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Bet toks pašalinimas išnau-

DĖL NEDARBO

7 valandų.

KONGRESE LIETUVĄ PRISIMINĖ APIE 100 KALBĖTOJŲ

Vokietijoje vasario 23 social
demokratu pirmininkas Oilen- 
haueris pareiškė pritarimą ry
ty ir vakarų - Vokietijos konfe
deracijai;

pridėjo vieną sąlygą — jei 
toji konfederacija bus pirmas 
žingsnis į abiejų Vokietijų su
jungimą. Anksčiau ir socialde

stein NA') Keogh <NY Feig- 
han (Ohio). Lane (Mass.). Phil-

—Amerikoje baiminamasi, 
kad šią vasarą gali būti dau
giau polio susirgimų, nes dau
giau kaip pusė vaikų nėra ga
vę visų trijų skiepų.

mokratai buvo priešingi konfe
deracijai Dabar' jie 
Chruščiovo siu 
rio vyriausybė
Tik ji nusileidusi nuo reikala
vimo jungti Vokietiją balsavi
mo keliu.

Amerikoje šen. Mike Mans- 
fieldo siūlymas, Jcad tartųsi dek 
Vokietijos likimo ryty ir vaka-

L'nijų atstovai, priekaištavo 
vyriausybei, kad ji nesiima ko
voti su nedarbu. O nedarbas ir 
dabartiniu metu yra didesnis 
nei pereitų metų tuo pačiu lai
ku. Aštriais žodžiais kalbėjo uni
jų prezidentas Reutheris apie 
prezidento Eisenhowerio pasi
sakymus dėl nedarbo. O prezi
dentas Meany pasiūlė konkre
čių priemonių nedarbui suma
žinti. Naujausios technikos dė
ka Amerikos darbininkas paga
mina daugiau nei anksčiau. Tai 
pačiai gamybai išlaikyti reikalin
gas mažesnis darbininkų skai
čius. Taigi kad visi darbinin-

pasityčioj ęs, atmetė Vakarty siūlymui

Kas yra atrama kovoje dėl 
laisvės:

š.m. kovo. 2 sueina 20 me- štepetytės.
tų puo mirties Oskaro Miia- 5 Dar pereitų metų lapkrityje 
šiauš, -buvusio Lietuvos atsto- Les Nouvelles Litteraifes pu
vo Paryžiuje ir didelio rašyto
jo prancūzų kalba. Lietuvos 
atstovo dįr. St BaČkio iniciaty
va sudarytas komitetas jam 
pagerbti. Kaip praneša "Le Fi
garo Litteraire”, pirmas pager
bimo ratas Įvyksta kovo 3. Bus 
pamaldos, o vakare iškilmin
gas Ch’amp-Elysėes studijoje 
minėjimas, kuriame interpre
tuojama scena iš Milašiaus Mi- 
guel Manarą. ištraukos iš jo 
poemų ir jo draugai prancūzai 
pareikš savo atsiminimus.

Tai viena minėjimo dalis. Ki
tu metu radijas transliuos ke
lias emisijas. O leidykla And
rė Silvaire išleido specialų vei
kalą. kuriame paskelbti Mila
šiaus nespausdinti dalykai ir 
16 straipsnių, tarp jų du lietu
vių — dr. S. Račkio ir dr. A.

Tik vasario 24 Chruščiovas 
atmetė Vakarų siūlymus ir pa
kartojo savo senus reikalavi
mus:

pneme 
Adenaue- 
priešinasi.

rų Vokietija,
daugiau pritarimo Kongrese 

neranda. B. Keating, New Yor- 
ko resp., vasar. 23 pasisakė už 
tvirtą Amerikos liniją dėl Ber
lyno. Jei bus pavesta rytų ir 
vakaru Vokietijai tartis, — kal
bėjo Keating, — tai rytų Vo
kietijai diktuos Sovietų Sąjun-

MACMILLANAS, Anglijos 
min. pirm., vykdamas j Mask
vą, ••susirusino” — bent ke
purę jsitaisč kaip Maskvoje.

Prancūzija nenusileis nė vienu 
coliu nuo savo teisiu būti Ber
lyne ir turėti priėjimą į ji.

— Tam Vakarai yra pasiruo
šę atsargos priemonių. Kokių 
— prezidentas atsisakė minėti, 
palikdamas klausimą atvirą.
KAS MANOMA AMERIKOJE

Chruščiovas tyčiojosi iš Va
karų pasiūlymų ir pačios Mac- 
milhano delegacijos, k^tikuo- 
damas pasitarimus ir sakyda
mas: "Mūsų užsienių reikalų 
ministeris yra perdaug užim
tas žmogus, kad jis galėtų eik
voti; laiką tuščiom kalbom". Tai
gi reikia reikalą greičiau baig
ti viršūnių konferencijoje taip, 
kaip siūlo Maskva.

Amerikos politiniuose sluoks
niuose sustiprėjo pesimizmas 
dėl Berlyno likimo. Manoma, 
kad Chruščiovas jaučiasi padė
ties viešpats. Tokią jo padėtį 
labiausiai sustipome Vakaruose 
išplitęs pasisakymas už “lanks
čią politiką”, už nuolaidas.

Prezidentas atsakė
Prezidentas Eisehhovveris va

sario 24 respublikonų lyde
riam Kongrese paaiškino, kad 
Dulles atleidimas ar neatleidi- 
mas yra jo reikalas, kuris ne- 
prilauso nuo demokratų sena
torių Įtaigojimų.

gyviausias ir sunkiausiai 
sprendžiamas reikalas —

Anglijos min. pirmininkas 
Macmillanas vieši Maskvoje 
nuo šeštadienio. Daug .vaišių, 
medžioklių, gražių tostų ir kal
bų, kuriose Chruščiovas giria 
Macmillaną, Macmillanas kal
ba apie buvusi bendradarbia
vimą. Bet apie pasitarimus dėl 
Vokietijos bei Europos likimo 
nieko konkretaus nepaskelbta. 
Chruščiovas suka labiau į kul
tūrini bendradarbiavimą su An
glija, Macmillanas nori eiti la
biau prie politinių klausimų.

Kol Maskvoje delsiama. Va
karuose gyvai rengiama opini-

BERTRAND RUSSELL. anglu 
filosofas. pasiskeM mirsiąs 
1962 birželio 1. Mat jam su
eina 90 metą. "Turiu prisi-

LAlC pranešimu, senate va
sario 16 apie Lietuvą kalbėjo 
12 senatorių ir vasario 17 dar 
4. Lietuvą prisiminė šie sena
toriai: Prescott Eush iš Conn., 
Lyndon Johnson (Texas) demo
kratų senatorių vadas. Thomas 
J. Dodd (Conn.) Claire Engle 
(Califomia). Everett M. Dirk- 
sen (Ulinios). J. Glenn Beal 
(Maryland), Frank J. Lausche 
(Ohio), Kenneth Keating (New 
York), Hugh Scott (Pennsylva- 
nia). Clifford P. Case (New Jer- 
sey), Leverett Saltonstall (Mas- 
sachusetts), ir Styles Bridges 
(New Hampshire). Vasario 17

DĖL IŠNAUDOTOJŲ iškėlė darbininkų pinigo pikt- 
L’nijų viduje didelė negero- naudojimus dar kitose dviejose 

vė — išnaudotojai, raketeriai. unijose. Vyriausybė ir sen.Ken- 
Kovai su jais AFL-CIO teturi nedy pateikė įstatymus kovai 
viena priemonę—pašalinti iš sa- su raketeriais unijose. Bet AFL 
vo organizacijos. Prieš keturio
lika mėnesių buvo pašalinta 
sunkvežimių tarnautojų unija.

GEORGE MEANY, AFL-CIO 
prezidentas, reikalauja mažiau 
valandų darbe.

Senate demokratai H. Hum- 
phrey ir Synhngtonas ragino 
prezidentą paskirti naują vals
tybės sekretorių vietoj Dulles. 
Bet Morgan, taip pat demok
ratas. griežtai pasisakė prieš 
Dulles atleidimą anksčiau, nei 
Įvyks užsienių reikalų minište- 
rių konferencija. Prezidentas 
priešingas atleidimui, bet se
nate stiprėja pasisakymai už 
naują sekretorių.

. “Deja, ir šiais metais mes 
dar nematom prošvaistės, ku
ri leistų atspėti, kada Lietuvos 
okupacijai galės būti padarytas 
galas. Žinoma, mūsų laisvės 
troškimui visados rodoma daug 
Simpatijos tiek iš Vakarų vie
šosiom nuomonės, tiek iš vy- 
riausybių pusės, kurios su ma
žomis išimtimis vengia žings
ni^ kurie galėtų būti bolševikų 
interpretuojami kaip nuolaida 
jiems Lietuvos klausimu arba 
kaip vadinamojo Lietuvos Įjun
gimo į Sovietų Sąjungą pripa
žinimas. Tačiau mūsų krašto 
išvadavimas iš Sovietų Sąjun
gos okupacijos vis dar nėra Va
karų aktualiosios politikos o- 
biektas. Tos politikos betarpiš
kas tikslas sovietų atžvilgiu te
bėra jų tolimesnio veržimosi 
stabdymas, o ne jų ištūmimas 
iš tų kraštų, kuriuos jie užpuo
lę ir pavergę kaip Lietuvą. Tai 
liečia ne tik mūsų klausimą,bet 
taip pat Vokietijos problemą”.

parašė LAIC laišką, kuriame 
pasisekė prisijungęs prie Val
stybės Sekretoriaus John Fos- 
ter Du Hess pareiškimo Balti
jos Valstybių reikalu vasario 16 
d. proga.

Atstovų Rūmuose kalbėjo 69 Fifio (NY). 
kongresmanai, o 9 pateikė sa
vo pareiškimus skelbti Kongre
so Rekorduose tą pati padarė 
5 kongresmanai vasario 17 d. 
Kalbėjo šie atstovai — Walter 
(Penn.) Price (Illinois) Oster- 
tag (N. Y.), Hiestand (Califomia) 
Bolton (Ohio). Flood (Periu.), 
Rogers (Mass.) Monagan (Conn) 
Roosevelt (Calif.) McCormack

-CIO nutarė vyriausybės pro
jektui nepritarti. Kokiu būdu 
panaikinti išnaudotojus — pro
gramos nepasiūlė.

— Estijos nepriklausomybės 
diena vasario 24. New Yorke 
estai iškilmes turėjo sekmadie
nį vasario 22. o priėmimas bu
vo surengtas vasario 24 Balti- 

peskelbo proklamacijas, ragin- Jos laisvės namuose.

vaite iš 40 valandų iki 35 va- dotojų nesudraudė 
landų, palaikant tą patį atlygi- CIO neteko 10 proc. narių ir 
nimą'. vieno mil. dol. kasmetinių pa-

Ligšiolinė 40 valandų darbo jamy, o per tą laiką Hoffa sa- 
savaitė veikia Amerikoje jau vo unijoje nariu skaičių dar pa- 
21 metai. Vasario 23 posėdyje didino.
buvo pritarta Meany siūlymui , J’s laukia, kad federacija 
vietoj 8 vai. darbo dienos Įves- daugiau pašalintų, ir jis galėtų 

pašalintuosius į save pritraukt u 
Senato McClellan komitetas

VASARIO 16 PER ROMOS
- --p.J,.; RADŠJą-

Mm. St. Lozoraitis per Romos 
radiją vasario 16 proga pasakė 
fralha < ■

“Jeigu lietuvių tauta gyven
tų Afrikos džunglėse, tai nors 
ji būtų pusiau laukinė ir stab
meldiška, Lietuva dabar būtų 
nepriklausoma valstybė kaip 
Gana ar Gvinėja, jos diplonfa- 
tinia atstovai būtų visur pri
imami ištiestom rankom ir jos 
balsas būtų klausomas tarptau
tinėse organizacijose. Bet ka
dangi mūsų tautai likimas pas
kyrė gyvenamą vietą Europoje, 
būtent, toje jos dalyje, kurio
je dėl pasaulio klaidingos po
litikos Sovietų Sąjunga galėjo 
vykdyti savo agresijas ir pri
mesti priespaudą eilei laisvų 
tautų, — sovietai tebelaiko Lie
tuvą okupuotą ir atskirtą nuo 

_ ląisvų,yalsty'bių bendruomenės.
Šitaip Maskvos vyriausybė min
džioja mūsų teisę į laisvę bei 
nepriklausomybę, tą teisę, ku
rią Vakarai pripažįsta dabar 
net pusau laukinėms taute
lėms. Šitaip Maskvos vyriausy
bė pažeidžia mūsų tautos gyvy
binius interesus, kurie gali bū
ti apsaugoti tiktai savoj laisvoj 
valstybėje ir jos bendradarbia
vimu su kitomis Vakarų tauto- 

: mis.”
-Priminęs, kad visame laisva

me pasaulyje lietuviai vasario 
16 švenčia, tik pačioje Lietuvo
je to negali, kalbėtojas taip 
apibūdino Lietuvos bvlos pa
dėtį:

vo . paskelbęs Milašiaus didėlio 
gerbėjo ir jo veikalų -vertinto* 
jd Francis, de Miomandre straip
snis, kuriame priminė:

— Garbė turi savyje dalį iro
nijos. Kartais ji nori meninin
ką, vidutinio lygio, iškelti, kad 
leistų jam paskui nukristi ir 
būti užmirštam. Kartais. prie
šingai. atsisako dėtis su žmo
gum. kuris yra genijus, kant
riai laukdama jo mirties1 ir tik 
prie jo kapo suskamba pripa-* 
žinimo triumfas.... Autorius 
Miomandre sako, kad pastara
sis atvejis buvo ir Milašiaus 
likime. Kokis kontrastas — tę
sia autorius, — tarp naujo Mi
lašiaus L’Amoureuse Initiation 
leidimo ir anos tylos, kada bu
vo išleistas pirmąsyk tas šedev
ras. .'

LIETUVOS DIPLOMATAI 1923. Iš kairis pirmoje eil.: Bronius. Balutis, Doras Zaunius, To
mas Naruševičius, Ernestas Galvanauskas, Jurgis Baltrušaitis, Petras Klimas., Oskaras Mila
šius; antroje Voldemaras Čarneckis. Pęanas Dailidė. A. Lisauskas, J. Aukštuolis, Magda
lena Avietėnaiitč, Vaclovas Sidzikauskas, Ignas .Jonynas. Jurgis Savickas, Romas Karuža, Ig 
nas Šeinius. Nuotrauka diplomatu konferencijojKaune 1923 lapkričio 12.

ski (Illinois), Byrne (Penn.). 
Ford (Mich.) Diggs (Mich.). 
Holtzman (N.Y.). Bentley (Mich.) 
Povvell (N.Y.). Murphy (BĮ.). 
Friedel (Maryland). Ceiler (N. 
Y.), Yates (III.), Anfuso (N.Y.).

Daddario (Conn.), 
Daniels (N.J.). Libonati (III.), 
Kowalski (Conn.). Rabaut (Mich. 
Machrovvicz (Mich.). Gallagher 
(Penn.), Fogarty (Rhode Island), 
Bovvles (Conn.). Lipscomb (Cali
fomia). Zablocki (\Visc.). Reuss 
stein (NY). Keogh (NY, Feig- 
(Wisc.). Vanik (Ohio), Farb-

ANTONIO SEGNL naujas I 
talijos min. pirm., pareičkč — 
laikysis Nato politikos.

Amerikos vidaus gyvenime bo. AFL-CIO vykdomieji orga- kai turėtų pakankamai darbo, vadovaujama Hoffos. 
nai antra savaitė posėdžiauja reikia sumažinti darbo 
Puerto Rico.

Hoffa spaudžia Amerikos Darbo 
Federaciją

Sunkvežimių unijos preziden
tas Hoffa perėjo į ofenzyvą 
prieš AFL-CIO. Hoffa pasiskel
bė. kad mes didelius pinigus 
suorganizuoti Puerto Rico dar
bininkus į savo uniją. Tai jo 
atsakymas i ALF-CIO kovą 
prieš išnaudotoją Hoffa.

— Vokietijos prezidentas bus 
renkamas liepos mėn. CDU 
rengiasi siūlyti savo kandida
tu L Erhard. ligšiolinį ūkio 
ministeri, 62 metų.

— Vietoj užsienių reikalų 
ministerių konferencijos turi 
būti "viršūnių" konferencija, 
kuri svarstytų ne tik Vokiett 
jos klausimą, bet visus klau
simus tarp Rytų ir Vakarų.

—Vakarai turi priimti fak
tą, kad . yra dvi Vokietijos.

— Tarp Anglijos ir Sovietų 
pasiūlė pasirašyti nepuolimo 
paktą 20-56 metų,

Chruščiovas tuos reikalavi
mus paskelbė ne pačiam An
glijos ministeriui pirmininkui 
Macmillanui. bet sovietų dele
gacijai. kuri buvo atvykusi pas 
jį prašyti sutikimo būti kandi
datu į deputatus. Tai dienai 
Chruščiovas išsiuntė Macmilla
ną iš Maskvos į Sovietų ato
mines laboratorijas. Macmilla
nas patyrė apie Chruščiovo pa-! 
reiškimus tik grįžęs į Anglijos 
atstovybę, kurioje buvo sureng
tas priėmimas Chruščiovui ir 
kitiem jo sėbram. Apie Chruš
čiovo kalbos mintis Macmilla
nas nebuvo iš anksto painfor
muotas.

Informacijos agentūros sako, 
kad Macmillanas buvo nuste
bintas tokio triuko. Jis pats 
buvo anksčiau pasisakęs už ne
puolimo paktą su Sovietais, jei 
tai atleistų bendrą Įtampa. Da
bar Macmillano viltys jau su
menkėjo.

GRIEŽTAS PREZIDENTO 
PASIPRIEŠINIMAS

Prez. Eisenhoweris vasario 
25 spaudos konferencijoje at
siliepė apie Chruščiovo kalbą 
pesimistiškai, bet griežtai:

— Chruščiovo kalbą ir Va
karų siūlymų atmetimą laikė 
ženklu, kad maža yra vilčių pa* 
tenkinamai susitarti dėl Ber
lyno;

— Tačiau Amerika, Anglija,

“Turint galvoje tarptautinę 
padėtį, mūsų vyriausia»atrama 
yra pačios lietuvių tautos dva
sia, jos valia atgauti nepriklau
somybę, jos prisirišimas prie 
tautinių ir dvasinių vertybių, 
per ilgus šimtmečius sukrautų 
ir padariusių ją kultūringu ci
vilizuotojo pasaulio nariu, jos 
moralinis pasipriešinimas ko
munistų ir rusų įtakai. Tai, kas 
daroma krašte Lietuvos ir jos 
būsimos laisvės vardan tauti
nei sąmonei gilinti, jaunuome
nei auklėti ir mokyti lietuviško 
žmoniškumo dvasioj, kas da
roma lietuvių kalbai apsaugoti, 
bendrai kultūrai kelti, lietu-
viam nuo komunistinio vargo patinti truputi nervinu©*, kai d kalbėjo Jacob J. Javits (New- 
aipginti, — visa tai ugdo tau- *” la,ka> artinas.w___________  York). Hūbert Humphrey (Min
tos dvasinę nepriklausomybę,______________________________ nesota). Patrick V. McNamara
kuri yra pirmas pagrindas vals- tinėj politikoj, tai mes žinome, (Michigan), Harrison WiUiams 
tybinei nepriklausomybei ats- jog laisvės viltis bei troškimas (New Jersey).
tatyti. Ir jeigu mes šiandieną neužges mūsų tautos širdyje. Iš Reikie pastebėti, kad tom 
vis dar negalime pasakyti, ka- jos ateina mums prošvaistė šią dienom vice-prezidentas Rleh- 
da laisvės valanda ateis, jei dar Nepriklausomybės šventės die- ard Nbton buvo KaOfomijoj, 
nematome prošvaistės tarpiau- ną.” bet Išvykdamas iš Washingtono

(Mass.), Hosmer (Calif.), Rooney 
(N.Y.), O’NeilI .Mass.). Fallon 
(Maryland), Stratton (N.Y.).
Buckley (N.Y. Denrinskl (III.), 
Collier (III.), Mrs. Church (111.), 
Auchincloss (N.J.). Barrett (Pa.), 
Boyle (Illinois). Rodino (N.J.1, 
Curtis (Mass., Mcponough 
(Mass.), Becker (N.Y.), Kluczyn-

bin (Mass.). Dollinger (NY), Pu- 
cinski (Illinois). Canfield (NJ). 
Dingell (Mich.). Healey (NY). 
Wallhauser (N.J). Dwyer (NJ), 
Dent (Penn.), O’Hara (Illinois), 
Fulton (N.Y.), Nelscn <Penn.). 
Conte (Mass.).

