 
krašte namų turėti negalėjo, 
kadangi Bismarckas vadinamo 
“Kulturkampfo” laikais juos bu
vo ištrėmęs. Kitą teologijos 
mokslo kursą ir vadinamą ter- 
ciatą (tai kitas savo rūšies bai
giamasis naujokynas) išėjau 
Belgijoje. Lietuvoje baigiau 
Gamtos — Matematikos fakul
tetą. Karo metu lankiau medi
cinos fakultetą Meunchene. 
Paskui Madride Ramon y Ca- 
jal institute dirbau kelis me
tus Poliomyelitis klausimu. Tą 
patį dalyką tęsiau ir Scranto- 
ne, nes dėsčiau bakteriologiją.

Ką dirbote Lietuvoj* ir kada 
iš jos išvykote?

— Lietuvoje mokytojavau Jė
zuitų gimnazijoje. Atliekamu 
laiku vesdavau moksleivijai re
kolekcijas, paskui prisidėjo ir 
rekolekcijos inteligentams. Tas 
darbas man buvo brangus ir 
mylimas. Galiu pasakyti, kad 
graži ir simpatiška Lietuvos 
moksleivija man daug palanku
mo yra parodžiusi. Aš jaučių, 
kad mes labai gerai sugyvenda
vome. Į mūsų rekolekcijas atei
davo ne tik katalikai, bet ir pra
voslavai ir net žydai. Niekados 
neprimirštu ir mūsų kilnios in
teligentijos. Rekolęcijų metu su 
sirinkdavo į mūsų gimnazijų er
dvias šviesias sales profesoriai, 
karininkai, mokytojai, valdinin
kai, tarnautojai. Ir buvome pa-, 
siekę to, kad nedaug belikda
vo, kurie nebūtų atlikę velyki- Tikėjimo pakeitimą rusai me
nės. Be to, daug rekolekcijų 
vedžiau Lietuvos kalėjimuose, 
nes kalėjimų direktoriai, patys 
'atlikdami rekolekcijas su inte
ligentais, norėdavo, kad ir jų 
globoje esantieji gautų dvasiš
ko atnaujinimo.

Išvykau iš Lietuvos per pir
mąją rusų okupaciją. Vėliau no
rėjau grįžti, bet vokiečių oku
pacinė valdžia nedavė leidimo, 
atsakydama iš Berlyno, kad ji 
man ten neturinti darbo.

nei karjerai labai daug laiko 
netikdavo. Be to, visados tek
davo dėstyti kalsėse, ir tai įvai
rius dalykus: vienoje vietoje 
zoologiją, kitoje fiziologiją, dar 
kitoje — bakteriologiją. Nega
lima buvo kokioje nors vieno
je srityje susitelkti.

Galų gale, aš nesakyčiau, kad 
išvažiuodamas į Urugvajų, ap
leidau mokslą. Tiesa, ir ten tu
rėjau daug pastoracijos, aptar
navau sekmadieniais tris bažny
čias — atlaikydavau kas sek
madienį trejas šventas Mišias ir 
pamokslus ispanams reikėdavo 
pasakyti, — bet savaitės bėgyje 
dirbdavau laboratorijoje. Buvo
me sudarę su medikais būrelį. 
Aš buvau tuo naudingas, kad 
savo laboratorijoje iššaukdavau 
su metilcholantrenu (tai toks 
cheminis karcinogenas) baltosio
se žiurkėse ar pelytėse vėžius 
( daugiausia Sarcoma) ir pas
kui transplantacijas darydavau. 
Mums buvo svarbu žinoti, ko
kią įtaką turi į vėžį lytinės liau
kos. Jau turime įdomių duome
nų. Be to, ieškome priežasčių 
kraujo vėžiui. Gydytojai iš li
goninių man siunčia keletą ku
binių centimetrų pacientų krau
jo, o aš su gyvuliukais tiriu, 
ar tas pacientas turi vėžį, ar 
ką kitą. Iš

Prašau siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netur
tingiem, ligoniam)
Vardas ir pavardė ...................... ...................................... ........

teto muzikos fakulteto profeso
rius.

Simfoninė draugija, 
muodama koncertą, nesigailėjo 
reklamos ir čelistui M. Sauliui. 
Dvi savaites prieš koncertą vie
tos spaudoje pasirodė M. Sau
liaus fotografijos su biografi
niais aprašymais ir muzikiniu 
pasiruošimu bei veikla Lietu
voje, Vokietijoj ir Amerikoj. 
Kultūrinėse institucijose, biblio
tekose, bei gatvių kampinėse 
vitrinose buvo išstatyti didžiu
liai mūsų menininko portretai. 
Visoje reklamoje buvo pažymi
ma, kad tai lietuvis šio kon
certo čello solistas.

Myk. Saulius 1932 baigė lie
tuves valstybinę konservatori
ją, o 1935 — Paryžiaus muzi
kos mokyklą. Ten trijų metų 
studijoms turėjo Alexanian sti
pendiją. Grįžęs į Kauną, devy
nerius metus buvo Lietuvos 
valstybinėj konservatorijoj pro
fesorius, dėstė violenčelę ir kar
tu grojo kaip pirmasis čelistas 
Lietuvos filharmonijos orkest
re. Tremtyje trejus metus gro
jo kaip pirmasis čelistas Muen- 
cheno International Sympbony 
orkestre. JAV grojo Indianapo- 
ly, San Antonio ir paskutinius 
dešimt metų Denverio simfo
niniam orkestre, kurio nariu ir 
dabar tebėra.

Mykolas Saulius 
čelo solistas

KNIGHTS OF LTTHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

Pereitais metais Colorado 
prezidentas pakvietė čelistą My
kolą Saulių (Saulevičių) groti 
solo su Golden simfoniniu or
kestru vasario 8 ruoštame kon
certe Golden High School, Den- 
ver, Colo.

Mūsų solistas, lydimas 80 as
menų simfoninio orkestro, iš
pildė Boellmanno ‘Symphonic 
Variations for Cello and Orkes
trą’ Koncertas buvo .labai pasi
sekęs ir mūsų solistas visai už
tarnautai buvo labai šiltai pri 
imtas. Koncerte buvo dar groti 
Rossini Chabrier ir Loewe — 
Bennett veikalai.

Koncertui dirigavo nuolatinis 
to orkestro dirigentas Byron 
Darnell — Colorado universi-

Naujoefos AngBjos Betariu 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais

‘ DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas išlai
das, o nudelsimas atsiliepia laikraščio leidimui.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: .

Darbininkas, 910 'Willoughby Avė,, Brooldyn 21, N.Y-

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 
WHIL — 1430 kilocydes — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite k» 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 

ANTANO F. KNZ32IO — Lttknantan BaiBs Heur, M C«<- 
8L, NonseeS, Mm Skyriai: UttsMta FUrMtare C*. —

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr, PjO-Boz 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Ave_ uun- 
bridge, Maaa. Telefonai: NOnreaS 2-1MS; NOotk Beste* S-M» ar

sykį jau prievarta suliedinti su 
rusais, ši klaida pakirto bolše
vizmo šalinis Lietuvos visuo
menėje. Lietuvoje bolše
vizmas jau niekada nebebus 
populiarus ir lietuviai niekada 
laisvai už rusus nepasisakys. 
(Antroji bolševikų okupacija 
dar labiau lietųvus prieš rusus 
nustatė. Red.).

Musę kaimynę klaidos paža
dino lietuvių tautos atsparumą, 
stiprino tautinę sąmonę ir tuo 
būdu davė mums galimybės iš
silaikyti ilgose istorinės grum
tynėse. Mūsų santykiai su kai
mynais buvo vedami kaž ko-

Rusų klaida čia dar nesibaigė. kios ypatingos Apvaizdos. Mes 
Okopuodami 1940 metais Lie- išsilaikėme ne savo skaičiumi, 
tavą, rasai bolševikai sutiko ne savo fizine jėga, bet savo 

išvidiniu atsparumu. O tas at
sparumas buvo pažadintas mū
sų kaimynų, kurių kiekvienas 
istorijoje buvo mėginęs pulti 
švenčiausias mūsų vertybes. 
Vokiečiai, prisidengę kryžiaus 
ženklu, puolė mūsų sostinę. Ru
sai, prisidengę savo galybe, 

kos, .kurios dar buvo kiek pa- mėgino pakeisti mūsų religiją 
lankus rusam, Lietuvoje Augo, ir tautybę. Tai buvo klaidos, 
(Žlugo ir Vinco Krėvės, pirmom nuodėmte, kurios lėmė pralrn- 
(fienom ėmusio vadovauti pa- mėjimą jų autoriams ir laimė- 
leckmei vyriausybei, Reikštoji Sėtuvių tautai Valst sekr. Dulles daugiau
viltis, kad Iletava būsianti it šitoks apvaizdingas mūsų is- pasitikti asmeniniu išsikaftėji- 
autonominė Mongolija, o kairių* torijos kelias teikia mums vii- mu nei laiškais ar per atsto
ju pažiūrų fanonės tikino, kad ties, kad ir ateityje mūsų at- vus. Per savo tarnybos 6 me- 
Uetuva burianti tiktai sodalis- sparumas nemažės ir kad mes tas jis yra aplankęs 47 valsty- 
tiuė, tačiau savarantiška. Red.), nebūsime panerti į mūsų kai- bes ir padaręs 479,286 mylias 
tyet ir tie, kurie bolševizmui mynų mases. Lietuvių tauta kebo, o savame krašte valstybi- 
buvo palankūs, staiga atitoko turi gyventi, nes ji turi ypatin- niais reikalais yra padaręs 80, 

gą istorinę misiją — išskirti 702 mylias. Savo deparUmen- 
germanų ir slavų pasaulius, te turi 35,000 tarnautojų, ne 
(“Tėviškės Garsas”, 1946 m skaitant tų, kurie yra užsieniūo

ti ligoninei, kad pacientas ne
turi vėžio. Tolimesnė ligos eiga 
patvirtindavo laboratorijos duo
menis.

