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....NEW • YORK — (LAK) dovybė, išklausyti pranešimai, 
Vasario 28 d. New Yorke įvyko 
Centro Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečių Konferencijos me
tinis susirinkimas. Išrinkta va-

priimtos rezoliucijos. > 
Konferencija^ kuri angliškai

VINGIAI
MACMILLANUI IŠVYKSTANT: 

CHRUŠČIOVO TARIAMOS 
, NUOLAIDOS

^ "MeaniUanas Ir CKruščiovds 
pasikalbėjimus baigė kovo 3 iš
kilmingu draugišku atsisvpiki- 
nimu, nes Chruščiovas padarė 
ir vėl staigų posūkį — kovo 2, 
Maskva perdavė Amerikai, An
glijai, Prancūzijai savo atsa
kymą į jų siūlomą užsienių rei
kalų ministerių konferenciją. 
Maskvos atsakymas:

—Nors tarptautiniai reika
lai turėtų būti svarstomi vy
riausybių galvų, bet jei Vaka 
rai dar nepasirengę viršūnių 
konferencijai, tai Sovietų Są
junga sutinka dalyvauti užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencijoje.

— Konferencija turėtų būti 
sušaukta balandyje ir trukti ne
ilgiau kaip du — tris mėnesius 

Ženevoje ar Vienoje.

PIRMI (SPŪDŽIAI "

Po MaęmHlano kelionės ir 
Chruščiovo atsakymo, nors ja
me ir sutikta su užsienių reika
lų ministerių konferencija, Va
karuose nuotaikos pesimistiš
kos.

Londone daugiau nei kitur 
optimizmo. Macmillanas sako, 
kad laimėtas su Chruščiovu su
sitarimas klausimus spręsti pa
sitarimų keliu, nevartojant jė
gos.

Paryžiuje politiniuose sluok
sniuose labiau žiūrima į Chruš
čiovo atsakymą, ne į Macmil- 
lano — Chruščiovo komunika
tą: •Būtų neprotinga matyti 
čia nuolaidas ir susipratimo no
rą”. B

cans of Central European Des- 
cent, priklauso čekoslavakų, 
lietuvių, latvių, estų, rumunų, 
lenkų,. vengrų . ir ukrainiečių 
centrinių organizacijų atstovai. 
Amerikos Lietuvių Tarybai ta
me susirinkime atstovavo prel, 
Jonas Balkonas, M. Kižytė ir 
Vladas Barčiauskas...................

Susirinkimas vyko sklan
džiai, tik turėta sunkumų rin-

ti sąlygas Vokietijos taikos su
tarčiai ir sutvarkyti Berlyno 
reikalą.

r— Konferencijoje turi daly
vauti 6 ministeriai: Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų, 
Čekoslovakijos, Lenkijos.

Kovo 3 susitikę Macmillanas 
ir Chruščiovas jau nesvarstė to 
atsakymo, tik pasirašę ilgą ben
drų pošakių komunikatą, vie
nas, išskrido namo, kitas į ry
tų Vokietiją? Macmillanas kovo 
3 buvo pakviestas jau prezi
dento Eisenhowerio į Washing- 

~ toną. Jis atvyks.

' — Dėl sovietiažų grasinimy mas reikalas atnaujinti nuola- nika-as ir skyrium anglam N»e- 
inį budėjimą ore.   _ millanas, gali būti s vartomas
— Viršūnių konferenciją pre- ^ik Besdruose visų'' •^ėi'ėncijos'prezidento yra prel.

J. Balkūnas, Konferencijos na
riai norėjo, kad jis tose pa
reigose liktų, ir prašė su tuo 
sutikti, tačiau pr'el. Balkūnas 
sveikatos sumetimais nesutiko 
imtis to sunkaus darbo. Po vie
nos ir antros pertraukos susi
tarta, kad prezidentu lieka prel 
J Balkūnas, bet buvo išrink- - 
tas vykdomojo komiteto pir
mininkas. Tas pareigas eiti iš
rinktas Dimitro Halychyn uk- • 
rainiečių. fraternaiės organiza
cijos ir Ukrainiečių Kongreso 
Komiteto pirmininkas. Konfe
rencijos sekretore išrinkta' M. 
Kižytė. Į vykdomąjį komitetą 
Įeina kiekvienos tautos po vie
na atstovą.

Konferencija veikia ketvirti 
metai, jos veikla plinta ir Įta
ka JAV-bių įstaigose didėja. 
.? Dalis susirinkimo vyko ben
drai šū Europos Pavergtų Tau- 
tų Asemblėjos atstovais. Tos y 
Asemblėjos pirmininko parei
gas einąs V. Sidzikauskas pasa
kė kalba.

buvo daugiausia klausinėjamas ir atmetė bet kolttos siūlymus __ Viršūnių konferenciją pre-
mobilizuoti Neto ar Amerikos zidentas^ sutiko skeptiškai, jei 
jėgas. Tai būtų katastrofinis nebus jai pramatyta konstrukty- 

_ Užtenka dabartinių vių žingsnių.
— Kariuomenės sumažinimas 

Europoje, apie kurį kalbėjo 
Chruščiovo MacmiUano komu-

apie Chruščiovo atsakymą dėl 
Vakarų siūlomos užsienių mi
nisterių konferencijos. Prezi
dento mintys:

—■ Sovietų griežtumas šiek 
tiek sumažėjęs. Tačiau Chruš
čiovas siūlo Vakaram nepriim
tinų dalykų, ir Vakarai paruoš 
konstruktyvų atsakymą.

dalykas, l 
saugumo priemonių, kada A- 
merikos strateginė oro koman
da yra pasiruošusi per 15 mi
nučių pakilti nuo žemės. Jei 
reikalai eis toliau ta kyptimi 
kaip dabar, galės būti svarsto-

svarstymo rėmuose. *
_— Prezidentas davė supras

ti, kad jeigu negalės Dulles ei
ti valsybės sekretoriaus partid 
gų, jose rali būt j, patvirtintu 
jo pavaduotojas Herteris.