Ponkiolijos valstybių guber
natoriai vasario 16 d. proga

darni valstybių gyventojus -mi
nėti Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį — Ca
lifomia. CortnectieuL Elinois. 
Indiana, Towa. Maryland. Mas- 
sachusetts. Michigan. New Jer
sey. New York, Ncw Hampshi
re. Ohio Pennsylvania, Rhode 
Island. South Dakota.

— Amerikos laboratorijos 
Tesąs rengia povandeninius kd: 
vus, kurie galės panerti iki tri
jų — keturių mylių gilumo. ’

—Angliją Ištiko influencos 
spfdemija. Serga 10 mil

—Amerikos 9 gubernatoriai 
rengiasi šią vasarą Į Maskvą.



K. PAKŠTAS APIE ATSARGINĘ TĖVYNĘ HONDŪRE

ŽUDO PRIEŠUS IR DRAUGUS

ŠEN. JOHN KENNEDY

pomėgis'

merikietiškų kapitalų vargiai 
būtų atsiradusi Izraelio valsty

traukas iš dviejų pasisakymų 
tilpusių JAV lietuvių spaudo
je, apkaltinančių mano dramą 
“partizanų išniekinimu” ir api
būdinančiu ją kaip tinkamą 
“statyti bolševikinėje Vilniaus

verstas pasukti savo mokslus 
einantį jaunimą ne į Prancūzi
ją, bet į Angliją ir Ameriką.

— Negali būti jokios kalbos 
apio federalinio fondo paramą 
parapinėm ar privatinėm mo
kyklom.

— Jis pasisako už Jugoslavi
jos ir komunistinių satelitų rė
mimą, nors daugelis katalikų 
organizacijų tam priešingos.

— Jis pasisakė už James 
Conant skyrimą Amerikos ats-

baigia’ yxh giliai prasmingi. Nė
ra veltui ir tautos kančia: dai
nuotojas savo ateities vizijoje 
girdi krauju ir kančia permir
kusios žemės pagimdyto ber
niuko žingsniuose: Nopandrild-

katalžkų tam buvo priešingi ži
nodami, kaip jis kovojo prieš 
parapines mokyklas.

Kennedy pasiaiškino: religi
ja esąs asmenims reikalas, po-

—Gub. Rodcafel lenui reika
laujant naufąmokesčių tarp 
respublikonų daros populiares
nis kandidatas į 1960 preziden
tus Nixonas.

LAISVC” redakcijos ir LF Bičiulių surengtame pokalbyje vasario 20, kalbėjo: K. Skrupskelis, V. Sidzi
kauskas, V. Rastenis, J. Brazaitis, dr. A. Trimakas,..nuotraukoje trūksta dr. V. Vyganto. Nuotr. V. Mažąlic

ir adresas. Mano cituotieji re
cenzentai pp. Kavaliūnas ir

Htifca esąs viešasis reikalas, ir 
abidvi sritys neturi susitikti, 
kad išvengtų konflikto.

Taip senatorius aiškinasi Ki
tas klausimas, ar jis iš tikrųjų 
.taip naiviai galvoja. Tačiau at
rodo tikresnis dalykas, kad 
Kennedy, norėdamas pakliūti

na m ir
pasielgti taip, kad niekas jiem 
naprikHtę^ .Įgy^la katalikai. e

Toks naujasis Kalifornijos 
gubernatorius; Edmund Brown 
ne tik priėmė Mikojaną, bet 
dar atsiprašė už piketus, o sa
vo kalboje siūlė tą patį, ką ir 
Chruščiovas siūlo: Amerikos ir 
Maskvos naują konferenciją 
Kalifornijoje. Palygink .jį su 
protestantu Knowiandu! Toks 
demokratų vienas iš lyderių 

.Miką Mansfieid, Montanos se
natorius, nusipelnė ir Chruščio
vo pagyrimo. 0 jis taip pat 
minimas kaip katalikas. Taip 
pat kandidatas į prezidentus?.. 
Palygink jį su Nixonu.

nių simboliai žiūrovui gana ry
škiai pristato dramos vietos ir 
laiko estetiškai tikėtiną vaiz-

Naujienose vasario 16 apra
šinėjamas Bonaventūra Pauliu
kevičius, kuris Kauno univer
sitete besimokydamas įstojo į 
komunistų partiją, gabeno iš 
Vokietijos rusų spausdinamą 
lietuviam komunistinę spaudą 
buvo iškomandiruotas į komu
nistų akademiją Minske, bet 
likriduojant Stalino priešus, bu
vo taip pat likviduotas 1938.

Tokię žmonię galvojimas pa
prastas: esam katalikai, taigi 
katalikai, mus parems, o mums 
reikia laimėti dar protestantų, 
dar liberalų, dar biznierių pa
ramą, taigi turim rodytis pro- 
testantiškesni už protestantus 
( protestantas Trumanas buvo 
paskyręs atstovą prie Vatika
no), turim rodytis liberalesni 
už liberalus, gal net “komunis- 
tiškesni” už komunistus.

Dalį tuo patenkins, bet nė 
visus. Dalis juos spirs daugiau 
ir daugiau nusilenkti. Antai Ro- 
oselveltienė vis tiek pasisako 
prieš Kennedy kandidatūrą. 
Viešai sakosi ne dėl to, kad jis 
katalikas, bet kad jis dar nepa
kankamai pasirodęs liberalus 
ir drąsus — kodėl jis aktyviai 
nepasmerkęs šen. McCarthy; 
jam trūkę drąsos, o toks į pre
zidentus netinkąs....

Lieka toliau stebėti tą keis
tą, bet nelabai džiuginančią ke
lionę į Baltuosius Rūmus ir į 
kitas viršūnes.- -

bieji ūkiai galėtų verstis gyvu
lininkyste, jei, atsirastų mažų 
— tai jiems tiktų vištų ir ka 
kao šakos plėsti. Visas sąlygas 
ištyrus, reiktų greit pereiti ir 
į pramonę. Tuomet kaimas pa
lengva vystytųsi 'į~miėšteTį. At 
sirastų ir daugiau kaimų. Pir
mai šimtinei kiek prasigyvenus, 
atrodo, kad’ daug žymesni skai 
čiai lietuvių bandytų persikelti 
iš Brazilijos , iš Urugvajaus, 
Argentinos, Vokietijos, iš Sibi
ro, jeigu Rusijos režimas pasi
darytų kiek laisvesnis žmonėms 
į užsienius išvykti. Sekant žy 
dų pavyzdžiu, Š. Amerikos lie
tuviai geriausia prisidėtų prie 
atsarginės Lietuvos steigimo 
ne tiek asmenišku važiavimu 
(kurs bus labai menkas), bet 
labiausiai kapitalais. Juk be a-

ar kelnėms.
11. 6 jardų atkarpa mergaičių suknelėm, labai stipri Ir lengvai 

išplaunama. i ’ ' -
Šio siuntinio kaina tik 1W dol.

Nedelskite užsakykite šiandien, teliko 50 dienų iki Velykų.

Išeivijoje, su visomis jos li
gomis, mes dažnai nebepagaL 
vojame, kokiais žodžiais svai
domės ir kokia lengva širdimi šmeižtas, nepagrįstai pažeidžiąs 

pasirinkimą nulėmė 1 užmetame juodžiausius nusikal-

Antroji fazė — proginr«až 
ja. Pirmosiom sodybom paau
gus iki 1,000 gyv., atsarginės 
tėvynės likimas jau būt garai 
tuotas. Ji jau galėtų turėti ne 
didelę progimnaziją radio va
landėlę sava kalba, mažą s< 
vaitinį laikraštį ir gal 2 ar. tris 
parapijas su savais dievna 
miais lietuvišku stilium.

Antroje fazėje atsarginė tė 
vyne jau būtų ne vien žemdii 
biška, bet ir pramoninė, pre 
kybinė. ši antroji fazė bū 
lengvai iasiekiama ven dadar 
inėm išeivijos jėgom, jeigi 
tos jėgos rimtai pa 
krutėtų, suorganizuotų savo fi

(Nukelta į 4 psL)

XI 23). gali teisintis fraze: “veikalo
“Ši drama pasiliks žiūrovų negalint paskaityti”. Jiems ži- 

numeryje tilpo nepasirašyta atminty. Ji žadina susimastyti nonas mano'telefono numeris 
protestantų susirinkimas, ir pa- apžvalga vardu “Ginčas apie dėl mūsų susiskaldymo kovoje 
saulines liuteronų federacijos Penkis Stulpus Turgaus Aikš- už Lietuvos laisvę ” (J. T .indžius 
pirmininkas FJL Fry buvo pa- tėję.” ši apžvalga cituoja iš- Naujienos. 1958. £L 25). 
klaustas, ar jis sutiktų balsuo 
ti už kataSką į prezidentus. Jis 
atsakė, kad jis pirma norėtų 
žinoti, kas yra tas kandidatas. 
Kai jam suminėjo pavardę, jis 
atsakė:

iron” medžiagos.
8. Vyriški vilnoniai apatiniai baltiniai, ilgos kelnės ir pus- 

trumpėm rankovėm marškiniai.
9. šiltas grynos vilnos šalikas, lygių spalvų ar raštuotas.

10. Dailus kaklaraištis.
11. 2 poros vilnonių kojinių.
12. Pora odinių pirštinių su šiltu pamušalu.

(tąsa iš praeito nr.)
Kiek kūrimosi fazių (perio

dų) numatoma? Kaip ilgai už 
truktų iki paskutinės fazės?

Ats. Tai labai įdomus klausi
mas, bet labai sunkų su paken
čiamu' tikslumu atsakyti. Pri 
klausys-daug nuo-Įvairių atei
ties aplinkybių ir nuo to, kiek 
pastangų angažuos tam laisvie 
ji lietuviai. Bandau vaizduotis 
keturias evoliucijos fazes jas 
pavadinsiu institucijų vardais:

Pirmoji fazė — pradžios 
mokykla, ši fazė prasidėtų nuo 
tų metų, kai atsarginėje Lietu
voje jau būtų bent šimtas šie 
lų, t.y. apie 25 šeimos, ir įsis
teigtų pradinę mokyklėlę ir 
pirmąją koplyčią. Toks 25 
stambių ūkių kaimas koopera 
tiniu būdu įsteigti kainuotų 
apie 250,000 Am. dolerių. Stam-

Tame pat nr. minima ir apie 
likimą kito lietuvio — gen. 
Kubiliūno, kuris vokiečių o- 
kupacijojs metu Lietuvoje 
buvo pirmasis gen. 
tarėjas. Jis esąs Maskvos kalė-

slepia protestantų dvasininkų 
susirūpinimo katalikų pozicija 
Amerikoje. Jie mato, kad ka
talikų yra 63 milijonai, arba 
visas trečdalis Amerikos tikin
čiųjų. Jie neslepia ir nuomo
nių skktumo tarp katalikų ir 
protestantų dėl klausimų, lie
čiančių valstybės praktinį gyve
nimą. Tolti klausimai esą — 

gimimų kontrolė, diplomati
niai santykiai tu Vatikanu, 
valstybinė parama privatinėm 
mokyklom.

Tie klausimai yra gyvi visą 
laiką ir iškyla protarpiais tai 
vienoje tai kitoje valstybėje aš
tresnėm formom. Dėl jų dalis 
protestantų ir baidosi katalikų 
kandidatų į prezidentus.

TALKA PREKYBOS BENDROVE
LADBROKE GARDENS. LONDON, W. 11. GT. BRITAIN

YEUKINES DOVANOS ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
Talkos Prekybos Bendrovė Londne jau paruošė Velykinių 

dovanų siuntinius. Jie yra trijų rūšių. Vieno siuntinio kaina, 
įskaitant visus mokesčius ir kaštus, tėra 100 dol. Jokių papil
domų ar paslėptų mokesčių. Siuntinys tiesiog iš Londono pa
siunčiamas į Lietuvą.

Užsakius du šios rūšies siuntinius ar daugiau — 10% nuo
laida. Siuntinio užsakytojui persiunčiamas siuntinio gavėjo pa
rašu pakvitavimas, kad siuntinys gautas Lietuvoje.

PraėHąntn rinkimai dar tik 
196b. Bet nuo pereitų metų 
rinkimų vis iškyla ir iškyla 
klausimas, ar į prezidentas ga
li būti išrinktas kataHka*. Klau
simas atrodytų visai nereika
lingas nė svarstyti, nes konsti
tucija visus piliečius laiko ly
giais, katalikų nediskriminuoja 
jokiom valstybės pareigom. Net 
įsakmiai pažymi, kad nerdka -Aš eeu prieš atstovo ska
laujama jokio pažymėjimo apie rimą į Vatikaną, 
asmens religiją, kai jis yra kan
didatas bet kuriom valstybės 
įstaigos pareigom.

Tokis konstitucijos nuosta
tas veikia 170 metų. Tačiau 
praktika ne visada eina pagal 
konstitucijos raides.

Praktikoje lig šiol protestan
tai turėjo pirmenybę eukštos- 
siem pareigom. Buvo sudaryta 
nuomonė, kad t* protestantas tovu į Vokietiją, ners daugelis 
ir tik masonas tegali būti Ame
rikos prezidentas.

Ta nuomonė ypačiai sustip
rėjo p6 1928, kada demokratai 
pirmu kartu išdrįso sulaužyti 
tą opiniją ir išstatė kandidatu 
į prezidentus, A. Smith, visais 
atžvilgiais tinkamą į preziden
tus, bet kataliką. Jis nebuvo iš
rinktas.

Bot padėtis Ir opinije keičia
si. Vis daugiau katalikų įeina į 
valstybines vietas.
toTai parodė ir paskutiniai 

Kongreso atstovų bei guberna
torių rinkimai. Dabartiniame 
Kongrese yra rišo 103 katalikai 
(88 demokratai h* 15 respubliko
nų). Žurnalas “Look” dar la
biau pabrėžia, kad šiuose rin
kimuose į senatą išrinkti arper- 
rinkti 8 katalikai, dabar ben
dras katalikų senatorių skaičius 
yra 12 (Žydų yra duL “Look” 
primena, kad paskutiniuose 
rinkimuose išrinkti naujai ar 
perrinkti 7 gubernatoriai, da
bar viso katalikų gubernatorių 
yra 8.

“Darbininko ” redakcija tu
ri visų tų laikraščių komplek
tus. Jei jos norėta duoti skaity
tojams kontroversijos apie būtų susisiekusi su manimi; aš 
“Stulpus” pavyzdžių, ji galėjo būčiau mielai painformavęs 
lengvai pasinaudoti mano čia ją apie minėto amerikiečių ak- 
dtuotaisiais ar betkuriais ki- torių Įdubo veikalų atrinkimo 
tais — patiekiant juos šalia pp. 
Alanto ir Kuthaus tiradų, ku
rios (tarp kitako) iki karikatū
ros iškreipia dramos turinį ir 
dvasią. Laikraščio pareiga ir 
skaitytojo teisė yra pateikti ir 
skaityti abi kontroversijos pu
ses, baigminį nuomonės susida
rymą paliekant pačiam skaity
tojui, pamačius ar perskaičius 
veikalą. Pristatyti 2-jų rankomis

Senatorių* Kennedy dabar 
yra tokis galimas kandidatas. 
Demokratai nori atkartoti savo 
mėginimą rinkimus laimėti su 
kataliku. į protestantų tiesiai 
ar aplinkiniais keliais keliamus XII. 7). 
klausimus, kaip Kennedy žiū
rės j anuos opiuosius klausi- dama per gera dalimi istoriš- 
mūs, jis pasiskubino tuojau at- kai tikrą partizaninės buities 
sakyti, kad jis daugeliu punk- lauką. Taupiai, bet įžvalgiai at- 
tų skiriasi nuo katalikų orga- rinkti įvykių, daiktų ir rdški- 
nizadjų ir bažnytinės hierar
chijos nusistatymo. Jo įsitiki
nimas:

Velykinis dovanų siuntinys A 1 (Moterims)
1. 3 jardų 100% vilnonės medžiagos atkarpa kostiumui, pilkos, 

mėlynos ar juodos spalvų.
2. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų moteriškam kostiumui.
3. 3 jardų veliūro rūšies 100% vilnonės medžiagos atkarpa 

paltui, pilkos, mėlynos ar rudos spalvų.
4. Pilnas komplektas si u vėjinių priedų moteriškam paltui.
5. 3 jardų vilnonės Afgalinės rūšies medžiagos atkarpa sukne

lei,' įvairių spalvų.
6. Plastinis lietpaltis.
7. Pora batukų, sportinio tipo, gero chromo odos, stiprūs ir 

praktiški.
8. Vilnonis megstinis, įvairių spalvų, dailaus mezgimo ir šiltas.
9. 2 gražios skarelės, viena vilnonė, antroji rayono. Abi dailiai 

raštuotos.
10. 2 cottono paklodės viengubai lovai.
11. 2 poroš moteriškų apatinukų, 2 marškinukai ir 2 kelnaitės.
12. 2 poros moteriškų "Lisle” šilkinių kojinių.
13. Pora odinių pirštinaičių su šiltu pamušalu.

/elykinis^dovanų siuntinys B 1 (Vyrams)
1. 3¥* jardo^vilnonės 100% medžiagos atkarpa sekmadieni

niam kostiumui, tankaus audimo ir stipri medžiaga. Mėly
nos spalvos.

2. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam kostiumui.
3. 3 jardų 100% vilnonės medžiagos atkarpa paltui, mėlynos 

spalvos.
4. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam paltui.
5. Pora elegantiškų- pusbačių, dvigubi padai, gerai išdirbto 

chromo odos, juodos ar rudos spalvų.
6. Vilnonis, dailaus mezgimo ir elegantiškas megstinis, pilkos 

ar mėlynos spalvų.
7. Vyriški ^sekmadieniniai viršutiniai baltiniai, poplino “non-

komisijos sudėtį. Aš būčiau pa
teikęs jai faktus rodančius, jog 
“kultūrbolševizmo” insinuacija 
tai institucijai ir tam atvejui 
yra fantastiška: “Stulpų” ang
liškojoje versijoje neminima 
nei Sovietų Sąjunga nei Lietu
va; jų veiksmas vyksta nenu
statytais metais, didelės valsty
bės okupuotoje mažoje šalyje; 
jų pobūdis yra alegoriškai fi
losofinis. Kaip ironiška man 
dabar pareikšt — “Darbinin
ko” apžvalgos akivaizdoje — Prisimintina, kad gen. Kubi- 
jog vieną priežasčių kodėl ko- Kūnas buvo Vokietijoje anglų 
misija atrinko mano veikalą bu- zonoje karo pabaigoje. Jis bu
vo ta, jog “jis meniškai išreiš- v0 paimtas iš savo gyvenamos 

vietos anglų uniformom apsi
taisiusių karininkų. Liko neiš- 

„ .... , . aiškinta mįslė, ar tai buvo per-
Sayo insinuacijoms apkaro- sij.engę sovietų pareigūnai, ar 

nuoti, autorius pnsega“S ulpų” anglai.
aprašymą šalia straipsnelio var ______________________________
du “Vienas Nuėjo į Maskvą”, 
kuris baigiasi bendra išvada, .— Prancūzijoi* buvo suim- 
jog lietuvių visuomenė turi at- ti penki Tuniso studentai. Tu- 
siriboti nuo “bendradarbiau- niso prezidentas Bourguiba per 

radiją vasario 24, grasino Pran- 
mas ?O, kokie parankūs tie ne- cūzijai, kad Tunisas bus pri- 
atsitiktiniai atsitiktinumai!