Kuriuose ItraitaMO teko mi
sijos uosti? TBc Botuyiams ar

— Misijas teko vesti Urug
vajuje, Brazfiijoje ir Argenti
noje Uetaviams, bet nedaug, 
nes ten yra jau didelis misio- 
nierius — grafikas. Ji$ visas 
tas misijas veda, ir jeigu jų 
būtų dar daugiau, jis jas mie
lu noru vestų. Bendrai kalbant, 
lietuviams yra be manęs pakan
kamai kunigų ~ iš viso ke
turi, todėl aš daugiau laikaus 
Urugvajaus jėzuitų kolegijos, 
pamokų, o sekmadieniais pade
du ispanams, nes jiems stoksta 
kunigų, čia, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, 36 milijonai ka
talikų turi virš 50,000 kunigų, 
o pas mus, Pietų Amerikoje, 
150 milijonų — tik 30,000. Aš 
pats išvažiuodamas iš Montevi- 
deo, turėjau žmonėms perskai
tyti, kad sekmadieniais neturės 
mišių po pietų, nes nebus ku
nigo. Provincijoje yra vietų, 
kaimų, kur artimiausis kunigas 
yra už 100 km.

Kaip seniai dabar Amerikoj* 
ir koleto čia planai?

—Į New Yorką atvykau iš 
Pietų Amerikos Kalėdų dieną. 
Kada išlipau iš lėktuvo, tai šal
čio banga mane perėmė. Ten 
palikau gražiausią vasarą. Ten 
paleidome mokinius vasaros at-

gino panaudoti tautybės pakei
timui. Ir "čia jie atsimušė į ne
pergalimą kliūtį. Romos kata
likybė jau buvo perdaug giliai 
Lietuvoje įaugusi, kad būtų bu 
vę galima lengvai išrauti. Pasi
kėsinimas prieš katalikybę bu
vo sutiktas su didžiausiu pasi
priešinimu. Lietuviai gynė visa, 
kas tik tarėjo ryšį, su religija: 
bažnyčias, knygas, papročius, 
giesmes, net lotyniškas raides. 
Bet tuo pačiu jie gynė ir lietu
vybę. Rusai manė, kad tikėji
mas lietuvių tautoje yra silp
nesnis negu tautinė sąmonė.
Todėl jie katalikų tikėjimą ir liau ėmė virsti net apsipratimu, 
atakavo pirmoje eileje. (Vii- Tačiau ir čia rasai padarė klai- 
niaus apygardos Svetimo globė- dą: jto ihrūtt masiškai B Lto* 
jas, Kormlovas rašė rusų valdž., turas kriutą tteiimčię tukstan- 
kad primiausiai ir stipriausiai čię žmonię. 'fuo būdu parodė, 
reikia smogti katalikybei. Red.) kad bolševizmas pasBiko toks 
Tačiau netruko rusai pastebė- koks buvęs. Visos nuotai-

Nuo 2 ligi 3 vai. popiet
VIDtJAS —P. VIŠČINIS 
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CAMBRIDGE, MASS.

ŽINIOS IŠ NORWOOD, MASS.

Žvalgas

Lietuvos Rėmė j y Komitetas.Vietinis

Rėmėjy pirmininkas

Maldos iš Sibiro

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVG

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. 8. KUČINSKAS

PRAŠAU stoti j eilf

Buffalo 6, N. Y. 
TeL MOhawk 2874

SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 
RAŠYTA MALDAKNYGE

Naujiems Darbininko skaity
tojams bus galima laikraštį vi
siems metam užsisakyti už 5 do
lerius; nuolaida daroma tik šia

Steponas 
Cambridge 
vasario 7,

ROMA yiLOĮNSKAITe-MASTIENĖ gieda Vasario 16 minėjime Nęw 
Yorke- Noutr. V. Maželio.

— Vatikano radijo speciali 
programa Lietuvos nepriklauso
mybės proga buvo vasario 15. 
Kalbėjo vysk. V. Padolskis ir 
ministeris St. Girdvainis.

— Edgar Schaper, šveicarų 
rašytojas, reiškiąs daug simpa
tijos Baltijos pavergtiem kraš
tam, parašė romaną “Das Tier” 
(Gyvulys), kuriame atvaizduo- 
mas tragiškas likimas lietuvio 
berniuko, patekusio Šveicarijo
je į rankas verslinininko, ne
žmoniškai vaiką išnaudojusio.

— Anykščiu parapijai Lietu
voje reikalinga bažnytinė vėlia
va, kurios viena pusė vaizduo
tų švč. Jėzaus širdį, o antroji 
— Marijos Dangun Ėmimą. A- 
nykštėnai prašomi prisidėti au 
komis tokią vėliavą įsitaisyti. 
Tam reikalui Teklė Bražkmie- 
nė paaukojo 5 doL Aukas pra
šome siųsti Tėvui Petrui Ba- 
niūnui, O.F.M., 910'Willoughby 
Avė., Brookiyn 21, N.Y.

308 W. Fourth St 
Boston 27, Mas*.

Tel. ANdrew 8-5040

— Vytautas Petrulis, buv. 
Nepriklausomos Lietuvos finan
sų ministeris, išvežtas į Sibirą 
1941 metais, kaip grįžusieji pa
sakoja, buvo sušaudytas 1942 
kartu su kitais penkiais trem
tiniais. Jo palaikai palaidoti 
Kom. . krašte. ____ ____ . ’ „

proga. Taip pat Įmb gatima įsi 
raftti 1 LDS 2 Mpm murins.

Kuopos valdyte ir Tėvai 
PranriRcopai visos maloniai 
kviečia ir visų laukia. V

Sendraugiai
šaukia savo -susirinkimą va

sario 22 d. pas Ankus, 138 S. 
Morley St. Kalbės dvasios va
das kun. K. Pugevičius tema— 
gavėnios ir Velykų liturgija ir 
kasdieninis gyvenimas. Susirin-

— St. Bačkis, Lietuvos mi
nisteris Prancūzijoje, Vasario 
16 kalbėjo į Lietuvą iš radijo 
—televizijos stoties Paryžiuje. 

Buvo perduota 15 minučių spe
ciali lietuviška programa.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJA 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 

VELYKOMS DOVANŲ PAKETUS SIŲSKITE JAU DABAR 
Pasinaudok patikimu, kruopidu ir greitu mūsų finuos įaUHtoirtaMfc

Pakrikštyta
Vasario 8 pakrikštyta Mor- 

kus-Richard Peters tėvai Anta
nas ir Maria O’Donnell.

Debora Žilionis, tėvai Peter

11339 ta. ClBĮ iu 632 W. Girai* Avė.
Detrott 12, Mlcb. 

Tel. TOwneend 9-3080

kalus. Susituokę jie yra 1909 
m. vasario 13 d. šv. Petro baž
nyčioje Bostone. Sutuokė tuo
metinis klebonas kun. Tomas 
Žilinskas. (Tuo metu Norwoode 
parapijos dar nebuvo). • 

Pranas Kudirka į Ameriką 
atvyko 1904 iš Žilių km., Barz
dų valsč., Šakių apskr. Vero
nika Survilaitė — Kudirkienė 
atvyko 1905 metais. Ji kilu
si iš Balčiškių kaimo, Batakių 
parapijos, Raseinių apskrities. 
Nuo pat atvykimo visą laiką gy
vena Norwoode.

' AbImbb TantiDM kapitonas
Broektenietto lietuvis Anta

nu Tautkus, pasižymėjęs po- 
lidjos tarnyboje ir gerai iš
laikęs reikalanjamim gami
nus, iš leitenanto taipsnin I**- 
keltas į policijos kapitonus. 
Policijoje jisai tarnauja jau 
šešioliktus metus, pradėjęs nuo 
teismo policininko. Dabar jam 
pavesta tvarkyti policijos de-

’ Parapijos matinė vakarienė 
įvyko vasario 8 mokyklos salė
je. Žmonių prisirinko daug. 
Valgiai buvo skaniai pagamin
ti, tai visi valgė tiek, kiek no
rėjo. Buyoirkalbų.^PirmiąusiaZi^ ir Elzbieta Maitins, 
kalbėjo kleb. kun. F j. Juškai- ” **— 
tis, pranešdamas, kad kitais 
metais minėsime parapijos auk
sinę sukaktį. Tai iškilmei reikia 
ruoštis iš anksto. Antras kalbė
tojas buvo preL P. Juras iš- 
Lawrence, Mass. Jis prisiminė 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį ir papsakojo savo įspū
džių, kaip lankėsi Lietuvoje.

Galiausiai klebonas nuošir
džiai dėkojo visiems vakarienės 
rengėjams, darbininkėms ir 
tiems, kurie aukojo valgius, 
daiktus, pinigus. Ačiū ir daly
viams ir visiems, kurie prisidė
jo prie vakarienės. Iš jos gau
ta parapijai pelno 540 dol.

Daugiausia pasidarbavo vika
ras kun. J. Petrauskas, 
bėgioju ir prašinėjo aukų. Jis Pamokslus sako iškalbus ir ge-

ĮĄ^dnamdojant maloniu prel 
Strakausko leidimu ir pritari 
mu, vasario 22, sekmadienį, šv. 
Kazimiero parapijoje bus supa 
žindinta su Tėvų Pranciškonų 
spaudos darbu ir jų leidžia 
mais laikraščiais — “Darbiniu 
ku”, “Aidais“, “Varpeliu”.

Tam tikslui į Brocktoną iš 
Kennebunkport, Me., atvyksta 
T. Juvenalis Liauba ir T. Am- 
brazijus Prakapas, buvęs ilga 
mėtis Darbininko administrato 
rius. Pamaldų metu bus. atitin
kami pamokslai.

Po piet 2:30 šv. Kazimiero 
parapijos didžioje salėje bus 
LDS narių susirinkimas Malo
niai kviečiami ir nenariai — 
vįsi kas domisi lietuvių kata
likų spaudos kultūriniu — tau
tiniu darbu. Bus įdomūs piane 
Šimai, čia pat bus galima užsi 
mokėti arba pratęsti minėtų 
trijų laikraščių prenumeratą.

916 Wiltoughby Avė. 
Brookiyn 21, N. Y. 
Tel GLenmore 2-2923

Lietuvos nepriklausomybės 
41 metų sukakties minėjimas 
bus kovo 1, sekmadienį, 2 v. 
p.p. Lietuvių svetainėje, Park 
gatvėje. Yra pakviesta daug 
kalbėtojų. Pirmas .kalbėtojas 
bus Juozas Tysliava iš Brook 
lyno. Taip pat pakviesti ir ku 
nigai, kurie niekada neatsisako 
dalyvauti. Kalbės miesto ma 
joras J. Moreli ir vietos lietu 
viai profesionalai.

Turėsime ir meninę progra 
ma, kuriąparuoš Vytautas Ma 
rijošius, vietos vargoninkas, ir 
jo žmona. Visuose Amerikos 
didesniuose miestuose rengiami 
panašūs minėjimai, todėl nega 
ii atsilikti ir New Britain, Conn., 
nes ir čia gyvena nemaža lie 
tuvių. Todėl ir mums yra pa 
reiga susirinkti ir prisiminti 
drauge Lietuvos vargus.

čia seniai veikia Lietuvos 
gelbėjimo organizaciją, kurią 
sudaro iš įvairių draugijų skir 
ti delegatai, ši organizacija ir 
rūpinasi, kad šventės minėji 
mas būtų sėkmingas. O pasi 
seks tik tada, kai atsilankys 
kuo daugiau žmonių. Todėl vi 
sus kviečiame. Susirinkime 
bent vieną kartą metuose ir 
parodykime visiems, kad mum 
rūpi Lietuvos reikalai. Kviečia

Norėdamas siųsti siuntini giminėms ar draugams, kreipkis j patyrusi*, mandagi* ir efektingų mūsų 
istaig* virtminėtuose miestuose, kurt Jums maloniai duos reikalingų informacijų Mūsų didelė ir 
patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kiijentų. 100% garantuoja, kad kiekvienas siuntinys 
bus Įteiktas. Bus išdundamas 48 vaL laikotarpyje.

senas 
mirė 
metų 

amžiaus. Sū bažnytinėmis apei
gomis palaidotas vasario 10 šv. 
Mykolo Forest Hills kapinėse.

Petras Kamenos — Kamis, 
seniau gyvenęs Cambridge, 
Mass., palaidotas iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios vasario 
14 šv. Mykolo kapinėse. Jis bu
vo neseniai nusipirkęs namą 
Canton, Mass.

Misijos
Lietuvių kalba misijos vyks

ta vasario 16-22 d., anglų kal
kinis ba — vasario 23 — kovo 1.

EVergreen 7-2155 
Rnsid. Illinois 8-7118

Derblnintes dėl Washing- ĮJ 
tono šventės, vasario 23, išeis 
vieną, kartą sekančioje savaitė- 
je —vasario 25, trečiadienį.

—Tėvas A. Jurgelaitis, O.P.
Providence, RJ. kolegijos proto- '/ 
sorius ves jaunesniųjų mergai- / 
čių <13-17 metų) rekolekcijas . 
vasario 20, 21 ir 22 d. Put- 
nam, Conn. Rekolekcijos prasi
deda penktadienį vakare 8 v. 
ir baigiasi sekmadienį 2 vai. - -

35 So. 8th Street 
Brooldyn II, N.Y.

*

— Th. Heusso, Vokietijos pre
zidento, 75 metų sukaktį mi
nėjo Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje. Direktorius dr. J. Gri
nius tarė žodį, o vokiečių kal
bos mokytoja M. von Tbiess 
apibudino sukaktuvininko as
menį ir veiklą.

nių šokių grupę vadovaujamą kimas rengiamas drauge su ka- 
Irenos Bendžiūtės. Finansų ko- • talikių moterų būreliu.
misija padarys pranešimą apie Sausio 18 sendraugių susi

rinkime dr. V. Viliamas skaitė 
paskaitą apie Lietuvos sienų 
problemas.

Moksleiviai ateitininkai

Pasieks savo paskyrtm* 5-7 savaičių laikotarpyje; oro paltu 7-12 dienų.
Mūsų įstaigoje rasite dideli pasirtnkiin* pirmos rtMes maisto dalykų, taip pat {vairių vilnonių 

medžiagų pigiausiomis kainomis.Pradžiuginktte mvo gimines Ir pažjstamu* Velykų siuntiniais.
Pnpykite mūsų pilno katalogo, kurtame rasite visas patarnavimo ir muitų kalnas.

išsirinko naują valdybą, ku
rią sudaro: pirm. E. šilgalis, 

yra geri šv. Jurgio parapiečiai mininko pareigų, jo vieton į vicepirm. R. Kudirkaitė, sekr. 
ir visuomet prisideda su auka, valdybą įėjo Balys Raugas, 
remia Bažnyčios ir tautos rei- < K.Č.

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserę 
vienuolyno rėmėjų seimelis 

įvyks balandžio 12 vienuolyno 
patalpose (Thatcher St.), Brock- 
ton, Mass. Smulkiau seimelio 
darbotvarkę pranešim vėliau. 
Kviečiami pasiruošti seimeliui 
iš anksto ir taip paremti seserų 
auklėjimo ir senelių globojimo 
darbą.

Jie yra išeoginę tris sūnus: 
Praną, Vincą, Juozą, dvi dukte
ris — Bronę ir Eleną. E jų 
tik viena Bronė nėra ištekė-

990 Literų? Bd. 
Cleveland 13, Ohto 
T«L TOwer 1-1481

132 Fruddia Avė.
Hartford, Conn.

TeL CHapel 8-4724

Krikšto Tėvais buvo Gaspar Sa- 
ladino ir Evelyn JSaladino.

Miri
Pečiulis, 
gyventojas, 

sulaukės 70

Jtauriųssetrinėjebuvo vaišės, 
Įar dalyvavo aukštieji Amerir 

Jkos valdžios atstovai, taip pat 
ir žymus lietuviai sportininkai 
jfaaas Unttto ir Aleksas Sandus- 
Itis; jto žaidė Baltimorės Colis 
klube, kuris šiais metais laimė
jo futbolo čempijonata. Sekma
dienį, vasario 15, šv. Alfonso 
bažnyčioje įvairios lietuvių or
ganizacijos dalyvavo mišiose, 
kurias kun. A. Dranginis auko
jo už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės ir kenčiančius lietuvius. 
Jis pasakė ir atitinkamą pa
mokslą. Lietuvių Bendruomenės 
ruošiamas minėjimas įvyko 5 
v. p.p. Liet. Svetainėje. Kalbė
jo dr. Domas Krivickas tema 

—Dabartinė Lietuvos padėtis 
tarptautinėje politikoje, šešta
dieninės mokyklos vaikučiai 
sėkmingai suvaidino “Kelias į 
tėvynę”.

Lietuviu melodijos valandė
lės pranešėjai, kurie taip su
maniai veda radijo programą, 
pranešė, kad pas juos galima 
užsisakyti lietuviškų plokštelių.

Antano Gričino krautuvė pra
nešė, kad laimėjimams leidžia 
gazinį arba elektrinį džiovintu
vą. Kas arčiausiai įspės, kiek 
per savaitę bus saulėtų valan
dų, tas galės pasirinkti vieną iš 
tų premijų. Spėjimus reikia su
rašyti jo krautuvėje ant blanko. 
Antanas Grišina sėkmingai biz
niauja savo krautuvėje ir yra 
visada pasiruošęs lietuviams ge
rai patarnauti.

Baltimorės arkivyskupas P. 
Keogh šiemet mini 25 metų 
vyskupavimo sukaktį. Minėji
mą rengia Baltimorės arkivys
kupijos kunigai gegužės 22 d. 
Tą dieną arkivyskupas laikys 
padėkos mišias katedrooje.

Šv. Vardo vyrų draugija tu
rės savo pusryčius kovo 8 d. 
Po 8:30 mišių susirinks į šv. 
Alfonso salę, kur pavalgys so- 
daliečių . parengtus pusryčius. 
Bus žymių kalbėtojų ir svečių. 
Po pusryčių bus susirinkimas.

jusi ir gyvena karu su tėvais. . ... . , .. „ ,~ . la atkalbės kun. dr. V. Martu-O kiti vaikai tun savo seimas. J ,sevičius. JAV himną sugiedos
Philadelphijos vyčių choras va
dovaujamas Stasio Petraičio.
Pagerbus žuvusiuosius už Lie
tuvos laisvę, kalbas pasakys bažnyčioje, buvo skiriama už 
kongresmanas Daniel J^lood tenkančius žmones Lietuvoje 
ir Lietuvos pasiuntinys Wash- Ki^joje- 
ingtone Juozas Rajeckas. J<ma$ Obelims

Meninėje programos dalyje 
girdėsime —New Yorko skau
tų vyčių oktetą, kuriam vado
vauja Mykolas Liuberskis, tau
tinių šokių grupę, vadovaujamą 
Irenos Karalienės, ir šeštadie
ninės mokyklos mokinių tauti-

parūpino ir kino paveikslus, ras pamokslininkas kun. Juo- 
besibaigiant vakarienei, visiems zas Vaškas, MIC.
parodė.

Įėję, 2715 E. Allegheny Avė. . ...
Minėjimo pradžia 3 vai. popiet P^r Vls^ gavėnią kas sekmadie- 
2odį minėjimą pradedant tars ^uozaP° vienulyno audi-
Jonas A. Stiklorius, Invokaci- Arijoje prie. Frederick ir Mor

ley gatvių. Vadinimas praside 
da 2:30 v. Jame vaizduojama 
Kristaus kančia ir pirmųjų krik
ščionių persekiojimas.