Dirvoje sausio 26 buvo pra
nešta, kad Sibire, ščerbikovo 
kalėjime, žuvo Domas Stankū
nas, kuris buvo nuteistas 8 me
tam ir iškalėjęs septyneris su 
puse. Lietuvoje jis buvo bu
vęs gen. sekretorius vadinamos 
“visuomeninio darbo vadybos”, 
kuri vykdė spaudai cenzūrą ir 
duodavo valdžios pareiškimus, 
kuriuos laikraščiai privalėdavo 
spausdinti savu vardu.Mariūnas, pavyzdžiui, ėmėsi 

plunksnos tik veikalą pamatę 
ir jį atidžiai perskaitę.

Jei' “Darbininko” redakcija

Šio stantinio kaina tik lto doL
Velykinis dovanų sinntinysK 1 (Vyr. ir mok)

1. 3% jardo vilnonės medžiagos atkarpa vyriškam kostiumui, 
pilkus, rudos ar mėlynos spalvų.

2. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam kostiumui.
3. 3 jardų vilnonės medžiagos atkarpa moteriškam kostiumui, 

juodos, pilkos, mėlynos, rudos ar pastelinės spalvų.
4. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų moteriškam kostiumui
4. 4 jardų atkarpa raštuotos medžiagos suknelei, žalios, raus

vos, mėlynos ar pilkos spalvų.
6. Vyriški sportiniai marškiniai.
7. Vilnonis moteriškas megstinis.
8. 3 jardai Corduroy medžiagos atkarpa vyriškom kelnėm, ro

dos ' spalvos.
9. 1>2 jardo atkarpa Rayon-Gabardine. sijonui.

10. 6 jardų Corduroy medžiagos atkarpa, berniuko kostiumui

Galiupo institutas šitą opini
jos pasikeitimą katalikų atžvil
giu patikrino procentais. Jis ra
do, kad 68 procentai sutiktų 
balsuoti už kataliką preziden- 1959 q 20 
tą. Prieš aštuoneris metus to- G^b. Redaktoriau, 
kių buvo 62 procentai.

Neseniai New Orleane buvo

"Nuo atvuju man nėra jokio teatro scenoje’ 
klausimo. Kaip demokratas aš 
balsuo&au už kataliką?.

Tašau “Look” laikraštis nė

šių metų man žinomi bent 
septy neri ilgesni “Penkių Stul
pų” įvertinimai mūsų spaudo
je. Išskyrus du aukščiau mi
nėtuosius, tieji įvertinimai dau
giau ar mažiau pabrėžia dra
mos esminį patriotizmą: nei vie
nas neįžiūri joje jokių “parti
zanų išniekinimų” ar “komunis
tinių’ atgairių. Cituoju porą 
būdingesnių ištraukų: . -

“Stulpai, iškylą scenos fone susikabinusių dvynių unisonu 
nėra tik atskirų partizanų kan- dainuojamą duetą kaip “ginčą”; 
čtos vieta. Jie fizine konstruk- dtuot specialiai atrinktus juo- 
cija ir kančios vidine prasme dus kaltinimus, nepaliekant 
yra tautos Golgotos stotis jos skirtingų — daugumos! —nuo
lat arinio likimo kelyje. Mirtis monių: yra apžvalgos autoriaus 
čia nėra pabaigos momentas, sąmoningas faktų iškraipymas, universalią laisvės nemaru-
ir pasĮratinis žodis priklauso ne nesiderinąs su žurnalistine ar idėją.”
budeliui, bet kankiniui. Genės betkokia etika, kaip mes riešai 
žodžiai: “Niekas niekad nesi- skelbiamės ją suprantą.

Bet apžvalgos autorius eina 
dar toliau. Pacitavęs iš Dirvos 
žinią apie mano dramos busi
mąjį pastatymą anglų kalboje, 
jis drebia “kultūrbolševizmo” 
insinuacija netik io vienašališ-

ti." (Mano pabraukta. Ą.L.) kai pristatytam veikalui, kurio ianail 511 Atsitiktinu- 
(V. Kavaliūnas. Draugas. 1958 jis nėra nei matęs nei skaitęs,

bet ir senai ir garinai JAV teat-
‘Veikalo draminė linija ve- ro institucijai bei jos nariams, 

kurių jis absoliučiai nepažįsta;
“Lieka ir kita mįslė: ar Broad-
wiejaus (sic! A.L.)’ teatrai šio
veikalo pasirinkimą nulėmė 1 užmetame juodžiausius nusikal- asmens reputaciją, yra baudžia- 
meninė vertė ar teatralų tar- ūmus. Bet mums būtina prisi- mi. Spauda Čia laisva, įskaitant 
pe išplitęs kultūrbolševikinis mint, jog šio krašto įstatymais mūsąją; ji gali apkaltinti bet

tiesioginis ir insinuadnis (Nukelta į 4 pusi.)
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Spaudos dienos reikalu
Reikalas. Centro valdyba pas

kelbė kiekvieno mėnesio pas
kutini šeštadieni Spaudos die
na, siekdama grąžinti lietuvio 
susidomėjimą savąja knyga ir 
laikraščiu. Akcijos pasisekimas 
turėtų gaivinančios Įtakos vi
sam kultūriniam darbui, o ypa
čiai tautinės sąmonės gyvybei 
ir brendimui. Pasisekimas dau
giausiai priklausys nuo apylin
kių valdybų šitai akcijai dėme
sio, organizacinės valios ir pas
tangų. Centro valdyba tiki, kad 
nei vieno, nei kito apylinkių 
valdyboms netruks.

Siekimas. Bent vienu laik 
” - rašau daugiau i šeimą ir bent 

šešios knygos per metus — 
mintis, teiktina kiekvienam a- 
pylinkės lietuviui, šiam sieki 
mui tapti kūnų reikėtų, kad 
kiekviena šeima spaudai skir
tų bent 10 centų per dieną. 
Visom priemonėm reiktu žmo
nes skatiniti ir Įtikinti kad, 
ateityje iš anksto Spaudos die
nai taupytų, patogiausiai — Į- 
sigydami spaudos bankeli. Di
delės auklėjamosios reikšmės 
turėtų vaikų pratinimas taupy
ti smulkius pinigus ir dėti į tą 
bankeli.

Platinimas. Siektinas idealas 
— organizuoti platinimą po 
namus. Prie to turėtų būti eina
ma. šiuo metu apylinkės pra-' 
Somos ateiti Į pagalbą nuolati
niams knygų platintojams. 
Spaudos dieną knygos pardavi
nėjamos ir laikraščių prenume 
rata priimama galėtų būti ir 
tose parduotuvėse, kur lietu
viai paprastai perka maistą ar 
kitus daiktus. Spaudos dieną 
simbolizuos šeštadienis, bet 
kiekvienas, kas pirks knygą ar 
užsiprenumeruos laikrašti bet 
kurioje platinimo vietoje ir ry
tojaus dieną (sekmadieni), taip 
pat bus skaitomas Spaudos Die
nos akcijoje dalyvavęs.

Propaganda. Naudotinos vi
sos priemonės, laikraščiai ir ra
dijas, susirinkimai ir kunigų pa
mokslai, lapeliai ir plakatai,—

Spudos dienos prasmei kelti, 
jai taupymą ir jos platinimo 
vietoms priminti. Bet atsime
nant, kad Spaudos diena bus 
pastovi institucija, propaganda 
neprivalo išvirsti į turgini riks
mą ir pigių išpardavimų rekla
mą. Rimtas, įtikinantis ir auto 
ritetingas žodis privalo šitą ak
ciją iškelti Į gyvybinės reikš
mės plotmę šalia kasdieninės 
duonos, pastogės ir drabužio.

★

Statistika. Apylinkių valdybų 
skirti žmonės registruoja, kas 
Spaudos dieną perka knygas 
ar užsiprenumeruoja laikraš
čius. Jų pavardes, bet ne už 
kiek ir ką pirko, skelbia kuria 
me viename laikraštyje. Cent
ro valdybai (adresu: Ed. Kar- 
nėnas, 118 Rutherford Rd.. Cle- 
veland Hts. 12, Ohio) tuojau 
siunčia šitokias žinias: 1. kiek 
asmenų Spaudos dienoje daly
vavo; 2. kiek egzempliorių kny
gų paduota ir už kiek; 3. kiek 
laikraščių užprenumeruota ir 
už kiek.

★

Pajomos. Knygų ir laikraščių 
leidėjai platintojams skiria 20 
—40 proc. už platinimą. Už- 
visokeriopą bendruomenės pa
ramą ir propagandą, apylinkių 
valdybos turėtų pamėginti gau
ti iš platintojų proc. Spau
dos dienos pajamų, šituos pini
gus apylinkių valdybos prašo
mos siųsti centro valdybos iž
dininkui ( J. Staniškis. ( 12620 
Cornado Avė., Cleveland 8, 
Ohio). Jie bus panaudoti Tėvy
nės bibliotekai organizuoti ir 
išlaikyti. Tačiau Spaudos die
nos tikslas nėra lėšų telkimas. 
Todėl apylinkių valdybos pra
šomos tų 5 proc. nelaikyti sa
vo talkininkavimo platinto 
jams sąlyga. Padarykite, ką ga
lite, tautinės gyvybės ir kultū
ros gelbėjimo rūpesčių skatina
mi, nors ir be jokio atlyginimo.

Geriausios sėkmės

Stasys Barzdukas 
Centro Valdybos Pirmininkas

Viktoras Mariūnas
Kultūros Vedėjas

Posakiai “Mainos rūbai mar
go svieto” ir “Nieko naujo po 
saule” yra priešiški, bet kiek
vienas' turi po tiesos grūdelį. 
Gal iš tikrųjų artėjame į kin
tančią ateitį, tik nemokame 
jos daigų pastebėti? O kai kas 
iš praeities tebeveikia nepa
kitęs ?

Politiniu elgesiu lenkai mus 
tiek pašiurpino, kad nenorime 
beveik nieko apie juos girdė
ti. Todėl tik jų besisavinamo 
poeto Adonio Mickevičiaus su
kaktį praleidome negirdom, 
nors jo didingos lenkų kalba 
poezijos tema buvo Lietuva— 
sena, garbinga, karšta tėvynės 
meile .deganti Lietuvą. Mums 
rodosi tolimas ir Mickevičiaus 
priešybė —poetas Julius Slo- 
wackis (1809-1849) kuris ėjo 
mokslus Vilniuje ir parašė tra
gediją “Mindaugas”. Savo laiku 
M. Šleževičius tame pačiame 
Vilniuje vaidino toje dramoje.

Po nepavykusio Lietuvos — 
Lenkijos 1830 metų sukilimo, 
rusų žiaurumas to meto patrio
tam tą pati darė, ką dabar 
bolševikų okupacija tebedaro: 
deportacijos Sibiran, rusų 'ko
lonizacija Lietuvoje. Anuomet 
tremtiniais buvo tapę ir Mic
kevičius su Slovvackiu.

Sukūręs Gražinos legendą, 
parašęs Vėlines ir Poną Tadą, 
(kur dainavo: “Lietuva, mano 
tėvynė, tu kaip sveikata”), Mic
kevičius tokia karšta tėvynės 
meile degė, kad veik ruošėsi 
maištą prieš Dievą kelti. Skel
bė, kad Lenkija skirta kančiai, 
kuria žmonija bus atpirkta vi
suotinei brolybei. Slovackis sa
vo tautą tiesmukiau vertino. 
Sakė, ji turinti “angelo sielą”, 
tik ji sukimšta Į “šlėktos stor
žievišką kiautą”. “Vėlinėse” 
Mickevičius sukūrė Konrado ti
pą — “jausmu vyrą“. Slowac- 
kis dramoje “Kordijanas” 
(1834 kūrė jo priešybę—“veik
los vyrą“. Čia vaizdavo kitą 
lenkiškume pasireiškimą, kurio 
Mickevičius nenorėjo pastebė
ti. Tai pastebi New Yorko uni
versiteto prof. Manfredas kridl 
savo “A Survey of Polish Lite- 
rature and Culture” (1957) 
M. Kridl, taip pat iš Vil
niaus pabėgęs praėjusio karo 
metu, savo veikale pastebi:

“Kordijane atspindi svarbios 
pagrindinės to meto lenkų vi
suomenės savybės: nesutari
mas, stipros valios bei apsisp
rendimo stoką, liguista vaizduo
tė, staigus pasikarščiavimas ir 
toks pat staigus atšalimas ir 
neveiklumas, ieškojimas gyve
nimo tiesos bei prasmės, bet 
tuojau lydi netikėjimas Į nieką, 
beviltiškas pasiaukavimas ne
tikėtai pasipainiojusiam daly
kui, kuriam širdis iš tikrųjų 
nepalinkus, ir siekimas mirties, 
kad išsivaduotų iš sielos susi
krimtimo. To meto lenkams li
kimas liepė būti veikliais kar
žygiais, kuomet jie šiai rolei

Tremties pajėgumas ir uždaviniai
Koks yra santykis tarp tautos kamieno ir tremtinių?

neturėjo pajėgumo. Slowackis 
paneigė Mickevičiaus idėją, 
esą Lenkija skirta savo kančia 
žmoniją atpirkti, ir kad atsi- 
rasiąs vadas tautą gelbėti. Sa
kė, Konradai jos neišgelbės, o 
Kordijanai — vargu. Kitų 
tautų šeimoje Lenkija esanti 
povas ir papūga —mėgsta puo
štis, didžiuotis ir girtis.”

Graikiją ir Palestiną apvaži- 
nėjęs Slowackis Libano vie
nuolyne parašė prozos poemą 
Anhellis (1837) kurioje belet- 
ristiškai svarsto ir mums, Šios 
dienos lietuviams, svarbų klau
simą:

koks yra santykis tarp tau
tos kamieno ir jos tremtiniu, 
tarp atskiro asmens ir bendruo
menės; kas sudaro dvasinio 
grožio grynumą ir kaip pada
ryti širdies auką tėvynei.

Pacituosime Kridlį ir vėl:
“Kordijanas ir Anhellis — 

giminės, nes svarsto tą pačią 
temą ano meto lenkų bendruo
menėj. Anhellis, galima sakyti.
yra Kordijano gyvenimo tąsa. 
Tik to gyvenimo sąlygos paki
tę. Kordijanas veikė ir kovojo 
tėvų krašte, Anhellis — išde- 
portuotas Sibiran, tūkstančių 
tautiečių draugėje skirtas gy
venti “poseleniją”. Čia jam už-

KONRADO VALENRODO miirtis.

VYT. SIRVYDAS

karta ‘antroji tėvynė.’ Jo būk
lė veik beviltiška. Ką gi ne
laimingieji tremtiniai gali tėvy
nei atlikti? Ką gali duoti tėvų 
kraštui atkurti? Ypač, ką gali 
duoti Anhellis, kuris dvasia iš
siskiria iš savo bendrų, kuris 
nuo žemiškų dalykų atitrūkęs 
ir neturi politinio vado — or
ganizatoriaus talentų? šiems 
klausimams poema siekia duo
ti atsaką”.

Slowackis lenkų tremtiniuo
se Sibire randa tas pačias sa
vybes, kurios žymi dabar trem 
tinius Vakaruose: asmens su
smulkėjimas, polinkis kelti 
ginčus bei politinius vai
dus, susiskaldymas nesutarian
čiomis srovėmis. Mickevičius 
tremtinius vaizdavo “piligri
mais”, kurie tautą kančia at
pirks ir žmoniją brolybėje iš
vaduos. Slovvackis skiria juos 
pražūčiai, bet širdyse gali deg
ti viltis, kad tauta nežus ir 
prisikels, nors patys bejėgiai 
ką nors tautai atlikti. Pažiūra, 
gana pesimistinė.

Prof. M. KridliS šitaip pas
veria ano meto lenkų tremti.

Žinodami dabar, kas istori
joj iš tikrųjų nutiko, stebimės 

Slovvackio pranašinga nuojauta. 
Tremtiniai, nepaisant kilnios jų 
dvasios, gyvendami tolumoje, 
negalėjo tąutos išvaduoti. Išva
davimo darbą atliko tautos ka
mienas tėviškėje. Tragiškosios 
tremties nuotaikos iš pagrindų 
klydo. Tremti save kankino, bū
rė ir šokius sumanymus, tikė
dama, kad kančia ir pogromai 
tautai atneš išvadavimą. Šian
dien žinome, kad išvadavimas 
tremčiai buvo nepasiekiamas 
dalykas. Tačiau taip pat žino
me, kad tremtis išsaugojo tau
tinę idėją ir pasitikėjimą. Atei
nančioms kartoms paliko tes
tamentą kovoti ir piešui nenu
sileisti. Gal Slovvackis tą min
tį ir turėjo skelbdamas, kad 
tremtiniai, žūdami su tikėjimu 
ir viltimi širdyje, pasidarysią 
kilniai gražūs. Po 1830 metų.

KAS RŪPI KAUNO KOMUNSTAM
IS LIETUVOS

Kauno miesto partijos kon
ferencijoje pranešinėjo apie hi
droelektrinės stoties statybą 
darbų vykdymo viršininkas Lu- 
chnev. Esą dedamos šiuo me
tu turbinos. Bet darbai neina

lenkų tremtis save apkrovė kil
niu bet sunkiu darbu — išlai
kyti tautinę dvasią, supažin
dinti save ir tautą su praeity
je darytomis klaidomis ir su
kurti naujoviškesnę tautinę i- 
deologiją. Čia dėta milžiniškų 
ir įspūdingų pastangų, kurių 
metu pražydo puikiausi lenkų 
poezijos žiedai: Mickevičius, 
Slovackis, Norwidas ir Krasins- 
kis.” \

Krašto viduje poezija, sako, 
buvusi “bespalvė, skysta”.... 
Kaž ko jai trūko, būtent, lais
vų gyvenimo sąlygų, gerų poe
tų Įtakos, intelektualinės kultū
ros”. žodžiu, nebūta sveikų 
tautiniam ir visuomeniniam gy
venimui sąlygų, nes tauta bu
vo atkirsta nuo Vakarų Euro
pos senosios šlėktiškos tradici
jos blėso ir nyko, o visur spau
dė rusų Įtaka.

Panašios sąlygos veikia šian
dien rusų okupuotą mūsų tau
tos kamieną. Gaila, neturime 
talentų ne vien literatūros for
ma bet ir proza pavaizduoti sa
vo tautos tragiškąją lemtį ir 
tremtį.

kaip turėtų. Ištisais mėnesiais 
planas nebuvo vykdomas, nes 
nebuvo cemento ir armatūros. 
Cementas esąs imamas iš Įvai
rių miestų, o reiktų jį gauti 

-tik iš Akmenės. Statybos dar
bų šefas yra komjaunimas.
Bet jo vadovybės žmonės re
tai pasirodo statybos vietoje.

Konferencijoje namų staty
ba skundėsi miesto statybos 
vedėjas Sadauskas. Menka dar
bo drausmė. Menka darbo ko
kybė. Statybos programa daug 
sykių per metus buvo keičia
ma. Partijos vadovybė reaga
vo Į negeroves per vėlai.

Paiškėjo, kad Nemuno uos
to viršininkas yra Dovbyš. Jis 
skundėsi, kad brangiai atseina 
uosto administracija. Kol lai
vininkystė Nemunu buvo nie- 
noje vadovybėje, personalo bu
vo 43 žmonės. Kai dabar Ne
muno laivininkystė yra trijų 
žinioje — Lietuvos, Gudijos, 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) at 
skirų vadybų —, tai persona
lo yra per 100 žmonių.