šventoji valanda šv. Alfonso

Minėjo auksinį jubilieję
Pranas ir Veronika Kudirkai, 

gyveną 31 Franklin St Nor- 
wood, Mass., atšventė 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Va 
sario 7, 8 v. ryto šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje jų 
intencija buvo mišios, kurias 
aukojo kleb. kun. F.E. Norbu- 
tas ir suteikė jiems palaimini
mą. Visa šeima ėjo prie komu
nijoms.

Vakare savo namuose iškė
lė gražias vaišes^JSusirinko jų 
sūnūs, dukterys su šeimomis ir 
daug kitų giminių , viso apie 
60 asmenų. Sukaktuvininkus 
visi sveikino ir linkėjo, kad 
gerasis Dievulis suteiktų svei
katos ir ilgą gyvenimą. Įteikė 
gražių dovanų. Už visą nuošir-

Pranas Kudirka priklauso 
katalikiškom organizacijom ir 
yra vienas iš pirmųjų steigėjų 
šių organizacijų: šv. Jurgio pa- 
šalpinės draugijos, L.R.K. Susi
vienijimo 81 kuopos. L.D.S. 3 
kuopos, Lietuvos vyčių 27-tos 
kuopos, Amerikos L.RK. Fede
racijos 10 skyriaus, šv. Jurgio 
parapijos, šv. Vardo draugijos. 
Taip pat buvo L.R.K. darbinin
kų Sąjungos vienas iš pirmųjų 
steigėjų, buvo daug kartų jos 
valdybose. Taip pat buvo ir D. 
K. Kęstučio draugijos vienas iš 
steigėjų.

Jo žmona Veronika (Survilai
tė) priklauso prie Moterų Ne- aukį rinkliavą/ 
perstojančicft šv.^ Mergelės pa- Leonui Kauliniu! po dviejų 
galbos pašalpinės draugijos, metų pertraukos grįžus vado- 
prie Maldos Apaštalavimo drau- vauti Meno Ansamblio chorui 
gijos. j,, dėlei laiko stokos pasitrau-

Pranas ir Veronika Kudirkai kus iš Bendruomenės vicepir-

savo 
darbštumą C.Y.O. organizacijo
je buvo apdovanotas atskiru 
raštų ir auksine špilkute. šv. 
Alfonso C.Y.O. jaunimas jį iš- 

džiai padėkojo patys sukaktuv-i- Lietuva ^fa“P kU0P°S
„MĄ nunesune va- ak™ _ tokiu var-

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC
135 W. 14th St New Yorir 11, N. ¥. TeL CHeisea 3-2583

’41 Second Avė, New York City, N. Y^ TeL GRamercy 5-7430 
Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vaL

Maldos originalios, jų padų 
kurtos, žavios minties gilumu 
ir grožiu, auka ir kanda. Per
sunktos didele Dievo, tCvynCs 
ir žmogaus meile.

Išleido ATEITIS spaudė Im- 
maculata Press, Putnara, Conn.
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Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

VILNONES MEDŽIAGOS
Lietuviij veteranu ir motery veikla

Newark, New Jersey S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 OBCHARD ST.

PATENKINTI

Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiteisinti dėl anos kvaily
bės tinka dabar sakomi Dovy
dėno Žodžiai: "Mbm pripūtė ri- 
soldę vėįę i fl*i*ą vbolci pio- 
menys, vadai. Sofai, kuria ge
ria ir valgo musę girą ir duoną, 
tarnaudami nratimitrieinr**.

Dovydėno dabartinę kvailystę 
apie kurią jis pats kalba, iš
davė Jo išsiskyrimas iš laisvė
je esančių lietuvių susirūpmi- 
mo dėl Lietuvos atstovybės 
prie .Vatikano likimo, kai jo 
liežuvis su pasityčiojimu sa- 
ko: “Dabar jfe tokie vieniši ir 
ąpleteti jauSasi be įgafioto 
mfadsterio. Ir tokioj vietoj, 
tanią tanmrt sMŽeriam milijo
nus dolerių per sutanų taše-

Ellis taip pat yra komitete. Jei
gu jie paskiria lietuvės mote
ris į komitetus, tai rodo, kad 
įvertina jų darbą.

Kalėdų metu jos iš savo iždo 
Lyons veteranų ligoninei pa
skyrė 100 dol. Už tuos pinigus 

kuriuos

—Dvidešimties tautybių res
publikonų organizacijos vienu 
iš vicepirmininkų išrinko L Va
liuką. Lietuviams šioje organi
zacijoje atstovauja A. Skirtus, 
K. Lukšis ir L. Valiukas.

didžiausios ir tauriausios idė
jos, Įdėjus — Lenino, Stalino“. 
(“Darbo Lietuva”, 1940 liepos

Meninėje dalyje pasirodys 
šv. Kazimiero mokyklos moki
niai. vadovaujami Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų. Vaikučiai iš
pildys dainų, tautiškų šokių, ir 
eilėraščių pynę “Vilties Spindu
liai”. Vaidinime dalyvaus visi

g TELEVIZUOS APARATAI.
■ HI^MpDNOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
• VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VftSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Darbininkui paremti au

tintame susiriitoie, kuris įvyta 
vasario 8, šv. Kazimiero para- 

: pljcs salėje. Les Angeles aps- 
krities vieneto pirmininku iš- 

- rinktas AMsnat Stdrius» o vi-
sos Kalifornijos — Kazys Luk- 

Į M*. Antano Skiriaus pagelbi- 
ninkah išrinkti: vicepinn. dr. 

f G- Valančius, sekt. adv. R. 
f Rimdzus, sekr. padėjėjas inž. 
?XJbdelė, kasiu, dr. R. Masėm 
g ir kasin.pad. mūz. Br. Budriū- 
F nas. Kazio Lukšio talkininkais 
; išrinkti (pareigoms pasiskirstys

vėliau): G. Rudelis, A- Deringie- 
nė, dr. P. Pamataitis, inž. B. 
Čiurlionis, J. Truškauskas ir J. 
Kojelis. Garbės teisman — V. 
Kazlauskas, J. Andrius ir B. 
Statkienė. Kontrolės komisijon
—F. Kudirka, A. Ąžuolaitienė 

. ir K Liaudanskas.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

Kovo 7 atvyksta Hamiltono 
“Aukuro teatro vaidintojai su 
3 veiksmų pjese, “Inspektorius 
atvyksta”. Veikalą režisavo ak
torė E. Dauguvietytė-Kudabie- 
nė. Mačiusieji, o taip pat ir 
spauda, apie, ŠĮ vaidinimą at=-, ras j— 
siliepia teigiamai. Todėl nors nihkai 
bus gavėnios metas ir nebus 
po vaidinimo nei bufeto nei 
muzikos, organizatoriai tikisi 
ir laukia atsilankant daug pub
likos. Visi Rochesterio ir apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti.

’8S2 Norit 7tb Street 
pmLADELPfflA 28, PA.

WAM M747

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis,' negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas $ ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
' kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 

Atsineškite š| skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

y^ątVykę. Bet jiem naudingi 
to^ kurie ser ga įsivaizdavimu, 
kad tai jie iš dvarininkų kapi
talus atima, arba dabar jie ka
pitalus i sutanų kišenes žeria. 
. Čią dar pritiktų paties L. Do
vydėno žodžiai: “Ponai, nors

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds. x

Kreiptis —

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Aveaoe.
NEWARK, N. J. — 312-314 Marta* SL Tel MI 2-2452 ir MI 2-1881. BOwfiag Greta 9-6992

— LRK Federacijos Los An
geles skyriaus naujon valdy- 
bon išrinkta: pirm. V. Kazlaus
kas, vicepirmininkai — D. Ka
raliūtė ir Kg. Medžiukas, sekr. 
R. Medziukaitė ir kas. D. Poli- 
kaitieiię. Metinis susirinkimas 
įvyko vasario 8 šv. Kazimiero 
par. salėje.

Po 230 dot : J Rajeckas, Spriodys' Fran“n
Brooklyn. N.Y.

Po 2 doL: J. Petronis, Hart čhester, Conn.; V. Malinauskas, 
ford, Conn.; B. Strimaitis, H am Middlebury, £pnn.; M. Digimas, 
den, Conn.; U. Yanush, Brook Waterbury, Conn.; J. Burnett, 
lyn, N.Y.; P. Ivaška, Elizabeth, Bridgeport, Conn.; E. Milašius, 
NJ.: O. Vaicunas, Dorchester, M. Savukynas, Pittsburgh, Pa.; 
Mass.; tam. M. Cyvas, Amster P. Miller, Drezel HiU, Pa.; M.

Joseph Audrusis Insurance 
87-09 JAMA1CA AVK, WOODHAVEN 21, N. T 

TEL. VI 7-4477
šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vata, 
spfanadiMriafa — 1 vai. p.p. Hgi 5 vnl. vak

Parama Punskui
Pereitais metais iŠ Roches

terio išsiųsta Punsko lietuvių 
chorui (r siuntiniai rūbų ir vie
nas avalynės. Visi siuntiniai 
Punske gauti ir išdalinti cho
ristams. Siuntiniams labai , ver
tingų rūbų paaukojo B. Apana- 
vičienė, B. Velminskas, K. Ruz
gienė, Obalių ir Zmuidzinų šei
mos. Keletas aukotojų rūbų dė-

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, ISSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

data fabriko tarnautojų. Siun
tiniams persiųsti paaukojo: 
Rochesterio Liet Bendr. Valdy
ba 20 dol. Bendruomenės cho-

10, Rochesterio ateiti-
— 5, Antanas Ragelis 

dr. V. Vygandas — 2. 
(Atsiuntė paštu).

Minės vysk. K. Paltaroką
Vasario 7 ateitininkai suren

gė tradicinius Užgavėnių blynus. 
Trumpą, bet įdomią programė
lę, parašytą Kaz. Bulsienės, iš
pildė draugovės nariai Pirmi
ninkas dr. A. Stankaitis iškė
lė sumanymą suorganizuoti 
vysk. K. Paltaroko mirties me
tinių minėjimą. Vysk. K. Pal
tarokas yra lietuviams simbo
lis kovos už tikėjimą ir lietu- 
vos laisvę.

Čia galite pirkti knygę
Didelį patogumą Rochesterio 

lietuviams teikia Ahtano Saba-

nas, Strasburgh, O.; J. M<mt 
vila, Cleveland, O.; V. Alkevi 
čiuz, Grand Rapids, Mich.; A. 
Panūstas, Chicago, DL; Z. Sa 
baliauskas, Rumford, Me.; K. 
ditiūnas, MontreaL Que., Ca- 
nada. «

VILNONAS MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS fr VIETINES

pijefc salėje. Galima nusipirkti 
lietuviškų knygų, kokios tik 
šiuo metu išleidžiamos. Taip 
pat galima užsisakyti Lietuvių 
enciklopediją, užsimokėti laik
raščių prenumeratas, nusipirk
ti -atvirukų ir Alice Stephens 
ansamblio plokšteliu.

B.K.

Abu turi daug patyrimo organi- Organizacijoje yra lietuvių 
Amsterdam, N.Y. — Lietuvos šv. Kazimiero parapijos cho- zaciniuose reikalui ir įdeda “auksinių žvšigždių motinų

Nepriklausomybės šventės mi- ras padainuos J. Švedo “Line- daug širdies ir darbo. (Gold Star Mothers), kurioms
nėjimą vasario 22 pradėsime lį raunu ne viena, J. Strolios Kiekvieną mėnesį moterys būpa suteikta tam tikra pagar- 
mišiomis už Lietuvos laisvę šv. “Valio, daleli”, A. Vanagaičio važiuoja į Lyons ligoninę ir ha per organizacijos metilų su-
Kazimiero bažnyčioje. Lietuvių ‘Laisvės varpas’ ir J. Žilevi- ten veteranus pavaišina saldai- sinnkimą.
Bendruomenės pastangomis A- čiaus “Oi kad išauštų”. Vyrų niais, pyragaičiais, cigaretėmis. Tad reikia remti šią orgam-
merikos lietuvių klube iškilmių- choras padainuos J. Andriulio Ligoninės vyriausybė labai į- zaciją, nes ji nuveikia daug
gas minėjimas įvyks 3 vai. po
piet. Programoje kalbės nauja
sis Kongreso atstovas iš mūsų 
apylinkės Samuel S. Stratton. 
lietuviškai šių iškilmių prasmę 
paaiškins kun. Kęstutis Baldys. 
Programai vadovaus adv. An
tanas Stokna.

“....aš pats esu diletantas 
meno dalykuose ir pritariu 
jam (diletantui kritikui), kad A. 
Rūko romanas yra rimtas lite
ratūros kūrinys”, —. Juozas 
liūdžius, Naujienos 1959 vasa
rio 7.

mas’ dar sugestijonavo “sme-
tonininkus.... varyti i darbo

truputį mandagumo!” To “man
dagumą” jis mokė smėtonin- 
kus, bolševikam užėjus, rasit, 
dėl to, kad tautininkų laikais 
jam į kišenę buvo sužerta lite
ratūros premija. “Atšidėkoda-

vertina šį moterų darbą ir pas- gražių darbų ir jos pelnas nuo 
kyrė Christine Korbet į pata- parengimų būna sunaudotas 
riamąjį komitetą. Taip ji lanko geriems tikslams. PageRwnin- 
visus jų susirinkimus. Ieva kię motery korespondentė.

Prieš dešimtį metų Newar- 
ke susiorganizavo Amerikos lie
tuviai veteranai ir moterys pa- 
'gelbinink. (Autaliary). Tai yra 
viena iš veikliausių organizaci
jų Newarke. Per tą laiką jie 
yra daug nuveikę ir pelnę daug 
garbės ne tik lietuvių, bet ir jos sudarė pakietus, 
amerikiečių tarpe. Jie visuomet įteikė ligoniams kelias; dienas 
dalyvauja sū . savo vėliavomis prieš Kalėdas. Ligonių tarpe 
Lietuvos neprilausomybės yra ir lietuvių, kuriems dar pri- 
minėjimuose ir visokiuose pa- deda šio bei to prie paketų.

žes paįiko pas siuntėją gonko- lio vedamas lietuviškas knygy- aduose. Už gražų pasirodymą vasaros metu tuos ligonis, 
se. Jų pavardės nežinomos. Pa- nas — kioskas, kuris veikia Paraduose h. gražias uniformas išveža Raudonojo
dėka jiems. Taip pat gauta 7 kiekvieną sekmadienį .po lO ir j^y^a.gavę net 6 pnzus. Kryžiaus autobusu į pajūrį, iŠ 
puikūs vyriški kostiumai iš Ko- 11 vaL mišių, žemutinėje para- S“10 moterų pagelbi- Q įuos navaRina ir to- 
—------------------------------- -------- - ------ -—— kta būdu ligoms suteikia

< f • • wr • • Agnės tsoreiKiene uorey, o paramos.
Amsterdame rengiasi Vasano 16-tai

stovyklą” (“Darbo Lietuvą” 
1940 liepos 19).

Taigi, pone, nors truputį 
mandaumo!

“Plaukia Nemunėlis”, J. švedo 
“Kad aš jojau”, VL Paulausko 
“Raitelių maršas”, J. Strolios 
“Tykus buvo vakarėlis” ir V. 
Kuprevičiaus “Pajūrio daina”. 
Abiems chorams vadovauja 
muz. J. Olšauskas.

Po tokio pareiškimo tektų 
lankti naujo: aš, Liudas Dovy
dėnas, buvęs liaudies seimo de
putatas, paaukojau tiek ir tiek 
milijonų dolerių tokiai ir to
kiai sutanai..- Jei to nebus, 
tdes pasidaryti išvadą, kad 
kvailystė viena nevaikščioja, o 
Vis lydima pasipūtimo, didybės 
manijos Dar blogiau: Dovydė
nas ne tik dabar įsivaizduoja, 
kad jis žeria milijonus į šuto: 
nų kišenes, bet ir 1940 metais 
įsivaizdavo, kad jis milijonus 
atėmė iš kapitalistų: “Ponai ka
pitalistai, dvarininkai, mes ne
taikiame iš jūsų šiandien pa
dėtas irt tai, iš ko mes jus iš

daro, N.Y.; P, Skirmont, Balti Baronas, F. Lapinskas, Hiza 
mote, Md.; preL A. Steponai beth, NJ.; A. StanieL Maple 
tis, Los Angeles, Calif. wood, NJ.; J. Jasukaitis, Ne

Pu I JO cMu O. Danisevičius, waik, NJ.; A. Legis, So. Oran 
A. Zaborskfenė, P. Mikalaus ge, N J.; K Čeponis, Los Ange- 
kas, R- VaHnckas, A Stero, J. les, Calif.; A. Bitais, C. Kvede 
Mikolaitis, Brooklyn, N.Y. ra, Baltimore, Md.; J. Balčiu

PU 1 dol.:
Mm*, vaistyto.: J. Kulpanas, 

J. Vembre, So. Boston; J. Gu 
daity, J. Pettanas, K. Ldga, 
Brockton; P. Dargelis, Athol; 
S. Mileika, Catnbridge; M. Pa 
lilonis, Dorchester; M. Gailus, 
& Woymoutl»; B. Kovas, Nor 
wėod; K. Gėdrfan, Brlghton, J.

N.Y. valstybe A. Brooks, J.. 
Stravinskas, A. Mickevich, K. 
Vittas, Brooklyn; M. Vedegis, 
J. Sakalauskas, Woodhaven; T. 
Slapšys, Richmond Hill; Dr. N. 
Bražėnas, K. Karechfca, N.Y. 
City; C. Prapuolenis, White 
Plains: A. Krancewicz, Utica;

Po 5 dol: A. - Valančius, 
Brighton, Mass.; V. Grabaus 
kienė, New Haven, Conn.; M. 
Mikiasevičius, Brooklyn, N.Y.

Po 4 doL: G. Katiles, Rkh 
mond HiU, N.Y.

Po 3J0 doL: M. Dumblienė,
K. Ručynskas, Brooklyn, N.Y.

Po 3 dol.: D. Jočienė. E.
B. C““** m-; P BraŠka- BroCk A. Redzevičius, Amsterdam; F. 

ton, Mass.

humta ra* dkM} pasirinkimą vilnoniu medžiagų vyrų koattumam* 
b ąvartauna, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.

Mai*yt«w v rnynomė* medžią goa parduodamos griežtai urmo

Programoje taip pat daly
vaus mūsų vietiniai solistai E. 
Tamošiūnienė ir J. Urbonas.

Vasario 15 lietuviškoji radi
jo valanda, vadovaujama Leo
nardo Harvigo, gražiai paminė
jo šią šventę. Įdomią kalbą pa
sakė prof. Irena Wood — Rad- 

160 mokiniai ir visa programa zevičiūtė. 
bus atlikta lietuvių kalba.



.... .........................*****«—
WASTE MATERIAL

* • « ivC*
PaW - Special Consideration Given 
Te ReSgioue Institutions

STOCCI 4 SONS
386 W. Brodway, N. Y. C. and 
242 We«t 47 SU BrooMyn, N. Y. 

Tetf. HY 2-3355

Grabys atvyko iš Romos į Ak 
bany vyskupiją pastoradmam 
darbui Per tą laiką dirbo |- 
vairiose parapijose, o pasku
tinius 2 metus yra Sv.’ Juozapo 
akademijos kapelionu Scbenec- 
tady, N. Y. Savo uoliu dar$u už
sitarnavo didelio dėmesio ir 
yra davęs daug pakilios dva-

tarp jų M demokratų ir 18 
respuhMtaBų Spėja, kad biu- 
dietas g»ti Mti priimtas menu 
andante daugiau, nei Kongr e-

Immedlate removal of Wa«te Pa
per '— Rags — Old Office Records 
— Special coasideratioh given to 
Religioue Institutions.