Kauno geležinkelio stoties 
viršininkas yra Gerasin, kuris 
pasakojo, kad miestas daug ne
reikalingų išlaidų turi, mokė
damas pabaudas už prekių su 
vagonais prastovėtas stotyje 
dienas.

Konferencija sustojo ir prie 
komunistinio švietimo. Sakė, 
kad daugelyje Įmonių permaža 
esą to komunistinio švietimo. 
Ypačiai pasigedo tokių temų 
kaip “tautų draugiškumas, pro
letarų internacionalizmas ir so
vietinis patriotizmas”; pasigedo 
ateistinės propagandos.

Kun. Fr. Valentine, C.P.

ANNAS KRISTAUS MIRTIES

SUOKALBININKAS

Visos tamsiosios pragaro jė
gos per savo ištikimus tarnus, 
esančius Šioj žemėje, buvo ge
riausiai susiorganizavusios, kad 
kuo greičiau Įvykdytų mūsų 
Viešpaties ir Išganytojo pas
merkimą miriop. Buvo sumany
ta sugauti Jį, nuteisti mirtin 
ir, išvedus ant Kalvarijos kal
no, lyg didžiausią piktadrį, pri
kalti prie kryžiaus. Tiesa, tos 
juodosios pragaro* jėgos tuo tar
pu savo pasiekė — Išganytojas 
mirė ant kryžiaus. Tačiau visa 
tai nereiškia, kad Išganytojas 
mirė iš prievartos — pats to 
nenorėdamas.

Ištisai per visą tą baisingą 
savo kančios dramą, Kristus nė 
valandėlės nebuvo tokioj padė
ty, kad jis būtų pilniausias sa
vo padėties viešpats. Vien tik 
savo žmogiška galia Jis galėjo 
išsilaisvinti ir nugalėti savo kai 
tintojus, jeigu Jis būtų norėjęs 
ir jeigu būtų buvusi tokia Jo 
valia. Kristaus pasiaukojimas 

ant Kalvarijos kalno buvo ap
skaičiuotas. Jis buvo padarytas 
griežtoje liturginėje prasmėje. 
Kristus mirė tik dėl to, kad 
Jis pats laisva savo valia troš
ko mirti už viso pasaulio žmo
niją. Jis mirė ne dėl to, kad 
apskritai būtų norėjęs savo 
mirties, ne dėl to, kad būtų pra
sikaltęs ir nusipelnęs mirties 
bausmės. Kristus mirė dėl to, 
kad Jo širdy buvo Įrašytas Dan
giškojo Tėvo patarimas ir paža
das, kad Kristaus mirtis bus 
paskirta atlyginimui už nuodė
mes ir išpirkimui viso pasau
lio žmonijos iš velnio vergijos.

Šis Kristaus kančios formą 
yra pagrindinis akmuo, kurio 
mes negalime išleisti iš akių, 
kada mąstome apie Jo kančios 
priežastis. Tos priežastys buvo 
visokeriopos: godumas, pavy
das. neapykanta. Tai Judo Is- 
karijoto godumas, vyriausių ku
nigų pavydas, Pontijaus Piloto 
atsakomybė, pagaliau — An-

no neapykanta.
Dabar mums būtina pažvelg

ti, kas buvo tasai Annas, ku
rio nuodėmingas suokalbis šal
tas, apgalvotas, pilnas velniš 
kos neapykantos paruošė mir
tį Dievo Sūnui.

Annas buvo sadukėjas. Jis 
buvo vienas iš Sadūko rūmų 
narių, kurie žydų tarpe sudarė 
aukščiausią kunigų partiją. Jis 
ėjo aukščiausiojo kunigo parei
gas kelioliką metų. Jis sugebė
jo intriguoti ir išplėsti savo as
mens įtaką, kad penki jo sū 
nūs iš eilės paveldėjo tą pačią 
tarnybą. Kajipas, aukščiausias 
kunigas, buvo jo žentas.

“Šis dalykas ir išaiškina, ko
dėl tuo laiku, kada įvyko Kris
taus mirtis, Annas buvo domi
nuojantis asmuo tarp kunigaiš 
čių, kilmingųjų ir Rašto žino
vų. susirinkusių tuomet į Jeru
zalę. Manydamas, kad gal ne
ilgai teks būti toje aukštoje 
vietoje, Annas ir toliau pasili 
ko kunigų šeimos galva ir tvir
tai laikė vadeles savo rankoje. 
Iš tikrųjų jis buvo valdanžioji 
visos žydijos dvasia.

Nors ir buvo veiklus, nors 
ir buvo vyriausia žydų religi
jos galva, tačiau Annas mažai 
tesidomėjo dvasiniais dalykais.

Būdamas sadukėjas, jis visiškai 
netikėjo Į tokias pagrindines 
tiesas, kaip žmogaus sielos ne- 

„ mirtingumas, angelų ir dvasių 
buvimas, Dievo Apvaizda. Nėra 
abejonės, kad būdamas iškal
bus, visuomet kalbėjo apie gar
binimą vieno tikrojo Dievo, 
apie būtinumą išlaikyti visus 
Mozės Įsakymus, net iki ma
žiausios jų smulkmenos. Ta
čiau pati religija tikroje ir pil
noje savo prasmėje jam buvo 
labai abejotinas reikalas. Jis 
laikėsi grynai materialistinės 
gyvenimo filosofijos. kurią 
trumpai suglaudus būtų galima 
taip nusakyti: valgyk, gerk ir 
būk linksmas šiandien, nes ry
toj, atsimink, mirsi." Jeigu bū
tų kas jo paklausęs, ką jis ma
no apie pomirtinį žmogaus sie
los gyvenimą, veikiausiai būtų 
atsakęs, kaip ir kiekvienas šių 
dienų modernistas: kiekvienas 
žmogus pasidaro pats sau dan 
gų (suprask laimę, pragarą šioj 
žemėj, o ką kitas pasaulis su 
pomirtiniu žmogaus sielos gy
venimu mums atneš, jeigu jis 
toks yra, — visai neverta apie 
tai mąstyti.

Dėl to Annui religija buvo 
tam tikras institutas su gero
mis privilegijomis ir galia, in

stitutas, iš kurio jis ir jo sekė
jai turėjo autoritetą ir gerą 
pelną. Kas tik kėsinosi į jo ga 
lią, kas tik mažino jo presty- 
žą, grasino jo saugumui, tas 
be pasigalėjimo turėjo būti su
naikintas. Kristaus asmenyje 
Annas ir matė tokį pavojų.

Ir kągi — žmonės paskelbė 
šį naują Mokytoją seniai lauk
tuoju Mesijumi. Didelį susijau
dinimą ir entuziazmą žmonėse 
sukėlė Kristaus kasdien daro
mi stebuklai. Taip žmonės pa
galiau troško paskelbti JĮ sa
vo karaliumi.

Ką Kristus darė, ką kalbėjo 
ir mokė, Annui tai neturėjo 
reikšmės. Tuo jis nesirūpino 
ir nesidomėjo. Tačiau, būda
mas gudrus žmogus, turėjo pa
galvoti: kur tai veda?

Jis aiškiai prametė, kad to
kios gausios demonstracijos 
Kristaus asmeniui sukels ro
mėnus, kurie imsis prieš žy
dus griežtų priemonių, kad 
juos nuslopintų. O' tai gali ir 
ji patį iššluoti laukan iš šiltos, 
pelningos vietos.

IŠ šv. Jono Evangelijos mes 
aiškini matome, kad šis opus 
ir pavojingas klausimas buvo 
diskutuojamas vyriausiųjų ku
nigų ir fariziejų aukščiausioje 

taryboje. Jie kalbėjo: ‘Ką mes 
darysime su šiuo žmogumi, 
kuris daro tokius didelius ste
buklus? Jeigu mes Jį paliksi
me ramybėje, visi į JĮ įtikės, 
ir romėnai atims iš mūsų vi
sas turimas vietas, ir visą mū
sų tautą galutinai ir visiškai 
pavergs.”

šiom aplinkybėm pasisiūlė 
velniškas sprendimas: reikia 
apkaltinti, kad Kristus pavojin
gas žydų liaudžiai, reikia Jį su
imti, apkaltinti, kad Jis vertas 
mirties ir atiduoti romėnų val
džios atstovui, kad JĮ nukry
žiuotų. ‘Dėl to nuo tos die
nos”, — sako šv. Jonas Evan
gelijoje, “jie sumanė jį nuteis
ti mirti”.

Bet čia netikėtai Įvyksta ki
tas dalykas, kuris sujaudina 
Anno protą ir jo mintis. Tai 
Įvykis, kuris pirmiausia sukė
lė jam šaltą pasiutimo pyktį. 
Tai buvo nuotykis Saliamono 
šventykloje, kada Viešpats ap
vertė stalus, išžarstė pinigus ir 
su virve išvarė laukan pinigų 
mainytojus. bardamas “Mano 
Tėvo namai yra maldos namai, 
o jūs padarėte žmogžudžių lan
dyne“.

Pinigų biznis šventykloje 
buvo Anno ir jo šeimos priva

tus interesas. Staliukai, kur 
buvo pardavinėjami karveliai, 
avinėliai ir kita aukoms skiria
ma medžiaga, buvo privatinė 
Anno nuosavybė. Romėnų va
liuta čia nebuvo priimama, to
dėl pirkėjai turėjo savo romė
niškus pinigus iškeisti Į žydiš 
kus šekelius. Annas nustatyda
vo tų pinigų keitimo kursą, ir 
iš dievotų pamaldžių žydų kas 
kartą labiau pralobdavo. Dėl to 
neturėjo jokio rūpesčio ir ne
sivaržė.

Dabar tą pelningą biznį Kris
tus staiga nutraukė. Gi Annas 
gerai suprato, kad Kristaus 
pyktis yra taikomas jo sukčia
vimam, tai apgaudinėjimo sis
temai, kurią globojo Annas ir 
jo šeima.

Čia buvo dar viena didelė 
kliūtis, kuri painiojosi Annui 
po kojomis. Jis, kaip sako E- 
vangelija. labai bijojosi žmo
nių maišto.

Taigi, vienas dalykas buvo 
padaryti suokalbį prieš Kristų, 
ir visiškai kitas dalykas — tą 
suokalbį paversti realybe. Tai 
buvo painus ir ilgas kelias. 
Tik Judo Iskarijojoto išdavi
mas sudarė geriausią progą 
planam vykdyti.

(bus daugiau)



LIETUVIŲ bažnyčia Montevideo.

DIEVO KOMO procesija Montevideo

Labai svarbus pranešimas visiems tau

tiečiams, kurie siunčia siuntinius į

LAISVES VARPAS

AflMtiean A Fovelun Bttak Co. 
22 Cbapin Haeo, Hartford, Corm. 
Totof. CHapd 64773.

Prašome įsitikrinti, kad mūsų standartiniai medžiagų 
šimtiniai yra pati geriausia ir praktiškiausia dovana, kokią 
galite padaryti savo artimiesiems. Mūsų pastangų dėka gau
nate aukščiausios kokybės medžiagas už iki šiol negirdėtą

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai-

Atkelta iš 2 pusk) 
nansus, ir laiko nelabai daug 
tereiktų: gal užtektų kokios de 
šimties metų.

tų valdžia atatinkamą sutartį 
apie kultūrinę autonomiją pa
sirašyti, tinkamai darbą pradė-

rizmo (Turizmo savaitė).... 
Dauguma žmonių krikštijąs!, 
bet yra daug suaugusių nekrik
štytų. Pirmos komunijos dau-

WKOX, 1190 kilocyHes 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

gal jau steigtų lietuvišką ne
pilną, nedidelį universitetą, 
kurs tvirtai garantuotų lietuviš 
kos kultūros plėtotę ir pra
plėstų jos įtaką artimuose kai
mynuose. šioje fazėje atsargi 
nė tėvynė jau būtų labiau pra 
moninė ir prekybinė,, turėtų 
savo ųiažą smulkių laivų laivy
ną, gal gautų plačias domini
jos teises. Jos sostinė gal būt 
turėtų apie 50,000 gyventojų 
ir laikytų (bent protarpiais) sa
vo valstybinę operą, teatrą.

Koks išviso gyventoju talpu
mas galimas būtų atsarginėje

Hondūro gamtinės ir politinės 
sąlygos bent kiek patyrinėtos. 
Dabar lieka ištirti išeivijos nuo
taikos ir finansiniai bei orga 
nizaciniai sugebėjimai koloni
zacijos srity. Jei šie sugebėji
mai pasirodys nepakankami, 
tai žaliosios atžalos sąjūdis ra 
miai likviduosis.

Ate. Kai Br. Hondūre prieš 
tūkstantį metų vyravo aukšta 
Majų civilizacija su savo pira- 
mydėm, šaunia aridtektūra, 
matematika ir astronomija, tai 

-tuomet, pagal archeologą An
dersoną, gyventojų tankumas 
šiame krašte buvęs apie 3 
kvadr. kilometre. Visas kraš
tas turi 23,000 kv. km. Bet 
mums įdomi pietinė krašto pu
sė apima apie 12,000 kv. km. 
Majų normą sekant, Stoję pie 
tinėje pusėje galėtų gerai gy
venti apie 400,000 gyv. Tačiau

Redakcija kartais prideda savo 
nuomonę arba sudeda klaustu
kus. Tokie klaustukai buvo su
dėti ir prie informacijos apie 
“Penkių stulpų” pastatymo re- 

reikalui * cenzijas, pasirodžiusias Drauge 
ir Dirvoje. Jei kas iš Darbinin
ko redakcijos ar bendradarbių 
būtų pastatymą matęs ar veika
lą skaitęs, būtų rašęs recenziją. 
Spaudos apžvalgai nebuvo rei
kalo teirautis paties autoriaus 
nuomonės ar ieškoti jo veika
lo rankraščio. Kiek ankstyves
nis vieno redakcijos nario pra
šymas duoti jį paskaityti ne
buvo patenkintas, ir dėl to re-

Redakcija taip pat nesijau
čia autorių apšmeižusį, kai nu
rodė, kad amerikiečių teatralų 
tarpe yra kulturbolševizmo po
mėgio. Tą pomėgį yra konsta
tavusios Amerikos įstaigų in- 
vestigacijos, o ne Darbininko 
redakcija. Gerai, kad autorius 
nuo kulturbolševizmo atsiribo
ja, bet kai graso redakcijai 
“teisiniu ekipertu”, tai jau jo 
pomėgio reikalas. Redakcija yra 
kitos nuomonės dėl pasirinki
mo priemonių pasipriešinti eti
kos ir kultūros nuosmūkiui, 
prieš kurį yra pasisakęs pats 
autorius. Iš jo laiško redakci
jai prasikiša gana būdingi eti
niu atžvilgiu išsireiškimai, ir 
dėl to kyla dar klausimas, kas 
irko turėtų ^ tsipraš^t L

tat* Nonvoed, Mm. Skyriai: Ilttonian Fornttare <X —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.O.Box 32, So. 
Boston, Mm.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mana Telefonai: NOrwoo4 7-144S; SOutb Bis— 8-MU ar 
MMU Iii— 7-45U.

ja geriau, negu jo aplinkuma, 
kurioje gyvena. Stengiasi leis
ti savo vaikus į mokslą. Mon
tevideo mieste vienas lietuvis 
neseniai teėjo į gydytojus, yra 
viena kita akušerė, visa eilė 
lietuvių yra jau valdininkų. 
Buenos Aires (Argentinoje) lie
tuviai yra dar daugiau pažen
gę Ten dar^daugiau jaunuome
nės eina į mokslus. Pagaliau 
ten, dideliame krašte, kur dau
giau pramonės, daugiau ir ga
limybių. San Paulo (Brazilijoje) 
lietuviai yra labai judrūs.^ Vie
nas kitas lietuvis turi batų fab
riką, kitas įsigijo kavos plan
taciją. Apskritai, lietuviai ge
rai gyvuoja ten, kur nuo pat 
pradžios turėjo sukūrę savo pa
rapiją. Montevideo savo para
pijos, neturėjo ilgą, laiką todėl 
neturėjo aplink ką ir spiestis.

Kokia tautinė padėtis ?Ar 
yra kokia mokyklėlė ar vaka
riniai kursai Ar yra simpati
ją komunistam ir kuria link
me eina evoliucija?

Manau, kad ten yra tokios 
pat problemos, kaip ir čia. Bue
nos Aires yra didelė parapijos 
mokykla, kurią veda kazimie- 
rietės. Tokia mokykla yra ir 

3*00-400 * dol. Įvežamom religijos ir tautybės didelė at
rama. Kai vienuolės atveda pen
kis šimtus vaikų į bažnyčią, 
yra ko pažiūrėti. Rosario (Ar- 
gėntinoje) bus greitai kita mo- kalto Prasidėjimo 

r kykla, kurią atidarys marijo
nai, o mokys kazimierietės. 
San Paulo (Brazilijoje) didelę 
mokyklą (pradžios ir vidurinę)

amžių bažnyčion nebeina. Jei
gu ligoje .ir mirtyje patenka į 
vienuolių aptarnaujamą ligoni
nę, tai priima sakramentus, ir spausdinti “Darbininke’ 
jeigu moterystė buvo netvar
koje (kas dažnai atsitinka), tai 
sutvarko, šiaipjau su suaugu
siais labai sunku: juos sunku 
priraginti eiti į bažnyčią sek
madieniais. Labai mažai vyrų 
eina į bažnyčią. Vyrai dažnai 
mano, kad bažnyčia yra tik mo
terims ir vaikams, šalies su- 
krikščioninimas turi parsidėti 
nuo vaikų. O tam reikia būti
nai parapinių mokyklų. (B.d.).n

116-55 Queens Blvd.
Tel. VI. 3-1477

Maloniai prašau atitaisyti į- 
sibrovusią klaidą mano recen
zijoje apie Bostono simfoninį 
koncertą. Apie Banaičio dainos 
orkestruotės autorių nebuvau 
minėjęs. Mano originale buvo: — 
“Piiilri turtinga Banaičio darna § Biznio reikalais kreiptis į Baltic FTorists gėlių bei do- 
“Medžiai kalba naktį” padarė | krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone, 
gilaus įspūdžio. Su orkestru ji I ! TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”, 

skamba plačiau, stipriau, nors 
jos fortepijoninė koncepcija at
rodo buvus labiau organišką 
tai, ką norėtumėm pasakyti 
apie orkestruotę Kačinsko dai
nos. Kačinsko dainos orkestroo-

(Atketta te 2 tol) 
ką peteliškių sparnelių plėšy- 
mu ar žmonos mušimu, “pasL 
tamavimais Maskvai” ar “kul- 
tūrbolševizmu”. Tačiau never
tėtų pamiršti vieno 
atėjus, tuos kaltinimus ar . in
sinuacijas Teikia pagristi fak
tais ir įrodyti. To nepadarius, 
Čionykščiai įstatymai turi gana 
nemalonių netikėtumų, šia prt> 
ga noriu painformuoti “Darbi
ninko” redakciją ir kitus suin
teresuotuosius, jog į “maskvi- 
nius” ‘ ar “kultūrbolševikinius” 
kaltinimus bei insinuacijas žiū
riu labai rimtai ir nepriimsiu 
jų gulomisr Šiuo metu tariuosi dakcija neturi jokių pretenzi- 
su amerikiečiu teisiniu eksper
tu, kaip tiksliausia reaguoti į 
buvusius ir busimuosius nepa
grįstus to pobūdžio kaltinimus 
bei insinuacijas.

Maloniai prašau ši mano pa
reiškimą kuo greičiausiai iš- 

Taip 
pat, mano įsitikinimu, Jūsų laik
raščio suklaidintas skaitytojas 
reikalingas Jūsų pasiaiškinimo, 
o aš —pasiaiškinimo ir atsi
prašymo. 