LOUIS MANZELLA A SON 
50-24 Bleecker SLk 
Ridgewood, N. Y.

VA 1-0282

Baras, sale vestuvėms.
parengimams, susinn 

kiniams, etc-

sios visam akademijos gyveni
mui. v Akademija, atsidėkoda
ma, skelbia vasario 22 kun. J. 
Grabio Diena. Tą dieną St 
Mary’s of Hoosick Falls pakvie
tė šv. Juozapo akademijos krep
šininkus rungtynėms. Žaidimo 
puslaikyje žaidėjai taip pat spe
cialiomis ceremonijomis pa
gerbs kun. J. Grabį, kuris yra 

, nuoširdus akademijos krepši
ninką bei visų sportininkų glo
bėjas. *Schenectady Unfcon- 
Stari laikraštis vasario 11, ap-

20-23, Runttagten YMCA na
muose, B Seterių dalyvaus: Ge- 
uBnutas sveiEMBKas, &. mer- 
Hv - Jodas Startukas ir Algis

ktontveaBo p4)ėse po 11.ra
tą pirmavo Rosso ir SSdos, 
turėdami po 9 taškus. Ignas

KUN. JUOZAS GRABYS
Žalys su kitais turėjo 7&

OBPLAY

SWrt ACRES 
mte Street 

Harriaon, N. J.
waefc day during Wlnter

For Information

8-9663

Removal of Waste Paper — Rags— 
Old Office Records — at top prices 
with special consideration given to 
Religious Institutions.

DERRICO CO-, INC 
907 E. 141st

WY 3-2100

Highest prices for Waste Paper — 
Rags — Office Records — Special 
consideration given to Religious In- 
stitutions —

C. RUSSO & SONS 
238 -47 St.

Brooklyn, N. Y.
GE 9-8457

1883 MADISON ST.
Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgevvood

BROOKLYN 27, N. Y

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

Tel. BA 3-977131 Spring St., New Britain, Conn.

gerbimą, pažymi, kad ‘krepši
nis yra lietuvių tautinis sportas 
ir kad Lietuva 9 metus iš eilės 
buvo Europos krepšinio meis
teris. Tas pats laikraštis su 
džiaugsmu pažymi: ‘kas galė
jo tftrtis, kai prieš 5 metus 
Schenectady apylinkėje atsira
do svetimšalis kunigas, kad 
šiandien Šv. Juozapo akademi
joj jo garbei bus ruošiama die
na’.

Kun. J. Grabys gimęs Lietu
voje ūkininkų šeimoje. Į Vaka
rus pasitraukė 1944. Vokietijo
je — Bavarijoj studijavo filo
sofiją 1945 išvyko į Romą te
ologijos studijoms, jas baigė 
1949 ir įsigijo teologijos dok
toratą. Tų pačių metų kovo 
mėn. buvo įšventintas kunigu. 
Penkeris metus dirbo pastora
cinį darbą Romoje, o 1954 at
vyko į 4 kraštą.

Motina, du broliai ir sesuo

LAK vėl pralaimėjo.
Pereitą ketvirtadienį LAK 

krepšinio ekipa YMCA pirme
nybėse pralaimėjo prieš porto- 
rikiečių vienetą 48:50. Mūsiš
kiai pasirodė be VyŠaiaus, Ku
ry los, Daukšos, Tulabos, Lepi-, 
ko. Pralaimėjimas vis dėlto ne
lauktas, nes pirmame rate

vai įveiktas. Šį kartą mūsų ko
manda sudaryta ir jauniklių, 
sužaidė labai negudriai.

šeštadienį prieš St. Marks.
Šį šeštadienį LAK žaidžia 

pirmenytną rungtynes prieš 
St Marks. šiam priešininkui 
mūsiškiai pirmame rate pralai
mėjo. šį kartą atletai žada iš
statyti piną sąstatą, kad lauk
tina geros kovos. Rur^tynių 
pradžia 8 vaL vak.

tynęs su lietuvių šachmatimin- 
kais.

New Haven. Praeitą savait
galį Pennsylvania univ. su Har
vardu sulošė lygiomis ir pasi
dalino pirmą vietą Yale uni
versiteto suruoštose rungtynė
se, sukorę po 3% laimėjimo iš 
4 rungtynių.

Harvardo komandoj žaidė 
Gediminas Šveikauskas (antroj 
lentoj). Jis pelnijo 2^ — 
1^2 taško.

Chicagoš lietuviai nesenai su
žaidė tris žaibo turnyrus. Vie
ną laimėjo Kalvaitis, antrą — 
K. Jakštas ir trečią — V. Kar- 
puška.

Chess Review, vasario nr.
jgHj skelbia Postai Chess skyriuje: 

žukaitis laimėjo 3 partijas, Pal- rungtymų netun. o *
’ Atletas čiauskas dvi, Žalys vieną ir

_ J________________________  Puškorius vieną. Gedraitis bai-
Kas nnr4tn sknlhtia Darbininke. " lygiomis.

Sovietę p-bėse, Tiflise, po 
16 ratų pirmavo Petrošiau, 
Spassky, Polugaevsky, Ketes, 
Ihimanov. Viso 20 dalyvių.

Importo ir eksporto prekių per
vedimas sunkvežimiais. Pristatome 
kasdien j visus uostus. Cargo ap
drausta.
374 Broadway, New York, N. Y. 

WOrth 2-4189

TAISAU BALDUS
Kėdes, virtuvės ir valgomojo, ap
traukiu ir nudažau. Plastika ar 
oda.' Patyrusių darbininkų dar

nios gelžimi ar chromu.
Walter LUTKIEWICZ

MA 1-3128 1934-7-18-59T-R-63

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
gyvena Lietuvoje, tėvas nese- prašomas skambinti 
niai mirė. GLenmore 5-7281

Lietuviai stalo teniso meisteriai — — —
Kijeve įvykusiose Sovietų Są

jungos stalo teniso varžybose, 
kaip buvo laukta, visose grupė-

tai, vyrų dvejetas. — Paškevi
čius —Saunoris, moterų dve-

levičiutė, mišrus dvejetas — 
Žilevičiūtė — Baltakis.

H. W. FEMALE

Old Ftoor Made New 
Refinishiųg — Special

consideration given to Religious In-

blished 1922.
Esta-

J. W. JOHNSON

East Elmhurvt L. I. 
HA 9-2447

Highest Prices Paid For Waste 
Paper — Rags — Old Office 
Records and Metai Scrap 
TULINO WASTE MATERIAL

COMPANY 
1541 Dean Street 
Brooklyn, N. Y. 

PR 86301

R e p u b 1 i c 
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Ęrooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

MASON RECORDiNG CO.
Mūsų specialybė užrašyti į juo
stas ir nufotografuoti jūsų ves
tuves. Nedūštamos. Įamžinki
te brangų atminimą į juosteles 
ir nuotraukas.
1630 Amsterdam Avė., N.Y. 
Tompkins 2-7656.

-- r ----------- - —
Waste Paper — Office Records
Files — Destruction Guaren 
ted Highest Prices
ACTIVE WASTE PAPER CORP.

690 3rd Avė.
Brooklyn, N.Y. 

SO 87111

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

CONTRACTORS

KONTRAKTORIAUS DARBAI 
Bažnyčioms,7 privatiems na
mams ir institucijoms.

Tarantino Floors 
3051 Atlantic Avė.,

T. V. SERVICE

PATIKIMAS T. V. PATARNAVI
MAS

r’--------------
► EVergreen 8-9794

Brooklyn, N.Y., TAylor 7-7088

CARNEY CONSTRUCTION CO. 
General Contractors

14)0 dol, plūs dalys 
Dirbame visas 7 dienas. Aptarnau
jame tik Brooklynif.

CL 1-5262

i M. and Z.
J CoDision Works
► JUUUS MALDUTIS j

JOE CARNEVALE, Pres. 
HbDywood Kitchens — Finis:

GEORGE EISELE 
PHARMACISTS

Phone FRMtkHn 2-8934 
176 Adams Street 

Chicago, III.

REAL ESTATE

NEW Ž Families Brick House
Apartments 4 —4 Rm. Full 
Sasement Garage $23,750. Spe
cial gift for buyer — Kelvinator
regrigerator.

ATSIŠAUKIMAS

KEUONfi Į UURDA 1959
IR KITAS ŠVENTOVES LANKANT

Asmeniškai vadovauja
MOST REV. JOSEPH M. PERNICONE, J.C.B.

IŠ N. Y. išvykstama 
liepos 21 laivu 

SS C. COLOM8O
rugsėjo 8 taim

SSC.COLOMBO

SS AUGUSTUS
Informacijos reikalais kreiptis |:

Saite 1212-55 W. 42nd Street, Ne* Tark 35, N. Y J W 5-1554

naujomis, dažymas ir poli-
ravimas

93T GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

®©®®©©@©@@

NURSrNG HOME
99999999099999999999999999

Seneliams — begyjantiems Hgo-

139 Irving P!., Woodmere, L-LN..Y.

RO8EWOOD NUB81NG HOME

ži6n

ir begyjantiems Ilginiams

MayfUr 1-1641

Mediciniškas ir slaugių patarna
vimas — tedies ligoniu chroniš
kų ir po operacijoj
1581 Breateay, Lynbreofc, UN.Y.

LTnbreek 9-1535

BROOKSIDE NUR8ING HOME 
fve

EMeriy tapte.

oa 24 houn duty

Central Isllp, L. I.