Su pagarba, 
Algirdas Landsbergis

60 c., cukraus — 8 c., kavos
— 60 c., duonos — 6 c.; bana
nų — 24 c. Ir tai už du sva
rus — kilogramą! Gi visa, kas 
įvežama • iš JAV nepaprastai 
brangu. Automobilis kainuoja 
40,000 pezų apie $4000 Tele
vizija : ' . .
prekėm uždedama 100 — 200 
proc. muito, nes nenori, kad 
išplauktų pinįgaikrašto.

Be lietuvių, kurie gyvena 
Montevideo mieste, yra dar tu
rinčių ūkius. Apskritai lietuviai 
neblogiau gyvena, kaip ispanai
— urugvajiečiai. Kai kurie yra 
praturtę, turi nuosavus namus, 
vienas kitas —fabrikėlį. Šiaip 
jau kapitalo niekas nesusidėjo.

Senoji karta gerai išlaikė sa 
vo tautybę. Jaunimas perėjo 
per ispaniškas mokyklas, nes 
nebuvo lietuviškų, tai jam ir 
$u lietuvybe slinkau.

Naujos ateivijos buvo nedaug 
tik viena kita šeima. Naujoji 
ateivija Pietų Amerikoje ne
prigijo. Kadangi Lietuvos “quo- 
ta” yra apie 400, tad daug kas 
pasinaudojo ir persikėlė gyven
ti į JAV.

Pas mus galite taip pat užsisakyti visų rūšų maisto siun
tinius. siuvamas mašinas, akordeonus ir bet kokius kitus 
daiktus, kurie yra reikalingi siuntinių sudarymui.

Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas yra pilnai 
garantuotas,

Prašome reikalauti pavyzdžių ir katalogų, kuriuos tuo* 
jaus išsiųsime.

Rašykite lietuviškai ir gausite nuoširdų lietuvišką atsa- 
kymą.

Transliuoja ii stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

*' T. J. VencfatM^ A 4^ -? ■ ■ dabar 
viešįs JAV, tolimesniam pasi
kalbėjime palietė Pietų .Ameri
ką, kai buvo paklaustas: t <

Klok teikto tako pralsitii 
Urugvajuje ir kituose P. Ame
rikos kraštuoto?

Beveik visą laiką praleidau 
Urugvajuje, apie 6 metus, nes 
ten buvau surištas su kolegi
ja, su pamokomis. Vienas vasa
ros atostogas praleidau Brazi
lijoje, o Čilėje, Peru, Kolom- 
bijoje buvau nuvykęs tik su 
reikalais.

PATIKSLINIMAS
Didžiai* Gerbiamas Ponas Re
daktoriau!1. 3 angliškos medžiagos 100% vilnoniams kostiumams

arba paltams su priedais.....„.................  $60.00
2. 3 vietinės gamybos vilnonės medžiagos taip pat prie

dais  -------- -------- ------- ---------- $50.00
Į šias kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas, o taip 

pat mes imame pilną atsakomybę, kad adresatas gaus lygiai 
tas pačias medžiagas kokias užsako.

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi užsakymai išpildomi tiksliai ir greitai. Už pačius vaistus 
mokate urmo kainą.

WHIL — 1430 kllocydes — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
non pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
veMM ANTANUI F. KNEI2IU1 — Utboanian Raffis Heur, M ©•»-

Kuriuoss punktuose Urugva
juje lietuviai labiausiai susitel
kę. Kiek yra senosios ateivijos? 
Kiek naujosios?

Beveik visi lietuviai yra Mon
tevideo mieste, kurie daugiau
siai dirba skerdyklose, nes U- 
rugvajus labai daug veisia gy
vulių. Kadangi žiemų kaip ir 
nėra, tai gyvuliai visą laiką ga
nosi laukuose —nereikia jų 
tvartuose šerti. “Gaučai”, Pie
tų Amerikos kavbojai, gyvu
lius saugo. Jie su plačiom skry
bėlėm, batais, ant kurių drie
kiasi plačios’ kelnės, kakhniu 
(“poncho”), skara su skyle gal-

. vai prakišti. Gaučai sėdi ant 
arklio ir gano dideles bandas 
galvijų ir avių. Kai yra tokios 

<dfdeiė^ gyvulių kaimenes, tai 
ir gyvena ten žmonės daugiau
siai iš mėsos te vilnos. Patys 
minta te dengiasi ir kitiem par
duoda.

Mėsą te vilną eksportuoja į 
kitus kraštus, daugiausiai į 
JAV. Jeigu tik mažiau teleidžia 
įvežti, tai jankiui pavojinga ten 
rodytis —tuojau supuvusiais 
kiaušiniais ir tomatais pradeda 
mėtyti, rėkdami viskius įžer- 
džiančius žodžius.

Dabar P. Amerikoje beveik 
visi kraštai, išskyrus Venezue- 
lą išgyvena didelę ūkinę kri
zę — gamybos perteklių. At
rodo, perdaug turto pasaulyje 
susikrovė. Kiekvienas kraštas 
stengiasi pats pasigaminti, kas 
reikia, te mažina importą.

Kai nuvatiavau į Urugvajų, 
doleris kainavo 2 pėzus ir 80 Kokia lietuvių ten socialinė 
centų, o dabar —16 pezų. Vi- padėtis palyginus su vietos gy- 
dutinis valdininkas uždirba per ventojais?
mėnesį 500-600 pezų, apie 50- Socialinis gyvenimas lietu- 
60 dolerių. Vietos produktai vių Urugvajuje, Brazilijoje ir 
nėra brangūs. Geri batai kai- Argentinoje yra palyginti ge- 
nuoja 40 pezų; ten brangu, o ras. Lietuvis iš prigimties yra 
čia būtų tik 4 doL Pieno lit- taupus, atsargus, protingas, ne
ras doleriniais pinigais — 5 mėgsta aventiūrų, todėl su lai- 
centai, sviesto kilogramas — ku prasimuša te dažnai atsisto-

veda prančiškietės iš Pittsbur- 
go. Pastatai puikūs. Net pati 
Brazilijos valdžia-joms padėjo 
statyti. Be abejo, yra pavojus 
lietuvių saujelei tokioje didelė- guma prieina, paskui jau visą 
je įstaigoje paskęsti. Reikia 
manyti, kad vietos kunigai' ir 
patys lietu vįm tais reikalais yra 
susirūpinę te tautybės reikalų 
neužmirš-

Montevideo (Ūroguay) prie lie
tuvių parapijos mokyklos nė
ra. Turiu pasakyti, kad mūsų 
lietuvių parapijai tai pat pri
skyrė ispaniškai kalbančių apie 
kokius 6000, bet į bažnyčią, 
tur būt, ateina ne daugiau 
700-600. Kraštą valdė per 90 
metų labai liberali parija (Co- 
lorados - spalvuotieji), kuri la
bai nukrikščionino šalį’; pra
vedė tipišką laicizmą. Valdžios 
mokyklose mokytojas neturi 
teisės minėti Dievo. Katalikiš
kų švenčių vardai pakeisti: 

‘EI dia 
de las playas” (maudymosi se
zono pradžia), Kalėdos — Dia 
de la Familia (šeimos diena), 
Didžioji Savaitė — Dia de Tu-

Trecioji fazė — gimnazija 
(kolegija). Suprantama, kad an
troji fazė vietoje nestovėtų. 
Natūralinis prieauglis ir nauji 
ateiviai galėtų gan sparčiai at
sarginę tėvynę padidinti iki ko
kių penkių tūkstančių gyvento 
jų. Tokio didumo bendruome
nė jau galėtų turėti nedidelę 
gimnaziją (kolegiją), kuri im 
ponuotų visam Br. Hondurui, 
kaip žymiausia mokslo įstaiga. 
Keletas savų parapijų jau galė
tų rūpintis nuosavios lietuviš
kos vyskupijos steigimu. Iš kul 
tūrinės autonomijos jau tektų 
pereiti į teritorinę autonomiją, 
t.y. jau steigti nuosavią valsty 
bę su savom autonominėm 
funkcijom, kurių platumas pri
klausytų nuo susitarimo su Lon
donu.

Ketvirtoji freė — umverrito 
toz. Trečioje fazėje pasiekus 
bent 12,000 gyv. atsargmė Lie
tuva vis mažiau bejaustų išo
rinę išeivijos paramą, nes per 
kokius 25 metus jau apie pu gerai vystant industrializaciją 
sė išeivijos bus kapinėre, ,o gy- ir pteSant prekybą, gal būt tę
vieji —gerokai nutautėję. Tad Urnoje ateity ši atsarginė Uetu- 
te trečiosios fazės perstritimas va galėtų pasiekti net dvigubai 
į ketvirtąją būtų jau daug lė- ar trigubai didesnį gyventojų 
tesnis, ,nes remtųsi vis laidau skaičių. Bet tai jau vėtesnių 
savo natūraHnfa prieaugHu, vis amteų vizija, kurios aš neban 
mafiau naujais ateiviais. Bet dysiu nupasakoti.
vis dėlto būtų galimybės iš 12, ? Daug svarbesnis reikalas ko- 
000 gyv. pakilti iki 80,000 gyv. kią bendrovę suorganizuoti, pl-
Pastekus tokio gyventojų akai- mgų rasti. O jų reiktų non pu 1959 n 16

čiaus ateniško tipo valstybėlė sės milijono, jei norime su Bri Lawrence, Mass.

AR JŪS NEPERMOKATE 
už savo automobilio apdraudą?

Virs 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

Didefiam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsąugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

tė nepaprastai suaugusi su pa» 
43a daina ’

Išmetus iš mano rašinio sa
kinį “tai, ką norėtumėm pasa
kyti apie orkestruotę Kačinsko 
dainos”, gavosi visai skirtinga 
minties prasmė.

Jus gerbiąs
Iz. VasyHūnaa

Darbininko spaudos apžval
gos neturi tikslo kurio klausir 
mo išsamiai apžvelgti ar kurio 
veikalo recenzuoti. Jos prabė
gomis tekreipia dėmesį į kito
je spaudoje keliamus aktųales- 
iiiuls-ar ginčijamus klausimus.

— Jonas J©deika, 53 metų, 
gyverięs Las Heras, Argentino
je, sunkiai sužeistas, mirė pra
ėjusių metų gruodžio 15; palai
dotas San Justo kapinėse buvo 
nevedęs.



INKAS

Lietuvai atkurti jie sudėjo 16.000
MEW HAVEN, CONN.

Vasario 15 New Haveno Sė
tuvių visuomenė minėjo Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo 41 metų sūkaktį. Minėji
mą rengė vietinis Alto sky
rius. E ryto 10 vaL šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo pamal
dos už žuvusius ir gyvus lais
vės kovotojus. Kum J. Rikterai- bos jastangrunis ir buvo suk
tis pasakė pritaikintą pamoks
lą, o parapijos choras pagiedo
jo maldą už tėvynę. Popiet 3 
vaL parapijos salėje Alto sky-

TJk maža dalis anoje knygo
je išvardintų aukotojų šiandien 
tebėra gyvųjų tarpe; vieni jų 
išsikėlę į kitas vietovės, kiti
tebegyvena savo t pabėgtame 
New Havene.

JAV Uet Bendruomenės
New Haveno apylinkės valdy-

Šventės minėjimą virš 30 šia
me mieste tebegyvenančių mi
nėtų asmenų. Dauguma jų jau 
žilagalviai seneliai, bet savo lie
tuviška širdimi ir lietuvių kal
bos grynumu jaunesni už ne
vieną jaunuolį. Jų pagerbimui 
pravesti, iš minėjimo rengėjų 
buvo gauta pusė valandos lai
ko.

JAV LB Hartfordo Apygar-

darė minėjimą ir pakvietė kun. 
J. Rikteraitį sukalbėti invokaci- 
ja. Choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos Himnus ir kelias 
lietuvių liaudies dainas. Svei
kino miesto vardu majoro pa
vaduotojas p. Markevičius ir 
Romos lietuvių vardu — kun. dos pirmininkas K. Bagdonas, 
A. Bitinas, prieš kelias dienas 
atvykęs aplankyti savo giminių. 
Mačiau kalbėjo A Devenienė. 
šeštadieninės mokyklos moki
niai pašoko tautinių šokių, pa
sakė eilėraščių ir pagrojo.

Pagerbti senos kartos veikėjai

Antrąją programos dalį su
darė senosios lietuvių kartos

savo kalboje nupasakojęs tų 
žmonių nuveiktus darbus, ra
gino visus susirinkusius pasek
ti jų pavyzdžiu. Iš salės, visiems 
susirinkusiems karštais ploji
mais plydint, jie buvo pakvies
ti į jiems skirtas garbės vietas 
ir apdovanoti lietuviškomis vė
liavėlėmis — rozetėmis, kurias 
labai vykusiai pagamino J.

; __ Kronkaitienė. ■Pagerbiamųjų
Paskatinimą šiam pagerbimui vardu kalbėjo M. Jokubaitė ir 
davė užtikta knyga iš 1918 me- • ~ 
tų, vadinam “Lietuvos Laisvės 
Savaitės Ataskaita”, kurią rū
pestingai iki šių dienų savo bi
bliotekoje išsaugojo F. Rums- 
kas. Toje knygoje, tarp kita ' 
ko, surašyta virš 300 New Ha
veno lietuvių, kurie 1918 m., ' 
paskelbus visoje Amerikoje 
Lietuvos Laisvės Savaitę, vado- ' 
vaujami didžio patrioto — tuo
laikinio parapijos klebono kun. 
V. Karkausko, savo darbu ir 
gausiomis aukomis parėmė Lie- 
tuvos prisikėlimą. Žinant tai, 
kad anomis dienomis žmogus 
tegaudavo tik apie 1 doL už 8

MASSACHUSETTS valstybe* senate piirmą kartų istorijoje Keturis kunigas atkalbėjo invokacijt Vasario 16 proga, li k. j d.: den. 
William Wali ii Lawrence, Mass„ šen. John . Powers ii Bostono - senato _ prezidentas, prel. Pranciškus Juras, kalbėjęs invokaciją, 
ir adv. Jonas Grigaliius ii Bostono.

—Vysk. V. Brfagio kelionė 
po Australijos lietuvių totoni- 
jas susilaukia didelio susidomė
jimo pačių lietuvių ir australų, 
Australijos spaudoje telpa pla
tūs aprašymai apie žymųjį sve-

' — Kum L. Pedulceviaus 
dėsto prancūzų kalbą kardino-
lo Daugherty aukštesnėje mo- 1 
kykloje Philadelphijoj. Laisvu , 
laiku po pamokų norintiems 
taip pat dėsto ir rusų kalbą. 
Rusų kalbos kursus lanko dau
giau kaip 25 studentai. Mokyk- ' 
loję mokosi 6000 mokinių, o 
jos didžioji salė talpina per' 
2000 žmonių. Tai, tur būt, di
džiausia mokykla visame kraš
te. Mokomam personale dirba 
126 mokytojai iš jų 56 kuni
gai, 49 seserys vienuolės ir 21 
pasaulietis. Ten pat dirba ir lie
tuvis kun. B. Šimkus. Kun. L. 
Peciukevičius yra Philadelphi- 
jos moksleivių ir studentų atei
tininkų kapelionas. Jis daug * 
padėjo moksleiviams ruošiant 
primąją žiemos stovyklą Drexel 
Lodge.

—Tėvas J. Venckus, SJ., 
jau Lietuvoj pagarsėjęs reko
lekcijų vedėjas, maloniai suti
ko pravesti Putname mergaičių 
ir moterų rekolekcijas. Moterų 
rekolekcijos vyks vasario 27, ..
28 ir kovo ’T d.; mergaičių re
kolekcijos, skiriamos studen- . 
tems ir vyresnėms mergaitėms, 
bus kovo 6,7 ir 8d. Norinčiosda- 
lyvauti prašomos pranešti Rev. 
Mother Superior, LC. Convent, 
R.F.D. 2, Putnam, Conn. Tele
fonu Walnut 8-5828. /

— Philadelphijoje ateitinin
kų sendraugių metinis susirin
kimas kviečiamas vasario 28 d. 
6 vai. vak., M. ir B. Žukauskų 
namuose, 4843 B Street. Susi
rinkime kalbės Vytautas Voler-

TAUTA LAIMI NE SAVO IŠORINE DIDYBl^ BET KOVOTOJV DVASIA
Vasario 16 minėjimas Brockton, MassBrocktono Lietuvių Taryba, 

kaip ir kasmet, rūpestingai pa
ruošė Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą, kuris šiemet 
įvyko didžiojoje šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Minėjimą pradėjo Tarybos 
pirmininkas senas Brocktono 
prekybininkas Vincas Zinkevi
čius ir pakvietė pravesti Ben- 
ruomenės Valdybos vicepirmi
ninką Burbą. Atkalbėjus kun. 
J. Dauniui maldą, įneštos Lie
tuvos, Amerikos ir ateitininkų 
bei Kat. Moterų Sąjungos vė- 
liavosj-Vargoninkė St. Ventrė 
ir A. Barauskas sugiedojo Ame
rikos himną.

. . .... . dėl minėtų priežasčių galėjo Pakviestas tarti zod} kun. J. Po jo iškviestas minėjime
mų tvynes meile ir tos mei- Daunys, gražiai apibūdino lais- dalyvavęs kun. J. švagždys ta-

Šis nusipelnusių asmenų pa- ve * J“5 reikšmę kiekvienam rė trumpą žodį, primindamas,
keUa didžiausi nuastebejimą. žmogui, ypač tautoms. Pilni kad be visų žmogiškų pastan-
Palygmimiu su šiandien sude- dalyvių juos rimties ir susikaupimo dalyviai gų, mums reikia nepamiršti ir
damomis įetuvos laisvinimui duosniau aukoti rink- Nepriklausomybės ak- tos didžiausios jėgos, kurią tei-
aukomis, štai keletas pavyz- to, kurį perskaitė J. Ginčys,
džių: J. ir B. Vikšraičiai paau-

šių skaičius, dėž'tai tikra prie- Moncevičius supažindino susi- narys K. Jurgeliūnas ragino ne-žaisų. buvo nedidelTbet gi rinkusius su atvykusiu į nu- sigailint aukoti laisvinimo rei- |
**°uėii. Arėdami prieš akg nėjinų. miesto majoru W. De- falams. |

F. Rumskas, K. Bakšys ir J. gyvus pavyždžius, ą kartą duos- fosier ir miesto menadženu, Gale Vaidevutis Mantautas I
Vaičaitis __ no 100 dnl Ma niau aukojo ir todėl rinkliavos kūne išreiškė lietuviams linkę- perskaitė Valstybes sekreto- ■
siuliat Renetai, žirlial Pa- rezultatai pralenkė ankstyves- jimus ir viltį į Lietuvos prisi- riaus Dulles pareiškimą 16 Va- kap. a. Tautkus 
peikai, Taragauskai, Mačiulai- metus- Pavieniai asmenys kėlimą. sarto proga, o M. Jurgeliume-
čiaLŽimkai Gvildžiai. Bakai- ir. organizacijos rinkliavos me-

F. Rumskas.

Vaišės
Pasibaigus minėjimui buvo 

trumpos jų garbei vaišės, į ku
rias taip pat atsilankė e. klebo
no p. kun. J. Rikteraitis, sve
čias iš Romos kun. A. Bitinas, 
Deveniai ir Alto skyr. pirm. 
Šilkas.

LB apylinkės valdyba sten
gėsi aplankyti ir surinkti į iš
kilmes visus iki vienam šiuos 
nusipelnusius asmenis, tačiau 
mano, kad dėl stokos adresų 

’ bei informacijos šis darbas gal 
ir nebuvo pilnai įvykdytas, to- 

i j. j- * - dėl atsiprašo visus tuos, kurie valandų darbo dieną, tų ano- r

gas. “Laisvė mums lietuviams 
ypač brangi, nes patys dar esa
me liudininkai, kiek daug ji 
kainavo kančių ir aukos. Tau
tos laimi ne savo išorine didy
be, bet kovoju dvasia. Praei
tyje turėjome savo didvyrių, 
netrūksta jų ir šiandien, nors 
tauta ir pavergta. Iš praeities 
semdami stiprybės, mes praei
tais metais minėjome sukaktis
šv. Kazimiero ir Kudirkos, kur- , r^~ 
rie mums^ėde tikrąjį tautos 
kelią į laisvę”, — užbaigė dr. ufl 
J. Leimonas.