VOS. A DeSIMONE 
Suvartotą popierį, metalą, sku
durus surenka kasdien aukšto
mis kainomis. Įsteigta 1907. 
297 Nevins St., B'klyn, N.Y.

ULster 2-6594

SUPERKAME VARTOTĄ PO
PIERĮ Aukštos kainos. Pasitei- h 
raukite. |
DESTRUCTION GUAR, Ine. |

Crosby Paper Stock Co. |
419-21 W. B’way CA 6-7772 f

For the Highest prices for Waste 
Paper — Tabulating Cards call or 
write:

CARLO PELLEGRINO
183 - 8th Street 
Brooklyn, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIONŲ
RAYS UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios 
portuotiį gėrimų. Didžiausias 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: VTrginia 3-3544

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa-

Basements — Aluminum Case- 
ment Windows — Conversions — 
Estension built — Roofing — 
Painting — Ceramic Tile — Ce- 
merit Work — Celotex Ceilings — 
Wallpapering — Stonu Doors and 
Windows

Alterations of Ali Kinds 
VIOLATIONS REMOVED 

CLoverdale 9-5899

OZONE PARK WASTE MATERI-
ALS Co. Ine. 

97-37 Ozone Park 
_ Long Island N. Y.

Highest prices paid for waste 
paper — rags — Special considera
tion given to Religious Institutions.

VI 5-7001 - 2

Highest prices paid for — prin- 
ters — Binders — Lithographic

6504 20th Avė, Brooklyn, N.Y. DUNMORE WASTE PAPER Co.

kalų vedėją K. Vaitaitį.
280 UNION A VENDE BROOKLYN 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9672

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon Street

POplar 5-4110

WASTE MATERIAL Brooklyn, N. Y. 
GL 3-2258

Highest prices paid for Waste Pa
per —
Prompt and Retiable Service Spe
cial cortsideration given to Religious

Rags — Office Records —

F 4V GACCIONE & Co.

Highest Prices paid for — Rags — 
and Paper — Special tynsideration 
given to Religious Institutions.

FENNIMORE R AG Co.
653 Parkside Avė.
Brooklyn, N. Y.

IN-2-1556

LU 8-4030

1135 - 61 St, BrooMyn, N. Y.
GE 6-1410

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-II8I

Contact
UNITY PAPER STOCK Co.

44 Congresc St. 
Brooklyn, N. Y.

MA 5-2997

WAVE OLD GLORY CORRECTLY

The following Flag Dealers are able to supply the new 
.Flag at Reasonable prices. We highly recommend them 
to you for dependable Service.

THE EMBLEM MART 

1644 Broadway

HY 1-8353
We also carry a complete line 
of Religious Artides.

r >"■

S.I. THEATR1CAL RENTAI Co.

4 Hawthdre Avė. 
Staten Island, N. Y.

JOHN C. McGILL, savininkas
Pristatymas | namus, vestuvių valiės, banketai, ahorers, ko

munijos pusryčiai.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J, & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1400 Norit 29th Street
POplar 9-3231



'?ALB.-Ne*Yorito Apygardos 
valdybakreipiavisų lietuvių 
.dE*MBs| j ' kad lituanistinė 
šeštadieninė Maironio mokyk
la atlieka didelį uždavinį lietu
viškai mokydama ir tautiškai

vams, kurių vaikai lanko šią 
- mokykla, yra persunku ją išlai

kyti. ALB Ne* Yorko Apygar
dos Valdyba prašo visus lietu
vius savo auka prie mokyklos 
išlaikymo prisidėti. Daugeliui lie 
tuvių yra išsiuntinėti asmeniš
ki laiškai, bet dėl adresų sto
kos nevisus laiškais galima pa
siekti. Todėl ALB NY Apygar
dos Valdyba prašo visus lietu
vius pasinaudoti šiuo kvietimu 
ir savo auką siųsti apygardos 
iždininko adresu: Mrą. A. Dum- 
brienė, 924 Madison St, Brook- 
lun 21, N.Y.

ALB Cypres ffiB Apylinkės 
metinis susirinkimas šaukia
mas vasario 21 d., 7 vaL vak. 
Bručo svetainėje; 86-16 Jamai- 
ca Avė? Važiuojant traukiniu^ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS BOSTONE

Gerokai prieš antrą valandą 
būreliai bostoniškių traukė Tho 
mas Park linkui. Salėn susirin 
ko apie 800 žmonių. ^Sulaukus 
pusės trečios, įneštos vėliavos, 
sugieduoti abu himnai — Ame 
rikos ir Lietuvos. PreL Pr. Vir- 
mauskis atkalbėjo invokacįją, 
adv. J. Grigalius perskaitė gu 
bernatoriaus Roster Furcolo 
proklamaciją.
Lietuva vėl bu* nepriklausoma

Minėjiman atsilankęs Mhssa 
chusetts valstybės atstovas Po 
wėr palinkėjo, kad Lietuva ne 
trukus vėl susilauktų nepriklau 
somybės, kuri buvo paskelbta 
prieš 41 metus.

Lietuvos garbės konsulas adv. tikrinau pa^ tėkštą iš A. ša 
O. šalna priminė, kad lietuviai pokos “Lietuvos istorijos” ir 
į Ameriką bus atsikėlę jau neradau, kad iš Vasario 16 ak- 
prieš kokius 350 metų, o lie to plauktų tai, kas buvo adv. 
tuvis dr. Aleksandras Karolis J. Smetonos išvedama. 1855.05.
Kuršas, prieš 300 metų buvo Suminėjo dar Altą, bet iškė _________ 
vienas iš pirmųjų Ne* Yorko lė tik velionį A. Olį, kuris “da 
mokytojų. ręs daugiau, negu Amerikos lie

Sveikino ukrainiečiai ir lat tuvių organizacijos”. Priminė, . j. _ N .,. ..
moteris padėti prie vaiko, vir- via! Latvių kalbėtojas pasisakė kad Lietuvą atstovauja pasiun L,€tuvos Nepr’ziausomy&a* LietuviŲ Darbininku Sąjungos 
tuvėje ir lengvai namų ruošai ------- —------------------------------- tiniai, o mesL.. tik antraeiliai , susirinkimas bus šį sekmadie-

________ ___ “ I — atskiras didelis kam- o stovai ,uieiuvių uenuruomenes 
Apreiškimo parap. bažnyčios barys su vonia ir virtuvėle. Ar- 
šv Karolfcms kaninėse._________ ha ateinanti nuo 8:30 iki 6 v.v.

stotyje;
tobusu — prie 86 gatvės.

Bus valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai; apyskaitos, 
sąmatos, veiklos plano priėmi
mas, valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai ir kiti reika
lai. Apylinkės valdyba kviečia 
visus gyvenančius šioje apylin
kėje lietuvius narius ir nena- 
rius į susirinkimą atsilankyti.

Vytautas Strolia, ne Faustas 
Strolia, kaip netiksliai buvo pe
reitam Darbininko : numeryje 
parašyta, grojo Vasario 16 mi
nėjime akordeonu tautiniams 
šokiams Webster Hali, NYC, 
N.Y. V. Strolia nuo pereitų mė
tų iš Bostono atsikėlė į New 
Yorka, čia dirba muzikos sri
tyje ir groja fogotu. Muzikos 
mokslus yra baigęs Bostone.
Brooklyno vaidintojų Trupė,

vadovaujama V. Žukausko, 
sekmadienį vyksta į Elizabethą

mas su dideliu (40x95 pėdų)

tu amžiaus gyveno 13 Scholes 
St, Brooklyne, N. Y., mirė vai sario 15 ir vasario 18 palaidota 
iš Apreiškimo parap. bažnyčios

Lietuvių sravėję
54-to skyriaus mėnesinis su-

5:30 vai. vak. Unijos patalpo
se, 11-27 Arion Place, Brook
lyn, N.Y. Bus svarbių praneši
mų. Nariai prašomi gausiai su
sirinkti.

Kipras Sakalauskas, 
Skyriaus sekretorius

Vasario y A Simutį tele
gramomis tvetiBm 'Š£ Loeorai- 

p. DauŽvardis, p iw<Hc 
V. Gylys, A. šalną ir kiti Lie
tuvos diplomatijos tarnautojai.

A. Simutis yra žemaitis, gi-
męs 1909 vasario 11 TirkSiuo- dos Apaštalavimo draugi jos va-’;': 
se. Ekonominius mokslus baigė, sario 10, puikiai pasisekė Bu-’^ 
Kaune 1935 Columbijos univer- vo daug žmonių ir davė 
sitete 1940 gavo magistro laips- žaus pelno. Iš gauto pelno atre- 
nį. Valstybinėje tarnyboje iš- ----- A ~' *----------- ---
buvo 28 metus. 1936 sausio 31 
atvyko į Ne* Yorką ir visą lai
ką dirbą Lietuvos konsulate.

1942 m. Columbijos univer
sitetas išleido “The Economk 
Reconstruction of Lithuania 
after 1918.“ Jis parengė, sure
dagavo ir išleido “Pasaulio Lie
tuvių Žinyną”, kurio pirma lai
da išėjo 1953, antra 1958 m.

Komunijos pusryčius 
ruošia Brooklyno vyčių 41 kuo

pa kovo 1 Apreiškimo parap. 
bažnyčioje mišios bus 11 vai., 
po mišių salėje komunijos pus
ryčiai. Kviečiami visi vyčiai 
prikalausę bet kada kuopai. 
Šv. Kazimiero šventės proga 
norima suartinti visus vyčius.

je vietoje. Kaina 27.000 doL 
Mėnesiui nuomos gaunama 
245.00 doL neįskaitant šdmi- 
ninko gyvenamų kambarių. 
Priedo du garažai.

Kreiptis: Di Biase, 86-72 
80th St, Woodhaven 21, N.Y., 
teL VIrginia 9-1060.

montažą ^Tėvynės 
das”. Įėjimas išmokamas.