į policijos kapitonus. Jam pa
vesta tvarkyti Brocktono poli
cijos departamentas.

1953 iš eilinio policininko bu
vo pakeltas į seržantas, 1957 
metais — j leitenantus, o da
bar — į kapitonus. Jam pa
gerbti Brocktono lietuviai su
rengę banketą, kuriame dalyva 
vo keletas šimtų lietuvių.

Kapitonas A. Tautkus yra 
gimęs So. Bostone, betužaugęs 
ir mokslus baigęs Brocktone. 
Nors Amerikoje gimęs ir au
gęs, bet kalba grynai lietuviš
kai Lietuviams atvykus į poli
cijos departamentą, kapitonas 
A. Tautkus kitaip nekalba kaip 
lietuviškai, nors interesantas 
prašneka į jį angliškai. Jis yra 
tikras lietuvis patriotas ir pa
sirengęs visuomet lietuviams 
padėti

Kapitonas A. Taukus pradė
jo savo karjerą 1943 gruodžio 
20 kaip Brocktono teismo po-, 
licininkas. Policijos viršininkas 
pažinęs A. Tautkaus gavumus 
ir darbštumą, patarė toliau 
mokytis. A. Tautkus, būdamas 

_... tarnyboje, ėjo specialius polici- 
^5 - jos kursus ir pagaliau po sun- 

kių studijų atsiekė savo tikslą.

— Brockton, Mass., šauliai 
balandžio 4, šeštadienį prieš 
Atvelykį, Sandaros salėje ruo
šia margučių vakarą su links
ma programa, užkandžiais ir 
šokiais.

kia Dangus. Ir čia priminė Jo-
Miesto Tarybos narys Ip. anos Arkietes pavyzdj. Tarybos 

— " narys K. Jurgeliūnas ragino ne-

Kapitonas A. Tautkus yra 
aktyvus Šv. Kazimiero parapi
jos narys ir priklauso keletui 
lietuviškų draugijų.

Linkime kapitonui A. Taukui 
geriausio pasisekimo savo auk
štose pareigose.

Žvalgaitis

Pagrindine kalbą 16 Vasario rezoliucijas angliškai
TTe^ikienė^'Mčkienė^fr tu Lietuvos laisvinimo reika- proga pasakė broektoniškių pa- Meninėj daly stud. D. Parei- 

Cesnulevičiūtė — po 5Ū.50 dol ^ams suaukojo viso 530 dol. miltas dr. J. Leimonas. Jis ap- gyte ir Ad. Barauskas padaina-
ir visa eūė aukotojų nuo 25 ___________________________SH. tarė laisvės esmę ir jos saly-
iki 5 doL Viso New Haveno
lietuviai minėtu laisvėsį savį- SPAUDOS PARODA WATĘRBURY
tės metu surinko virs 16 tuk-

BALTLMORES ŽINIOS
Lietuviai veteranai sekmadie- maloniai kviečia pas juos pasi-

—Sol. „Stasys Baras susitarė 
su JAV akademikais jiem dai
nuoti šį pavasarį- Koncertuo
damas aplankys daugelį Ame
rikos vietovių.

— Apie T. Kosciušką De
troite leidžiamam žurnale “Tra- 
dition” (Vol. 2. Nr. 2, Feb. 
1959) tilpo iliustruotas straips
nis apie T. Kosciušką. Straipsnį 
“America’s Forgotten Freedom 
Fighter” parašė Mare Wahn, 
suminėjęs bent 10 kartų, kad 
Kosčiuška yra kilęs iš Lenki
jos ir esąs lenkas. Vyčiai, ku
rie Worcesterio spaudoje gra
žiai iškėlė Kosčiuškos lietuviš
kumą, bei visi kiti kviečiami 
rašyti minėtam žurnalui laiš
kus ir nurodyti tikrąją tiesą. 
Žurnalo adresas: 16854 Hamil- 
ton Avė., Detroit ,3 Midi. Kos
čiuška savo laiškuose (jie pa
skelbti) yra pareiškęs esąs lie
tuvis (A-i$).

vo po trejetą dainelių, akom- nį, vasario 22, turėjo savo mė- vaišinti, 
ponuojant St. VentreL nešini susirinkimą lietuvių sa-

Tautinius šokius atliko Vytau- Įėję. Išrinkta nauja valdyba ir 
to Endziulaičio kuopos ateiti- aptarti ateities planai. Pereitais 
ninkės paruoštos Z. Kucinie- metais Baltimorės veteranams

Deklamavo TJurija Baš- vadovavo J. Jokubauskas. Jo

Koncertą kovo 7 d., 7:30 v. 
vak., Lietuvių svetainėje, ruo
šia Lietuvių Bendruomenės Bal
timorės apylinkė. Programoje 
dainuos soL Aid. Stempužienė, 

— mainus ---------------- ---------- ° .. .__. .. . .x. _ i iš Cleveland, Ohio, programai
__ ______ ___________,___ o— studentai. Paroda bus specia- Senuta- Akordeonu grojo vvadovaus baltimoriečiams jau 
spaudos parodą, kurioje bus iš- liai papuošta dail. Kazio Jatu- Linas Bačkauskas.

_ Rengėjai ir Brocktono lieta- paminėta Lietuvos kanuome-
r . nes švente.

stanoų doL ir dar keletą tuk- Kovo 1, sekmadieni, Nemu- teratūrinė ' valandėlė. Paskaitą
Staučių įvairiomis brangenybė- no klubo salėje. 48 Green St., skaitys Albinas Baranauskas, ??s- 1 . _ - rūnesčin ir buvo
mis, aukso laikrodžiais,^Xtu- Waterburio Spaudos knygynas, kūrinių ištraukas - dramos Suskaite ir mažasis Algiman- ^pesau Jr ^P^gonus^buvostančių įvairiomis brangenybė- no klubo salėje, 48 Green St,

vi, žiedais ir kt. Taip pat kiek ren«ia

vėliau stambios sumos surink- meto’leidiniai.
gerai pažįstamas aktorius Vita- 

______ ________ _____ _______  __ ___  . ___ s K — . _ . . . . Bukauskas iš Brooklyn. N.Y. 
tos Lietuvos Raudonajam Kry- paroda atidara nuo 9 vaL ryto dą ir į literatūros valandėlę viai dėkingi prel. Pr. Strakaus- nes svente- Tą vakarą bus pagerbtas Lietu-

iki 9 v.v. Vakare 6 vaL bus Ii- nemokamas. kai, leidusiam pasinaudoti ne- Moterystės pasiruošimui kur- vos valstybinės dramos akto-
mokamai parapijos sale. Be to, sai vyksta kiekvieno antradie- nūs j. Palubinskas jo 25 me- 
reikia pasidžiaugti ta vieninga nio vakarą 8 vaL, Calvert Hali tų draminės veiklos sukakties 
nuotaika, kurią galėjai justi mokyklos salėje. Kursuose pas- proga.
minėjimo metu ir prie kavų- kaitas skaito kunigai, gydyto- 
tės, surengtos programos daly- jai ir k. 
viams.

žiui ir Ginklų Fondui.

SIUNT1NIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 

VELYKOMS DOVANŲ PAKETUS SIŲSKITE JAU DABAR

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO-, INC
Seeond Avė. Ne. York City, N. Y. Tek GKamercy 5-7430

Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vaL MOŠŲ SKYRIAI:

Buffalo 6, N. Y.
TeL MOhawk 2674 TeL ANdreiv 8-5040

TeL 88ArtceC 2-2877

900 Lfterary Rd. 
devdand 13, Ohin 
TeL TOwer 1-1461

Hartford, Conn. 
TeL CHapel 6-4724 
b ■ i - i. ■

Te*. WAImrt 5-8878

NorMamas siųsti siuntini giminėms ar draugams, kreipkis į patyrusią, mandagi# ir efektingų mūsų 
įstaigų vlržminėtnose miestuose, kuri Jums maloniai duos reikalingų informacijų Mūsų didelė Ir 
patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kHjentų. 100% garantuoja, kad kiekvienas siuntiny* 
bus Įteiktas. Bus IMunčiama* 48 vaL laikotarpyje.

Pasieks savo paskyrimų 6-7 savaičių laikotarpyje; oro paltu 7-12 dienų.
Mūsų ištaigoje rasite dideli pasirinkimų pirmos rities maisto dalykų, taip pat Kairių vilnonių 

medžiagų pigiausiomis kainomis.Pradžhiginkite. savo gimines Ir pažįstamus Velykų siuntiniai*. ’
Prepykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite visas patarnavimo ir muitų kainas. z 

Katalogų gausite veltui.

„--s tinis susirinkimas šaukiamas 
Aukų salėje surinkta 480 tarimas buvo Lietuvių svetai- k0V0 15 P P’’ I?etu“

dol. ir po šimtinę aukojo Kaži- nėję vasario 22 d., 5 vaL p.p. Į^jfv^^įr fpurilmi a'tS 
miero ir Sandaros klubai. Aktorius J. Palubinskas mėgi- nauFvMdybair aptariami atei- 
’ Vakare Bendruomenės . Vai- na suburti dramos mėgėjus ir eS r p
dybos pastangomis buvo ruoš- paruošti scenai lietuviškų vai- t Petras Kelvimkat (Kalvin) 
tas radijo pusvalandis, skirtas dinimų. kandidatuoja į Baltimorės mies

to tarybą, kurios rinkimai yra 
kovo 3 d. Lietuviai kviečiami 

ft Uisirte n-on “ž ii balsuoti, nes jis paširy- 
antai, paruošė labili taiklią ^,iĮh[ pį^ySai, ku- t?nti vfaus mOsų tauUčeiM
amerikoniškai visuomenei prog- riuos rtaniaitoaruSa parapi- «'falu5-
i^ią. Žodi tarė Lietuvos gar- jos so^alietės. Dvasios vadas Aleksandra* Urbanavičius,
bes konsulas O. šalna, atvykęs
iš Bostono. G.D. pakvietė žymų kalbėtoją ir gyv. Bayard gatvėje, mirė va-

kitų žymių svečių. sarto 14. Po gedulingų pamal
dų šv. Alfonso bažnyčioje va
sario 16 palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliū
dusi duktė One.

Vas. 1«JĮišsirūpino Julija Ja- Vart0
wrų draugijos nariams bus

J. Valaitis, padedant Petrui Viž

kun. J. Antoszewskis tai pro- senesniosios kartos lietuvis,

Pagerbe A. Tautky
L«it. Antanas Tautkus, išlai- rius kovo 15 d.. 1 vai. p.p., mo

kęs reikiamus egzaminus vie- šia Bull Roast — kepto jaučio 
nas iš pirmųjų, gruodžio 28 pokylį — Town Hali, 8063 Eas- 
pereitais metais buvo pakeltas tėra Avė. Legionieriai visos

— Ieško. Vasiliauskienė iŠ 
Lietuvos savo antrojo vyro Vin
co dukters Va$iliau$k*W» — 
Petkelienės, Antano Petkelio 
žmonos, su vaikais Laimute ir 
Džiugu. Taip pat Ona R«my- 
tė», iš Rygos, ieško Lyza Kar^ 
bauskienė — Radzvkkaitė, iŠ 
Kauno. Prašoma rašyti adresu 
Mrs. K. Lakickas, 112 Jerome 
St., Brooklyn 7, N.Y.

Maldos iš Sibiro

MARUI, eaBEUMS
SIBIRO TREMTINIV RANKA- 

RAŠYTA MALOAKNYG8
Maldos orlffinaHcs. jų 

kartos, žavios mintlsa gilumu 
ir grožiu, auka ir kanda. Per
sunktos didele Dievo, ttvynta 
ir žmogaus meile.

Ižleido ATEITIS ąpaodt Im-

Kaina 1-00 dol.
Gaunant pu platintoju Ir

•16 Winovphby Ava. 
Brooklyn 21, N. Y.

Jonas Obelinis Į*



n*

PARDUODAMA NUOLAIDA

NEWARK, NJ.

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

VILNONES MEDŽIAGOS

S. BĘCKENSTEIN, Ine

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!

PRIE CITY SAVINOS BANK

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

SAV. KUČINSKAS

niukams daro pranešimus apie 
pranciškonų gimnaziją Kenne- 
buakport, Mę., kartu raginda
mas berniukus stoti į pranciš
konus. Vasario 19 aplankė ir 
šv. Jurgio parapijos aukštesnią
ją mokykla ir sukvietęs dau-

Mokosi rusu kalbos
Miesto\ mokykloje kūn. Voz- 

niak vakarais moko suaugusius 
rusų kalbos. Šias painokas lan
ko ir nemažai lietuvių. Kun. 
Vozniak nesieniai turėjo auto 
katastrofą ir du menesius pa
mokos buvo pertrauktos.

Sw!ar»ksty»ų antMnobiii da
lią. fitiesioimas pake! mą 
naujomis, dažymas ir poli-

882 North Tth Street 
PHILADELPHIA 23, PA.

WAW 84747

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas sukneKm. eilutėm. apsiaustam 
Muitas už vUDoaes atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ^ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums aūlo 3 stambios krautuvės 
AtsIneAklte i| skeldmą. kuri* bus ypatingai jvettintas

EVergreen 7-2155 
Resid. lUinois 8-7118

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

Meninę programą pradėjo’V- 
kriur.šdo padainuodamas

Hakiifė etįįijynrtfay \ Snh- 
kaus” ir ištrauką iš oęeroš’ Tra- 
viata “Užmiršai ttvų namus” 
G. Verdi. Dalia Janiūnaitė dek
lamavo. Ed. Barius, Jr. it Da
lia Janiūnaitė pagrojo akordeo
nu. Kvartetas, kurį sudarė Be
na Janiūnienė, Birutė Kukle- 
rienė, Vladas Birius,. ir Jonas 
Butkus, padainavo “I darbą 
vieningą” Žižiūno, ir “Lietuva, 
šalis gražioji” J.Stankūno. Vi
siem akompanavo A. Stanišau-

9X1 GRANO NTREFT 
RROOKI.YM II. N, V

VILNONĖS MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Newarke įvyko va
sario 15. Minėjime dalyvavo 
apie 300 žmonių. Suaukota 450

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

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Lietuvos laisvinimo ^ reika
lams aukojo: 16 doL — An
tanas ir Elenora. Gantautaj, 12
— Jonas ir Joana Karys po 
10 dol.— kleb. kun. J.V. Kaz
lauskas, J. Ry gelis, J. Butkus, 
P, Raštas, J. Barnotasį J. Jese- 
viėius, kun. Pr. Pronckus; po 
5 dol. — W- Domeika, J. Kli
mas iš £ Nonvalk, D. Urbo- 
aąVičienė. V- Barius, EL Janiū
nienė, V. Kandrošas, K Baurie- 
nė, J.Lazdauskas, S. Blynas,. 
J Valiulis, F. Mockaitis, P. 
Annonas, A. Valįn&us;. 3 dol.
— Inga Tamušaitienė; po 2 
dol. — G. Lukošius, T. Segevi- 
čienė, J. Kairys, S. Juškevičius, 
Ą Skirka, S. Varonielis, A. 
klimaitis, M. žemaitis, M. 
Yuscavage. E. Ignatavičienė, 
ĘL Cook, K. Rudis; po 1 dol.— 
J. Stanislauskas, A. Mitkevi- 
fius, P. Kukleris, A. Stanišaus- 
kas, M. Beilys, J. Kramanaus-

Pristmmta Vasario 16.
Lietuviai Vasario 16 minėji

mo proga gausiai dalyvavo pa
maldose ir minėjimo progra
moje. Vietos laikrašti Evening 
Herald atspausdino. vedama- 

brozaitis, Balbotai, A. Boreika, jį Lietuvos klausimais. Per vie- 
K Galauskas, L. Gaubas, Geru- tos radijo pusvalandį buvo duo- giau kaip 190 berniukų darė 
liai, Giraičiai, O. Grigalevičie- _ta lietuviškos muzikos ir žodl- pranešimą. . Keletas jaunuoliu 

pasiryžo vykti pas prapcįško- Po L dol. 
nūs. Ė šv. Jurgio parapijos jau 
yra pas pranciškonus išvykęs 
brolis ’ Pužą.. 7.- ’ • z- į'

. .-..Ab. valandę atlaidai 
Sv. Jurgio parapijoj bus ko- 

j kovo

.1** Kazimiero švantės
- minėjimą šv. Jurgio ruošia 
kovė* 1. Šv/. Kazimiero seserų 
rėmėjos tą dieną ruošia bend
rą komuniją su pusryčiais pa
rapijos salėje.

St Clair, Pa. šv. Kazimiero 
parapija šventojo globėjo mi
nėjimą ruošia kovo 4 d. vaka-

laško paiauidmy.
Tėvas Gedeminas Jočys, pran

ciškonas, . i.y_ Kennebųnkport, 
Me. šiuo metu lanko lietuvi^ 

A. Kč. kas parapijas ir mokyklose ber*

Tamst* rast dideli pasirtnldiną vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei kvarkams. 

Maišyto* tr rayrininės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
tvrboleaale) kainomis.

,35 $o. 8th Street 
BrooUyn II, N. Y.

Prel. Ig. Kelmelis, Kymąntai, 
Klimai, Klimeikai; A. Laukže- 
mienė, Liet. Demokratų klubas, 
P. Mačiulaitis, Morkūnai, Pąn- 
ckevičienė, C. Paulis, F. Plę- 
šumas, J. Sadauskas, Silvest
ravičius. Skurvidienė, Stringie- 
nė, J. Stukas, Sipaila, $i$*ai, 
Tiknys, K. Trečiokai, J.B. Ven- 
ckai Po 3 dol.: O. Juselienė, 
V. Kiaunė. Pratinas. Po 2 dol.: 
Budvydai, Bruženis. J. Čepulis, 
Graudušienė, Kontrimas, Kvit- 
kauskas, Lengveniai. šarkenis, 
šeštokas. P. žiugždienė. Kiti 
aukojo po 1 dpi. ir mažiau.

Dalyvis

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

Kreiptis —

JAU LAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS 
PUsimudokite plačiai fiamnoN ir geni užsirekomendavusios firmos, 

sfanM&uičios sauutfadus į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenee
NEWARK, N. J. — 312-314 Market SL Tri. MI 2-2452 ir MI,2-1681. BOwfiag Greeu 94802
• Siųst! galima tik nauju* daiktu* • Per mūsų firmą .siunčiami siuntiniai paskyrimo vjetą pasieki* trum
piausiu laiku. • Visi muitai apmokami irietoje. mūsų j<«taipo*e, gavėja* nieko nemoka. • Prie firmos 
įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalyne! tr kita M žemi*«rio«n!s 
kainomis. • Siuntinių pristatymas garantuojama* I00r>. • NeatMEBotinai mes patafo*rmuo>me jmrb 

klientu* apie siuntinių IMuntimų ir jų < ’ ' Ji—
J*taigo* ir skyriai atidaryti kasdien nuo

lietuviškos kilmės užakcentavi- 
mas nėra kliūtis pasisekimui. 
“Savo lietuviškos kilmės nie
kados neslėpiau ir dėl to nie
kados dar neteko ‘gailėtis’''- 
Adv. Paulis pažymėjo, jog ben
dras lietuvių darbas, siekant 
Lietuvos nepriklausomybės, 
mus visus palaikys vienybėje 
ir gajume.