_________- 
uitom UnnnBw vlSĮKBMr 
galiR!*'pwim1rhli prie tam r 
liti paruoštų sustink ų VĮsnt 
nė kviečiama gausiai ats&ai 

ir O. Sijevičienė nuoširdžiai dė-?S 
kingos visiems dalyvavusiems, 1 
prisėdėjusiems aukomis ir pa- 3 
dėjusiems balių paruošti.

Sportminlcy vakaras ruošia
mas balandžio 11 Apreiškimo 
parapijos salėje.

————— ir ką padarytų vadai, jei ne
Parduodama* namas . veiktų lietuvių organizacijos ir 

„ Woodhav*n, N.Y., šv. Tomo nesirinktų žmonės paklausyti 
parapijoje parduodamas vienos 
šeimos 6 kambarių namas, pa- doleriai aukų. Nemanome, kad 
grindinai atnaujintas, moderni- jos buvo vienų tautininkų.... __ __________
ąjętas, dailus. Galima tuųau los mokiniais. Bus ir kitų daly- 

Užsiminęs apie Lietuvos šie K1l'
nas, sukėlė tiktai neaiškumų, , Nors kartą per metus susirin- 
kokios jos galėtų būti, Lietuvai kime ““ pasirodysime, kad esa- 
išsilaisvinus. Jei tam tikra “dip me tuviais ir tokiais norime 
lomatija’’ varža atvirai kalbėti, batt- Mtal dėi» ??

keltis gyventi. Prašoma apžiū
rėti ir įsitikinti. Teirautis tele-
fonu Vlrginia 7-5861.

Bnuomojamas 4 kambarių nereikėtll progo savo kraštą ir tikybą, broliai
tratas East Ne* York rajone mis ir ganyti Yra žino savanoriai krauju atkovojo Lie- dėtas gruodžio 26 iš šv. Pet- 

n>*r s- TMTk __ metais bolševi 1x1708 nepriklausomybę, o męs ro bažnyčios So. Boston, šv.ig39 metais bolševi MopuMauovmjrvę, v
stočių. Nuomą 85 dol. mėnesiui. Vilnių gražina bot pagal ®a nors prisiminkime juos ir Mykolo kapinėse. Paliko liudin- 
Teirautis telefonu GLenmore jįjį™?/ patarle- tinkamai pagerbkime. Są žmoną Oną, dvi dukteris,
2-4892 po 6 vaL vak. ««si«sL L? Įėjimas nemokamas. tris anūkus JAV ir tris brolius

---------------------------------------------- XM ir seserį Lietuvoje.

Pranešam* giminėms ir pa
žįstamiems, kad No* York* 
vasario 17, aprūpintas Šventai
siais sakramentais mirė

A. f A.

Adolfas Šeputis
sulaukėk 53 moty amžiaus.

Kūnas pašarvota* Minsko 
Mdotuviy koptyNojo. Laidoja 
mas šaštadtonj B ApraMdroo 
bcživy6oon

Nuliūdę HM žmona ONA 
CEKAVttlOTt - tEPUTlENt, 
sūnus JUOZAS, MOTINA, bro
lis ALBINAS, KUN. JUOZAS 
CEKAVIČIUS ir kiti giminės 
Amerikoj* ir Lietuvoj*.

M— I iRrtnin

Nuotr. V. Maželio.

už trijų Baltijos valstybių ben 
drą respubliką, kai bus atgau 
ta laisvė.
Kai kas primiršta Vas. 16 aktą

Buvo malonu keletą žodžių 
išgirsti iš St Kairio, Vasario 
16 aktą pasiraŠusiojo. Jam pa 
garbą atidavė irj pagrindinis 

• kalbėtojas adv. Julius Smetona, 
sūnus Antano Smetonos, buvu 
šio Lietuvos prezidento, kurio 
parašas taip pat yra po Vasa 
rio 16 aktu.

Tačiau paskaitininkas kalbė 
jo taip, tartum Vasario 16 aktu 
būtų buvusi atstatoma ne de 
mokratinė respublika, o totalis 
tinė. Grįžęs iš minėjimo, pasi 

tų pasigyrimų. Dar sudėta 1855 

rusų”. Rusai negrąžino to, kas 
buvo sutartą dar 1920 metais, 
kaip Lydos, Gardino, Ašmenos 

žosios Lietuvos; ji didesnė už 
buvusį Klaipėdos kraštą. Jei tie 
klausimai pajudinami, tai ne 
rrikia sudaryti įspūdžio,’ kad 
Lietuva dalies lietuviškų žemių

priklausomybę.

TAISO
.loiuyuijfe em*J9p paiMTOfu 

įrengia Hi-Fi

BABZDUKAS ir ŽUKUS
273 CTurtut Street, 

Koarny, N. J. TeL WY 14360

174 Naflcy Averae

Liefūva tebėra pančiuose ”
Meninėje programoje du ber 

nužėliai ir viena sesė pakank 
liavo keletą dainų. Solistas Sta 
sys Liepas, kaip visuomet, 
džiugino malonia daina. Jam 
akompanavo muz. Julius Gaide 
lis. Onos Ivaškienės vadovauja 
mas jaunimas davė dainos ir 
šokio montažą “Lietuva pan 
čiuose’. Pabaigoje kilo trispal 
vė, nuaidėjo himnas.

Žmonės skirstėsi susimąstę, 
bet ir nusiteikę kovoti, kad 
grįžtų Lietuvai laisvas gyveni 
mas.

E aukavusių šiemet visus 
pranešė inžinieriai su 375 dol., 
ateitininkai — 165 dol.,' Lietu 

vak.
Minėjimo programa bus įvai

ri. ŠĮ kartą muz. M. šlekaitytė 
pasirodys su savo piano klasės

PASKUTINIS DIVIDENDAS

3’4% metams
(3% reguliaraus ir 1%% extra)

S KAieįUOI AM AS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

6AVINGSMNK 
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

*135 Broadvray prie Bedford Avenue 
539 Eastem Parkway prie Noetrand Avė.

Žymu* koncertą*
Kovo 17 Brocktone vietos 

simfoninis orkestras išpildys 
komp. Jeronimo Kačinsko kū
rinį. Orkestrui diriguos Hart
ford Hartt Muzikos Kolegijos 
prezidentas M. Paranov. Vasa
rio.16 Jeronimas Kačinskas bu
vo pakviestas su minėtu orkes
tru surepetuoti savo veikalą.

Berniukų choras totevizijoj.
Bostono vyčių kucų>os inicia-

V^carin J(J jp K3710110-

gimimo sukakties 
22 d. 9:15 vai. 

ryto bus transliacija per Bosto
no televizijos stotį 7-tu kana
lu. Mišias laikys ir pamokslą 
pasakys vyčių centro dvasios 
vadas kun. Al. Kontautas. Mi
šių metu giedos šv. Petro para
pijos berniukų choras, vadovau
jamas seselės Imeldes. Į televi
zijos stoties pranešėjo paklau
simus atsakinės kun. J. Žuroms- 
kis.

Pagelbės seselėms
Ieva Norkūnienė vasario 22 

d. 3 vai. popiet šv. Petro para
pijos salėje prie E. 7-tos gat- . 
vės rengia whist party Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserų koply-v 
čios Brocktone statybos fondo 
naudai.

Federacijos susirinkimas
Kat. Federacijos Bostono sky

riaus susirinkimas šaukiamas 
vasario 20 d. 8 vai. vak. šv. 
Petro parapijos pobažnytinėje 
salėje.

Čiuožimo pamokos.
' Šv. Petro parapijos CYO or
ganizacija vasario 20 d. 6:30 
vai. vak. renkasi į Boston Ska- 
ting Club patalpas, čia mokan
tieji galės maloniai pačiuožinė
ti, o pradedantiesiems bus tei
kiamos pamokos.

Konstantinas ir Antanina 
Šidlauskai

vasario 22 d. minės 10 m. 
savo vedybinio gyvenimo su-

proga

ONA IVAŠKIENE 
UTHUANIAN

Krikštai
Vasario 15 d. šv. Petro para 

pijos bažnyčioje pakrikštyta 
Jono Jakavonio ir Nijolės Ra 
damskaitės — Jakavonienės 
duktė Danos ir Teresės xvar 
dais. Tėvai gyvena 149 Athens 
St

Juozas Vaičiūnas, ilgametis 
Darbininko skaitytojas, gyij. 
78 Fuller St., Dorchester, Mass. 
mirė gruodžio 22, 1958. Palai- 

mis su labai gerom Hsimo- 
kėjmo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visien lietuviam /

BALDŲ
KRAUTUVĖ

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Krdpkitės 
adresu:

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mas*.

Off. Telph. AN 8-4618
Res. AN 8-5961

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO

Priimami taip pat skel- 
bintai.

JAU PASIRODC RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos KASOMOSIOS MASI- 
NftLfiS, kurios pilnai atstoja 
rastinės tipo ma&ną^~4> -yta“ 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt reikalaukite 
(gausite veltui):

J. U GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Cenv^ 

patarnaus sąžiningai.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaics 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS) 
GraboriBS-Bate&mnotojM 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

TeLSTagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalo VsdSja* 
OOOGnmdStnet 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva
G R ABORTUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

j. B.Shalins- 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorių* 
84-02 iAMAICA A VE. 

(prie Forest Ptakway Btatton) 
Woodbaven, N. Y. 

Suteikiau! gsrMngM leidotavee. 
Kopty&oe nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventBtecty* 

Iri. VIrgHa 7-4480

Vaitkus
FUNERAL HOME

197 tfetater Avenų*
PRANAS WATTKU3

MąCKKBTHI IMMROnOB
? ir Bdnnraotoj**

OtmbrMge, Man*.
* NUVARY PUBLIC

įSe^i^i ir ^i*5^l|
nauja mooenuaKa aujMyum aer- 
menims dykai. Aptarnaujk Cam 
bridge ir Bostono kolonijas ts- 
mtaurimnis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.
Reikale teukRs: TM. TR BB*e