Meninę dalį atliko “Rūtos” 
choras, vadovaujamas muz. A. 
Kačanausko. Deklamavo A. 
Butvydaitė ir R. Graudušytė. 
Pianinu akomponavo L. Stukas.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukota Įeinant i minėjimą. Au
kojo: J. Kralikauskas 50 dol., 
kun. J. Totoraitis — 20, Diliai 
ir Trečiokai — po 15 dol. Po 
10 dol. aukojo: Baltrušaičiai, 

, Gudaif -Kazanauskai, Kungiai, 
Liet Moterų Klubas, SLA 245 
kuopa. A. Skučas, dr. Jonas H. 
Staknevičius. Po 5 dol.: J. Am-

atlaikė ir šventei pritaikintą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
A. P. Baltrušūnas, kviesdamas 
visus . pasimelsti už žuvusius 
dėl .Lietuvos laisvės ir bendrai 
kenčiančius ir persekiojamus 
už geležinės uždangos.

Gedimino klubo salėje 2 y. 
p.p. įvyko šventės minėjimo 
programa. Alto skyriaus pirmi
ninkas Petras M. Jankauskas 
minėjimą pradėjo trumpa kai- ■ ’ 
ba. Invokaciją sukalbėjo ir pa
grindinę kalbą pasakė klebo- i* 
nas kun. A.P. Baltrųšūnas, Da
lį ~ dainų išpildė ~. vargoninkas 
Jonas J. Tamulionis iš Nashua, 1 
N-H.

Antroje dalyje kalbėjo Tė- ij 
vas Alfonsas Bernatonis, OFM, i 
kapucinas, svečias iš Vokieti- i 
jos, o vargonininkas J.J. Ta- 
mulionis paskambino pianu.

Alto skyriaus valdyba riUo- / 
širdžiai dėkoja dvasios vadui 1 
kun. A.P. Baltrušūnui už šv. 
mišių auką ir paskaitą, Tėvui 1 
A. Bernatoniui, varg. JJ. Ta- f 
mulioniui ir visiems į > šventę i 
atsilankiusiems bei savo auko- 
mis parėmusiems Lietuvos lais
vinimo darbą. Lietuvos^ laisvi- i** 
nimo reikalui aukojo: Lietuvių 
R.K Centras 25. dol., > kun. A. 
Baltrųšūnas ir P. Svirskas — {' 
po 2 dol, Ivanauskai — 3 dol.; ■ , 
po 2 dol. — Venciai, Juozas 
2^avadskąs, Mikęniai, Radišaus- 
Kai, Marčilioniąi, JurkęvičiaL 
_ 7 _ -Lj— J, Bėlskienė, Mrs.

Galvin/Mrs. y. Reni, J- Si- ■_ 
ląnskas, O. Sinkevičiūtė, AJ Mu- i 
zikevičius, K. Žeimienėj Ą. .Ma- 
sįenė, M. Kuliešius, L. Karpi- 1: 
čieriė, Liaųdinskiehė, Abikięnė, 
J. Valiukevičienėj j. Kancevi- 
čiūs,;. Ą.-; Bušauskeinė, . A. Ra- 
džiukiriienė, J. Jeruševičius,\J. 
Tbinuiįpnis, M; Matonienė, M. 
Degėsiūnienė ir . A.. J. Šaukis: ] 
Smulkiais — .1.50. dol., viso— / 
72.52 doL Apmokėjus išlaidas, 
kurių buvo 16.50 dol; Alto 1 
Centrui pasiųsta 56.00.

PMJ. _

TAMĄOUA, PA.
Sv. Petro ir Povilo parapi

jos rėmėjos savo metiniame 
susirinkime labai gražiai pami
nėjo Vasario 16. Ta proga bu
vo pasimelsta už Lietuvos lais
vę ir kenčiančius dėl jos, iš
klausyta įdomi kun. A. Angeli
ni paskaita apie Lietuvą. lietu
viams paskaitininkas davė nau
ją prievardį”; lits — lights, tai 
šviesos žiburiai savo aplinkoje 
rodą tautos ištikimybę laisvei 
ir bolševikiškosios Rusijos žiau
rią priesaudą turintiem tefeę 
į laisvę žmoniems ir tautoms. 
Buvo surinkta aukų. Rasą

Joseph Audrusis Insurance 
87-08 JAMATCA AVU, WOODHAVEN 21, N. Y. 

TEL. VI 7-4477
ĖieldadieBiate — 9 vaL ryto Bgi 9 vaL vale, 
vtnttbdlHiinfri — 1 vaL pjl Bri 5 vaL vak.

Minint Vasario 16 Scranto- atsakymais. Buvo parinkti vi- 
ne buvo pilna Sv. Juozapo pa- si svarbesnieji Lietuvos įvykiai, 
rapijos svetainė. Iškilmes ati- 5-tas sk. aiškino Lietuvos vė
dare komiteto pirm. Petras liavos ir Vyties simbolius. Pa-

LtCENSED BY U.S.S.R.
TeL 1N 7-B485 ir IN 7-7272

78 Secoad Avenue, 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegra 4-1540

Yi. Sav. V. ZELENIS 
TELEFONAS: * 
APptegate 7-0349

EVergreen 8-9794

M. and Z.
CoHUra W«tk*
JI IJIS MAUKTU*

S. Beckensteind krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai
KR AUTU V£S ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

•EūTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Didžiausį susidomėjimą su
kėlė seserų kazimieriečių va
dovaujamos mokyklos mokiniai 
su dailiai ir rūpestingai paruoš
ta programa. Kiekvienas sky
rius pasirodė su savo dainomis 
šokiais ir kokiu nors ypating'i 
dalyku. 7-tas sk. pavaizdavo 
Lietuvos istoriją klausimais ir

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi 
Daatas garantuotas, atfiekamas 
prityrusio teehn&o, pripažinto RCA.

Kantakevičius, progamos vedė- tys mažiausieji gavo didesnį 
ju buvo Juozas Muskett Pa- už save uždavinį — lietuviški 
grindiniu kalbėtoju pasirodė žodžiai liturginėje muzikoje, 
naujai išrinktas kongresmonas Solo “Partizanų dainą” padai. 
Stanley Prokop. kurio motina navo Marytė Bulevičiūtė, var- 
lietuvė. Dar kalbas pasakė gonininko duktė. Jos tėvelis 
kun. Vinc. Pakutka. Petras Pu- akompanavo visai programai, 
tirskas ir prel. Juozapas Mi- . . ,
Maustas, parapijos klebonas. Visiems labai patiko ir kiek- 

vienas reiškė savo dėkingumą 
seserim už tokį gražų ir kruop
štų parengimą, kurį labai tei
singai įvertino kongresmonas 
Prokop: “Aš negaliu atsistebė
ti, 'kaip seselės sugebėjo visas 
šias jungtines tautas išmokyti 
kalbėti lietuviškai”....'

--Vasario 16, lietuviam taip 
brangi diena, buvo atžymėta 
Nęw Jersey gubernatoriaus ir 
Newarko miesto majoro pro
klamacijomis. Ąbu taip pat iš
reiškė nuoširdaus linkėjimus 
lietuvių tautai Bažnyčioje buvo 
gedulingos pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. A- 
merikos bei Lietuvos vėliavas 
ir'vainiką ant katafalio padėti 
atlydėjo uniformuoti veteranai 
ir jų rėmėjos. Popiet 4 vaL 
bendras minėjimas įvyko šv. 
Jurgo salėje. Minėjimą atidarė 
A. S Trečiokas, pakviesdamas 
pirm. V. Dilį minėjimą vesti. 
Scenon išėjo Lietuvos konsulas 
V. Stašinskas, valstybės gynė
jas C.F. Paulis, miesto majo
ro atstovas P. Pietruchio ir 
pret L Kelmelis. Konsulas V. 
Stašinskas klausytojus nuvedė 
•į Lietuvos laisvės bolševikų o- 
kupadjoš dienas. *Ad. A. Sal- 
vest kalbėjo savo ir šen. H.A. nė, Jatuliai, V. Jokūbaitis, A. nės programos - apie Lietuvą 
•WHliams vaidu. Pabrėžė, kad Juškevičius, V. Kalašinskas. Lietuvių Klubas savo minėjime

■ ----------:---------------------------------------------  priėmė rezoliuciją, kuria ąkel-
< biama maldos ir vilties diena

VASARIO 16 IR KAZIMIERUTES parapijos mokyklos metiniai
Vasario 16 dalyvavo pamaldb- ve 8^10^ T^lrardviilej
se, o klasėse buvo speciali 15-17, šv; Pranciškaus parapi- 
groma Vasario 16 prisiminti joj MinersyilĮe, Pa. kovo 1 
šv. Jurgio parapijos veteranų ir 3.' šv; Liudviko : parap., 
skyrius Lietuvos nepriklauso* Maizeyille. .Pi-— Vasario'22- 
mybės šventę minėjo vasario 
16 savo susirinkime. Jie visi 
nuoširdžiai pasimeldė ir \ pri
ėmė atatinkamas reždiucijas.

Haverhįll, Mass.
Vietos ARo skyrius Vasario • 

16: minėjimą suruošė vasario 
15. ŠV- Mišias už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės užprašė LDS 
112 kuopa. Pamaldas 8:30 vaL f**

■ in-FIFONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recordere),
■ VpKIgKI BEI VIETINIAI RADIJAI.
■ OR0 VftSINTUVAI (air cond.) ir

• LANGAM VENTILIATORIAI

mm



šinio vienetas YMCA pirmeny
bėse įveikė St Karks ekipą 
70:64. Mūsiškiai, prieš šiuos 
priešininkus dar pirmame rate 
pralaimėję, Šį kartą laimėjo vi
sai pelnytai. žinoma, daug pa
dėjo ir waterburiečbi —Anta
naitis ir švelnys. LAK vedė vi* 
są rungtynių laiką vos .1-2 taš
kų skirtumu, ir tik pabaigoje
atsiplėšė, užsitikrindamas per
galę. Ketvirto ketvirčio pabai
goje teisėjas pašalino iš aikš
tės kovoje įkaitusius mūsų Si- 
rusą ir vieną St Markso žaidi- 
ką. Už LAK žaidė ir taškų pel
ne: Antanaitis —20; Švelnys 
— 18; Sirusas —12; Bačanskas 
I — 10; Bačanskas II — 8; 
Tulaba — 2; Daukša, Gintau
tas, Reventas.

Sporto savaitgalis
Ateinantis sporto savaitgalis 

netois ypatingas, šeštadieni 8 
vai. vak. LAK žaidžia krepšinio 
pirmenybių rungtynes prieš 3 
Street Methodist čia mūsiškai 
atrędo turėtų lengvai laimėti, 
užsitikrindami teisę dalyvauti 
baigminiuose žaidimuose.

Sekmadienį LSK jauniai Na
tional Junior Cup varžybų tre
čiame rate priešininku turi kie
tą Kolping SC. Rungtynės 
įv^cs -Ne^ Farmers Ovai Nr.. 
1, 11:15 vai. Komandos rams
tis Remzėa pereito šeštadienio 
treniruotės metu susidūręs su 
Saveikiu sužeistas ir turėjo bū- ryčius pagamino moterys soda- 
ti nugabentas ligoninėn, kur 
jam susiūtas antakis. Vis tik 
atrodo, kad Remėza sekmadie
nį žais. Seniorų ekipom iki 
šiol jokių rungtynių nenuma
tyta.

dė lygiom su'laimėtoj® Cardo, 
pernykščiu laimėtoju J. Gold
star ir L. Wagneriu, prieš 
kitas tris laimėjo. K Merkto su
dorojo buv. Bostono mtostcrj 
A. K&sbrą. - -

B Masėje buvo 18 daly^ 
5a Algįs Mataitis, 14 metų,

reik-

NORWOOD, MASS.

šv. Vardo draugi jo* komuni
ja ir pusryčiai buvo vasario 8 
šv. Jurgio bažnyčioje. Mišios 
draugijos intencija buvo 8 vaL prizų laimėtojus: SveSratską 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė pasiontotas kun. J. Mea- 
des iš Brighton, Mass. Prie 
draugijos prisirašė 12 jaunų 
vaikinų. Bažnyčioje priėmimo 
apeigas atliko draugijos dva
sios vadas kurt J. Svirskas; vi
siems įteikė po maldaknygę.

Po pamaldų buvo bendri pus
ryčiai. Dalyvavo per šimtą na
rių. Kalbas pasakė dvasios va
das kun. J. Svirskas ir misio
nierius kun. J. Meades. Pusry
čių dalyviai šio to klausė, o 
misionierius* mietai atsakinėjo 
Vedėju buvo pirmininkas Bro
nius K. Kudirka. Skanius pus-

buvo atžymėtas Lietuvių šach
matų klubas, davęs jaunuolius,

ir Makadtį, kuris buvo pats

no tarpkhitrinėse, vasario 20 
pelnijo taškus be rungtynių iš 
GBI. Vasario 27 Lietuvių B su
sitinka su Harvardo B2 So. 
Bostono L.P.D-jos klube, o šeš
tadienį, vasario 28 d. Lietuvių 
A tungsis su Sylvania, So.

COMPANION

and board preferred. Richmond HiH; 
Hlckory 1-4725.

COMPANION
Middle-aged woman willing to do 
plain cooking and light housekeep- 
ing for elderiycouple; mušt speak 
Engiish and sleep in; $100 moth. 
GEdney 4-4431.

R 4 J TEDESCO
1135 - 61 SU Brooklyn, N.Y. 

GE 6-1410—

Relaibte Remover* of Wacte Paper 
- Office Record* - Highest Prices 
Paid - Special Conriderattoa Given 
To Religious institutions i 

STOCCI & SONS
396 W. Brodway, N. Y. C. and 
242 West 47 St, Brooklyn, t N. Y. 

Telf. HY 2-3355

PAUL’S RESTAURANT
LipUORS "- BEER - WINES '

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI - ’
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras --I
Sav. P. Višniaupkas

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

R e p u bl i c 
Wine & Liųuor Store

. 322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
Tel EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI 
■ •' d.

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

fv kitons progoms ,

Immediate rėmo vai of Waste Pa
per — Rags — Old Office Records 
— Special consideration given to 
Religious Institutions.

LOMI S MANZELLA & SON 
59-24 Bleecker St 
Ridgewood, N. Y. 

VA 1-0282WOMAN —UVEIN
Flatbush; Care for elderiy lady and 
cook for two; very light housekeep- 
ing ; pleasant surroundings . — one 
day a weelc off; VAh Dyke 1*4074.

Lietuviškoji radijo programa
vad. Step. Minkaus, 25 me- 

tų jubiliejaus^ proga turėjo-va
karą —balių vasario 8 Lietu
vių Piliečių Klubo salėje. Su
traukė gražų būrį svečių iš pla
čios apylinkės bei radijo klau
sytojų. Tai pati seniausia lietu
viška radijo programa So. Bos
tone.

Rengėjai ir radijo programos 
vadovai Steponas ir Valentina 
Minkai nuoširdžiai dėkoja vi
siems į vakarą — balių atsi- 
lankiusieins, prie jo programos 
pravedimo prisidėjusiems, ly
giai kaip ir programos daly
viams. Dėkoja lietuvių Piliečių 
Klubo Vadovybei to SA vykdo-

D1SPLAY

Removal of Waste Paper — Rags— 
Old Office Records — at top prices 

=withspectaY consideratton given to 
Religious Institutions.

DERRICO CO., INC 
907 E. 141st

lietės. Šeimininkėmis buvo N. 
Pazniokienė, O.A. Kudirkienė, 
O.A.. Chervokienė, O. Glebaus- 
henė, S. Nevinskienė ir O. Na
vickienė. Prie stalų patarnavo 
jaunos mergaitės: E.A. Kudir- 
kaitė, C A. Capsky, J.. Dab- 
rowney, J. Perekšliutė, K. Ba- 
bilaitė, E.M. Kudirkaitė, B. Sto- 
niūtė, B. Vitkauskytė Pierce 
ir k.

Sv. Vardo draugija daug au
koja bažnyčiai to labdaros tiks- tafjSū ūFdtrosnia pa
lams- Ji priklauso ALRK Fede- Taip įjetu.

nėms autobusas. Kelionė vie- ^2? 1().skyriui- J adauja- viš|oeins laikraščiams už rekla- 
nems auiouusas. Keuune vie- kad visi parapijos vyrai į- 
nam asmeniui 23 dol. ten ir gmugn į šia draugiją.
atgal. Išvykstama balandžio 3 J i 4 __ Julnhejims radijo programos
d. 8 v.v.į nuo Lietuvių Atletų 
Klubo patalpų. Norintieji vyk
ti į Detroitą registruojasi bei 
suteikiamos smulkesnes ekskur 
sijos informacijos pas p. J. Ke
penį telef. VA 1-3247 iki ko
vo 15 d.

Atletas.

Ekskursija Į Detroitą.
Balandžio 4-5 Detroit, Mich, 

įvyksta lietuvių sportinės žaidy
nės. šia/proga Rytu Sporto A- 
pygarda organizuoja autobusu 
ekskursiją į Detroitą. Užsaky
tas moderniškas ilgoms kelio-

FLATBUSH
Good Sheppard

paristi; 5 spacious rooms & garage;

mas.

madieni, Romuvos parke, Mon-
tello, Mass.

Stephen B rėdės J r.

Ryty Sporto Apygarda 
— Išrinktas Vyriausias Fasko

Komitetas. Laimėjo New Yorko 
sąrašas: Alg. Birutis (151), AL 
Vakselis (130), J. Kepenis (130), 
Kaz. Brazauskas (100), Alg. Ruz
gas (87), J. Vilpišauskas (81). 
Revizijos komisijos laimėjo Ka
nados sąrašas: A Supronas 
(54), S. Pacevičienė (49), ir

TAISO 
televiziją, radiją, patefoną 

Įrengia Hi-Fi

BABZDUKAS ir ZUBRIS 
273 Cbestaut Street, 

Koarny, N.J. TeL WY 1-8300

174 Nutiey’Avenue
Nutiey, N. J. Tel. NU 2-1880

Nlghtingale 6-4717. ADVOKATAS

GEORGE EISELE 
PHARMACISTS 

Phono FRanIclin 2*8934 
176 West Adams Street

BnraUya «, N. N.

Chicago, III. 5©©®©®©®©©®©©®©
NURSINGHOME

Ką daryti, kad sumažėtų skaus
mai nuo

Pamėginkite laisvai
Jeigu niekuomet nenaudojote ‘Rosse 
Tabs’ sumažinimui arthritis, neural
gijos, reumatizmo skausmų, mes 
norime jums pasiūlyti mūsų atsa
komybe. Mes atsiusime jums nemo
kamai, kad jūs galėtumėte tuojau

thjdme Rosse Tabs.
ROSSE PRODUCTS CO.

®©©®®©®®©®s©©s®®®©©©©®®©®«

Seneliams — begyjantiems ligo-

—Invalidams — Gailestingų se-

139 Irving PL, Woodmere, LJN..Y.

BOSEWOOD NURSING HOME

75 Kata St, Bastys,
Mayfair 1-1641

Chraric and Aged 
320 Montauk Highway 

West Mip> L. U N. Y. 
. MO 1-7240

VALENTINE MoOERMOTT 
NUR8ING HOME

HORSES For HIRE and BOARDED 
at 

PINE ACRES 
West Street 

Harrison, N. J.
week day during Winter

For_information 
Phone 

. OW 8-9663

WY 3-2100

Closed 
months

Importo ir eksporto prekių per
vežimas sunkvežimiais. Pristatome 
kasdien į visus uostus. Cargo ap
drausta.
~374 Broadw«y, *New York, N. Y.

WOrtH 2-4189 __ -

TAISAU BALDUS
Kėdes, virtuvės ir valgomojo, ap-

oda. Patyrusių darbininkų dar
bas. Įpatingus " kėdės apipurškia
mos gelžimi ar chromu.

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

CONTRACTORS

KONTRAKTORIAUS DARBAI
Bažnyčioms, privatiems na-

Tarantino Floors
3051 Atlantic Avė.,

Brooklyn, N.Y., TAylor 7-7088

JOE CARNEVALE, Pres.
HoHywood Kitchens — Flnished 
Basements — Aluminum Case- 
ment WIndows — Conversions — 
Extension built — Roofing — 
Painting — Ceramic Tile — Ce- 
ment Work — Cėtatez Ceilings — 
Wallpaperlng — Storm Doors and 
Wlndow3

Alterations of Ali Kinds 
VIOLATIONS REMOVED 

CLoverdale 9-5899
6504 20th Avė, Brooklyn, N.Y.

Elderiy People.
Home Ūke atmosphere 

Ucensed Nurse on 24 hours duty

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

C. RUSSO Ė SONS 
238 -47 St 

Brooklyn, N. Y.
GE 9-8457 •

For the Highest prices for Wašte 
Piiper — Tabulating Cards call or 
write:

CARLO PELLEGRINO
• 186. - TOi Street

Brooklyn, N. Y.
SO 8-5503

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 Institutkms.

VI 5-7001 - 2

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

rays uęuoR store
Galima gauti įvairiausios 

portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im-

RICHMOND HILL, N. T,
Telefonas: VIrginia 3-3544

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietus, vakarienės ir užkandžiai 

GERIAUSI GfiRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei-

kalų vedėją K. Vaitaitį.
Highest prices paid for — prin- X 280 UNION AVENcE 

terš — Binders — Lithographic 
waste — Special consideration gi-

DUNMORE WASTE PAPER Co.

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

FENN1MORE RAG Co.
653 Parkside Avė.

IN-2-1556

Waste Paper — Rags — Old Of
fice Records Removed — Highest 
Prices paid — For Dependable 
Service

Contact
UNITY PAPER STOCK Co.

44 Congress St. 
Brooklyn, N. Y.

- WAVE OLD GLORY CORRECTLY

Tbe fonowing Hag Dealers are able to supply the new 
Flag at Reasonable prices. We highly recommend tbem
to you for dependable Service.

S.l. THEATRICAL RENTAL Co.

4 Hawthore Avė. 
Staten Island, N. Y.

RESTAURANTS

ALBANY TERRACE
JOHN C. McOILL, savininkas

Pristatymas į namus, vestuvių vaišės, banketai, showers, ko-

Tel. EVergreen 4-9672
BROOKLYN 11, N. T.

ROMAN FUNERAL CIIAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon Street Phibdelpliia 23, Ps.
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Providenee Stovėt

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
loseph J. & Johanna H. Dirsa

WORCESTER 4. MASS.
PLeasant 4-3501

MORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NOKTOS

1400 North 29th Street
POplar 9*3231



POSĖDŽIAVO VYČIŲ VADOVYBĖ

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

lyvauti

NOTARY PUBLIC

D.KLINGA

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

Viktorui Gudeliui, kuris tu
ri dukterį vardu Danute, o žmo
nos sesers vardas Alė, yra ži
nių iš Lietuvos. Jis arba apie 
ją žinantieji prašomi pranešti: 
J. Navickas, 332 MacDougal St, 
Brooklyn 3, N.Y.

MAEI- 
atstoja

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

Iškels spaudos kioską?
x Kalbama, kad Piliečių Klubo 
naujai vadovybei perėmus pa
reigas, manoma spaudos kioską 
iškelti ir | jo patalpas grąžinti 
rūbinę. Gaila, kad vieta kur ga
lima buvo nusipirkti lietuviškų 
knygų, vėl neturės kur prisi
glausti

Prel. Pr. Virmauskui
pagerbti įr parapijos banke

tui suruošti pasitarimas įvyko 
vasario 24 parapijos pobažny- 
tinėje salėje. Pagerbtuvės ir 
banketas įvyks balandžio 26 
Blinstrub’s _ Villagd

N.J.), Alb. Jankauskas (Newark 
N.J.), Florence Zaleskas (So. 
Boston, Mass.), Ant. Shallna 
(Keamy, N.J.), J. Sprainaitis 
(Paterson, N.J.), J. Boley (New 
York, N.Y.), A. Mažeika (Rich- 
mond HiU, N.YJ. ...

EI. Sakevičienė perskaitė pe
reito posėdžio vykusio Worches- 
ter, Mass. protokolą. Fr. Vaš
kas žodžiu pranešė, kas padary
ta lietuviškoje veikloje. Dau
giausia dėmesio buvo skirta po
puliarinimui Lietuvos nepriklau* 
somybės atgavimo šventės — 
Vasario 16. L. Janonis prane
šė, kas daroma p kas padaryta 
vykdant naujų narių vajų. Cen
tro valdybos pirm. J. Sakąvi- 
čius pasidžiaugė, kad. pavyko 
atgaivinti East St. Louis vyčių 
kuopos veiklą. Kun. A. Kontau- 
tas priminė, kad vyčių išleista 
knygelė apie šv? Kazimierą tu
ri gerą pasisekimą, bet ragino 
visus vienetus panaudoti šv. Ka
zimiero šventės minėjimą ir 
ko plačiau knygelę apie šven
tąjį patroną paskleisti.

Jaunųjų vyčių konferencija 
įvyks balandžio 12 Kearny, N.- 
J. lietuvių parapijos salėje. Kon
ferencija rūpinasi H. Shields. 
Kitos konferenciją liečiančios 
smulkmenos bus paskelbtos vė
liau. X

Prekybos kursai
Tėvai Jėzuitai praneša, kad 

vasario 26 d. 7:30 vai. vak. pra 
dėdami dviejų mėnesių vaka 
riniai prekybos kursai. Kursai 
vyks buvusiuose Bostono Kole 
gijos High School patalpose, 
21 James St.

TeL EVerfreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)

WOODHAVEN N. Y. Par
duodamas 2 šeimų medinis na
mas su dideliu (40x95 pėdų) 
žemės sklypo. Namas gražio
je vietoje. Kaina 27.000 doL

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS
Šioje firmoje apdrausk savo namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk 
nelaimingus atsitikimus prie savo nuosavybes.

Dr. A. f rimekui,
Vliko pirmininkui besilankant 

Bostone, vasario 21 M. ir J. 
Gumbutų bute, W. Roxbury, 
įvyko Bostone gyvenančiųjų į- 
vairių partijų atstovų ir orga
nizacijų vadovų pasitarimas.

Priemazniausiomia kaino
mis su labai gerom išaūno- 
kėjbfio sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

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

Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybos posėdis įvyko šešta
dienį, vasario 14 d., 2:50 vai. 
p.p., New Yorker viešbutyje, 
N.Y. Posėdį sukvietė ir pradė
jo centro valdybos pirm. Juo
zas Sakevičius, maldą sukalbė
jo dvasios vadas kun. Alb. Kon- 
tautas. Posėdyje dar dalyvavo 
Larry Janonis. (New York, N. 

dėkojo JAV lietuviams ir jų Y.), Helen Shields (Philadelphia 
organizacijoms, ypač Baltui, už Pa.), Frank Vaškas (Newark,

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ
Lietuvos vyčių 41 kuopa mi

ni kovo 1, sekmadienį, šv. Mi
šios Apreiškimo parap. bažny
čioje 11 vai Po mišių komu
nijos pusryčiai parapijos di
džiojoj salėj. | mišias ir komu
nijos pusryčius kviečiami visi 
esantieji ir buvusieji 41 kuo
pos nariai. Tą dieną norima pa
daryti visų 41 kuopai priklau
siusių vyčių susiartinimo šven
tę. Ta proga išleistame kvieti
me J. Boley rašo: “Mums bū
tų malonu šv. Kazimiero ‘šven
tės proga prie bendro komu
nijos pusryčių stalo matyti se
nus vyčių veikėjus — A. Gri
galių, E. Eimutį, Kaz. Krušins- 
ką. Ant Visminą ir kt, juos 
supažindinti su jaunąją vyčių 
karta.” Toliau, tame pat kvie
time J. Boley, pasigenda dar 
ne taip seniai pas vyčius beri- 
reiškūsių: "kur yra buvęs pir
mininkė C. Kariansfas ’ su 
žmona, gabus ir karštas patri- 
jotas lietuvis Ant Sniečkus, 
neužmirštama vaidintoja Adelė 
Bobinaitė, Albina Jesinskaitė, 
A. Schvvabas ir kt/

Visus kviečia ir visų taukia 
• komunijos pusryčiuose kovo 1, 
a«-w- a* ar------

Vyt. Mari jočius
- Bostono liet, kultūros klubo 

susirinkime vasario 28 d., 7 
vai. vak. Tarptautinio Institu
to patalpose, 190 Beacon St., 
skaitys paskaitą tema: Muzika 
XX, amžiuje ir liet, kompozi
torių kūryba. Dalyvauti kvie
čiami visi šia tema besidomin
tieji.

Elizabethiečių dėmesiui!
šeštadienį, vasario 28, foto

grafas Vyt. Maželis su protre- 
tavimui reikalingomis šviesomis 
vyksta į Elizabethą, kur mokyk
los patalpoje visą dieną (nuo 
10 v. ryto) fotografuos. Eliza- 
bethieČiai, norį pasidaryti gerų 
individualių bei šeimos nuotrau
kų, prašomi skambinti tel. EL 
5-3324.

VASARIO .16 minėjimas Eliza- 
bethe. Nuotr. V. Maželio.

Parduodamas 2 šeimų medi
nis namas su 5 su puse — 6 su 
puse kambarių. Apšildomas aly
va, garažas. Namas yra gražio
je Woodhaven apylinkėje. 
Skambinti tel:- TA 7-6355.

, žurnalo "Vytis” redaktoriaus 
padėjėja Ph. Grendal pranešė 
apie žurnalo padėtį. Prašė, kad 
centro valdyba paragintų kuo
pas daugiau žurnalu domėtis ir 
jį uoliau platinti.

L. Janonis pranešė, kad ge
gužės 23, šeštadienį, ruošiami 
Frank Vaškui pagerbimo pietūs 
ir šokiai šv. Jurgio salėje, Ne- 
wark, N-J. Fr. V.

T£V. A. BERNATONIO išleistuvės Brooklyne. iŠ k. j d.
kan. J. Končius, T. A. Bernatonis. V. bilis, prel. J. Bal
konas, J. šlepetiienė.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

ONA IVAŠKnCNfi 
UTHUANIAN 

FURNITURE CO.

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

gausia paramą likusiems lietu
viams tremtiniams Vokietijoje. 
(Plačiau apie tai bus kitame 
Darbininko numeryje, pasikal
bėjime su T.A. Bernatonių).

Kun. L. Jankus, šio pobūvio 
iniciatorius, padėkojo visiems 
atėjusiems pagerbti mielą sve
čią, Piliečių Klubo vadovybei 
už patalpas ir šeimininkėms už 
skanius užkandžius. Pobūvį bai- 
giant gener. konsului J. Bud
riui pasiūlius, Vasario 16 gim
nazijai aukų surinkta 203 doL 
Maspetbo moterys per prel. J. 
Balkūną paaukojo 100 dol.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS J 

AMERICAN HOME REALTY 
84-14 Jamaica Avė, Woodhaven 21, 
N.Y. Tel.: Hlckory 1-5220

(Forest Parkway Stotis)
Advokatas Wiliiam J. Drake 
Licensed Real Estate Brokeris 

Pagalvok apie savo ateitį, ieškok tin
kama namą savo šeimai ir sau. Ne
atidėliok, bet ieškok, tad kreipkis į 
AMERICAN HOME REALTY 
Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs 
advokatas W i Ui am J. Drake. 
Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia 
buvo kandidatu į Congresą.

197 Weteter Aveane 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Bataamuotojų

čių lietuvių rūpesčių. Daugiau
siai dėmesio skiriama Vasario 
16 gimnazijos išlaikymui. Pa-

šv. Petro CYO organizacija
kovo 1 d. 7 vai. vak. Irving- 

ton St. Armory ruošia vėliavų 
nešėjų — Color Guard — var- 
žybas. Dalyvaus 25 apylinkės 
parapijų CYO grupės. Pelnas 
eis benui išlaikvti.

ko Apyganta. EBydėti atgal K 
Europą lietuvis^
vados tvarkytoją Vokietijoje^ 
susftfililco 100
būvį LB Nėr Yorfcą
Apygardos pirm. J. Šlepetys. 
Jfo primniė ksd e>i«irinknme> 
pagerbti T. - A Bernatonis, 
kuris grįžta po trijų mėnesių 
viešnagės JAV atgal į Vokieti- 
ją toHaU tupintis ten tikusią 
lietuvių katalikų dvasiniais rei
kalais, kartu daug dėmesio ski
ria bendriems lietuvių kultū
riniams, Vasario 16 gimnazijos 
ir lietuvių šalpos darbams. At
sisveikinimo kalbas pasakė 
Balfo pirm. kan. J. Končius, 
gener. konsulas J. Budrys, ~ 
prel. J. Balkūnas, LLK pirm. 
V. Sidzikauskas, Darbininko 
redaktorius S. Sužiedėlis, New 
Jersey LB apylinkės pirm. V. 
J. Dilis, ir Balfo reikalų vedė
jas kun. L. Jankus. Visi linkė
jo sėkmingos kelionės ir svei
katos bei ištvermės darbe.

Savo žodyje T.A Bernato
nis, palietė dabartinę vokiečių 
ekonominę padėtį bei politi
nius nusiteikimus. Plačiau ap-

Nauja moderniška koplyčia 8«r* 
tnenima dykaL Aptarnauja Cara- 
bridga ir Bostono kotonijM fo- 
miauatomis katnomia. Kalno* to* 
pačio* ir | kitu* nilMlua.
IMtaR* šaukit*: T*L TR IIRI

Great Necko lietuviai, susi
rinkę paminėti Vasario 16, ne
pamiršo ir svarbaus švietimo 
darbo. Ta proga jie mokyklos 
vedėjai E. Ruzgienei įteikė Mai
ronio šeštadieninei mokyklai 
30 dol. auką. Tėvų komitetas 
už auką nuoširdžiai dėkoja.

Prel. K. Urbonavičię prisi
menant kovo 5 d. 8 vai. ryto 
bus egzekvijos ir mišios šv. 
Petro bažnyčioje.

Marija Niauronienė,
Sena amerikietė lietuvė, pa

rapijos ir lietuvių mokyklos vei
kėja, susirgo ir nugabenta ligo
ninėn sveikatos atgauti. Jos vy
ras Kazys Niauronis yra nuola
tinis lietuvių katalikų draugi
jų veikėjas.

AMERICAN HOME REALTY 
įstaigoje rasi didžiausią pasiūlą namų VVoodhaven, Richmond HiU, 
Ozone Park, Jamaica ir kitur.

BALDU 
KRAUTUVĖ

Menesiui nuomos gaunama 
245.00 dol neįskaitant šeimi
ninko gyvenamų kambarių. 
Priedo du garažai.

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

Iširjomuojamas 5 kamb. bu
tas dviejų šeimų privačiam na
me, Bushwick Avė. sekcijoje. 
Kreiptis iki 4 vai. pietų'tel.; 
GLenmore 5-6542.

Reikalų Vedėja* 
660Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

LeBlanc.
Didžiame nuliūdime liko ve

lionės vyras Motiejus, duktė Do- 
lores LeBlanc, keturi anūkai, 
sesuo Uršulė ir kitos giminės.

O.M. Sudavija

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

William J. Drake- 
Dragūnas

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS 
NELES, kurios pilnai 
raštinės tipo mašinas, 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt reikalaukite 
(gausite veltui):

j L. GIEDRAITIS, 
< '1632 Broad Street 

Hartford, Conn, 
patarnaus sąžiningai.

Laidotuvių Direktorius 
844)2 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvray StaUon) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbinga* laidotuvea. 
Koplyčios nemokamai vtaos* 
miesto dalyse; veikia ventfltadja 

TeL VIrgMa 7-4499

Mikalina Pavydianė
kovo 1 parapijos pobažnyti- 

nėje salėje rengia viešą arba
tėlę marijonų vienuolyno nau
dai. Bus taip pat rodomas kino 
filmas gavėnios temomis. Pra
džia 4 va., popiet.

Kardinolo Cushingo vardo 
kolegija

praneša, kad tos mergaitės, 
kurios šį rudenį norėtų įstoti 
į ir gauti stipendijas, privalo 
vasario 28 d. 10 vai. ryto at
vykti ir laikyti specialius egza
minus. Kreiptis iš anksto ad
resu: Cardinal Cushing College, 
150 Fisher St. Brookline, Mass.

k«TO 8 d^ 2 val p ĮL, Ajsreai: 
mo pariby stūėje. Pių isėimebo 
darbų, 6 vaL valt, iškilminę 
vakarienė tyn pat.

Bilietų į vakarienę galima 
gauti visose IddMNriįoaę, pas 
ALRF NY-NJ valdybos ir drau
gijų pirmininkus.

S. Sužfodėlta, Darbininko re
daktorius, Katalikų seimelyje 
kovo 8 Apreiškimo parapijos 
salėje skaitys paskaitą apie šv. 
Kazimierą.

Paulius Jurkus, Ateities ir 
Darbininko redaktorius, vado
vaus ALRFK New /Yorko-New 
Jersey apskrities ruošialnai iš
kilmingai vakarienei kovo 8 d., 
6 vaL vak., Apreiškimo parapi
jos salėje.

ALR Katalikių Moterų Są
jungos 24 kuopos narių susi
rinkimas šaukiamas sekmadie
nį, kovo 1 d. 3 vai. .., An
gelų Karalienės par. salėje.

Kun. William A Pinkaus 11 
metų mirties sukakties proga 
šeštadienį, kovo 7 d. 10 vai., 
bus atlaikytos už jo vėlę iškil
mingos gedulingos pamaldos sistojo prie k Vokietijoje ęsan- 
šv. Jurgio bažnyčioje.

Lietuvos Vyčių New Yorko- 
New Jersey apskrt. valdyba 
kovo 8 ruošia šv. Kazimiero 
minėjimą. Pamaldos ir bendra 
komunija bus 10:30 vai. Sopu
lingosios Švč' M. Marijos baž
nyčioje Kearny, N.J. Po mišių 
bendri pusryčiai. Minėjimo su
sirinkimas 2 vai. po pietų pa
rapijos salėje.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos metinis susirinkimas 
šaukiamas penktadienį, kovo 
6 d., 7:30 vaL vak., Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Visi na
riai ir besidomį Mažosios Lie
tuvos klausimais kviečiami da-

Ant. Olio ir Ant. Vanaigai- 
čio minėjimą ruošia Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Ry
tų Apygarda kovo 8, sekmadie
nį, 3 vai. po pietų Statier vieš
bučio Sky Bali salėje. Progra
moje — kalbos ir meninė da
lis. Tą pat dieną pamaldos už 
velionį 11 vai. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje.

WORCESTER, MASS.

Mirė Anelė A. Stalulonienė
Vis dažniau retėja mūsų se

nųjų ateivių eilės. Sausio 27 
po ilgos ligos nuo širdies smū
gio mirė Anelė Jokubauskaitė

— Stalulonienė, katalikiškos 
spaudos bendradarbės Uršulės 
T. Daukantienės (Rutvilės) se
sutė. Velionė mirė savo duk
ters Dolores ir žento gydytojo 
Viktoro LeBlanc namuose, Tra- 
cadie, N.B., Kanadoje, pas ku
riuos buvo nuvykusi prieš tre
jetą savaičių. Velionė išgyveno 
JAV 58 metus.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu ji daug dirbo prie Raudono
jo Kryžiaus. Kilus antrajam ka
rui, paaukavo 14 puskvorčių 
kraujo. Buvo narė Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos, L.D. 
S. kuopos ir šv. Kazimiero se
serų rėmėja. Buvo kilus iš Kal
tinėnų parapijos, Tauragės 
apskr.

Giminės ir draugai reikšda
mi savo pagarbą A.A Stalulo- 
nienei, gausiai lankėsi šerme
nyse, aukavo gėles ir mišių 
maldas. Iškilmingai palaidota 
sausio 30 iš šv. Stepono baž
nyčios Notre Dame kapinėse. 
Laidotuvių mišiose asistavo at
vykę iš Kanados žento du bro
liai kunigai Ardade ir Fidel