SATELITAS NUĖJO J SAULĘ
Amerikoje su pasitenkinimu, 

bet ramiai sutiktas armijos an
tradienį paleistas ..naujas ..sa- 

Wash»ngtone diplomatų tar- telitas pro mėnuli Į saulės sri- 
pe: pirmyn pažengta tiek, kad *!• vadinasi Pionierius IV, 
Maskva palaiko duris atviras; sveria 13.4 svarus, yra 20 colių 
■bet susipratimo ' vilčių“ maža. radijo siųstuvą su
Maskvą sutiko su užsienių rer- " 1“‘ * ™
kalų ministerių konferencija, 
nurodė tokias sąlygas, kurios 
Vakarų jau buvo atmestos: tai 
konferencija Maskvos diktuoja
ma darbų tvarka ir Maskvos 
diktuojamais tų darbų sprendi
mais; taip pat ir konferencijos 
dalyvių sudėtis Vakarų jau ank
sčiau buvo atmesta. Manoma, 
kad Maskvos atsakymas bus at
mestas ir siūlomi nauji projek
tai.

. PRADĖJO TARTIS "

Paryžiuje kovo 4 susitiko Vo-

1-2 laipsniais nuo plano. Dėl to 
pro mėnuli praėjo ne 15-20,000 
mylių atstumų, bet 37, 000.

Amerikos satelitas saulės or
bitoje yra paskesnis ir mažes
nis už sovietinį, kuri jie palei
do saus. 4; sovietinis sveria 
-795-svar., pro mėnulį jis pra
ėjo 4.660 mylių atstumu.

PAPILDOMAI APIE 
PIONIERŲ IV

Pionierius IV pro mėnulį pra
skrido trečiadienį 5:20 v. pp. 
Taigi per 41,30 vai., nuo že
mės pakilęs. Tuo metu jo grei
tis buvo 4.525 mylios, nuoto
lis nuo žemės 236,000 mylių.

Apskaitoma, kad virtęs sau
lės sate’itu-planetp. Pionierius 
IV apsisuks apie saulę per 392 
dienas. Nuo saulės vidutiniškai 
bus per 91,744,000 mylių (že
mė nuo saulės per 93 mil.).

kietijos kancleris Adenaueris 
ir prezidentas de Gaulle. Jiem 
rodės mažiau svarbus . klausi

baterijom? kurios Veiks 90 va--- 
landų, t.y. tiek laiko, kiek rei; : 
kia saulės sričiai pasiekti. .

Pionierius IV buvo paleistas 
antradienio rytą pusiau pirmą 
valandą. JĮ kėlė raketa, sve
rianti 60 tonų. Nors šūvis yra 
pavykęs, bet apskaitymai ne 
visai sutapo su tikrąja raketos 
kelione. Būtent

Pradinis raketos greitis bu
vo numatytas 24,985 mylios. 
Iš tikrųjų jis buvo 95 myliom 
mažesnis. Dėl to ir kelionės lai
kas iki mėnulio pratiso: vietoj 
34 valandų reikia jau 41 pa
daryti 250,000 mylių keliui iki Apie saulę suksisivairiais grei- 
~~ — *- - - —būdami-.^Sliaul' ma-

PREZIDENTAS EISENHOVVĘRIS kovo 4 spaudos konferencijoje.

MACMILLANUI IŠVYKUS: mstenų konferencijoje Chruš
čiovas reikalauja įsileisti čeko- 

Chruščiovas tik išleido kovo Slovakiją ir Lenkiją. Svarbes-
3 iš Maskvos Macmillaną, tuo- nis, kad darbų tvarkoje nenu- 
jau pat įteikė notą rytų Vokie- matomas Vokietijos sujungimo 
tijai, Lenkijai ir Čekoslovakijai. ,. .. ,• . . .T . - t- >. j x • • - klausimas. Jiem rodės, kad vir-Joje pasisakė, kad užsienių rei- _
kalų ministerių konferencija šūnių konferecncijos nebus is- 
nieko neduos ir kad tarptauti- vengta. Londone kovo 4 Mac- 
niai klausimai gali būti sutar- millanas pranešė, kad jis nu- 
ti tik viršūnių konferencijos.
Pakartojo programą viršūnių 
su Vokietija, vakarų Berlyno 
konferencijai: 
su Vokietija, vakarų Berlyno 
paskelbimas laisvu mestu, ka
riuomenių atitraukimas ir bea-

GRASINIMAI ATNAUJINTI

mato svarstyti su Vakarų ly
deriais kariuomenės sumažini-
mo klausimą Europoje. Wash- 
ingtone Macmillanas laukiamas 
kovo 15.

tomės erdvės sudarymas vidų-

riuomenių svetimuose kraštuo- 
atominių ginklų uždraudimas, 
viršūnių konferencijoje turi 
taip pat dalyvauti Lenkija ir 
Čekoslovakija.

Leipzige kalbėjo miniai 
Chruščiovas., Jis kartojo kalti
nimus Vakaram ir žadėjo per
duoti Berlyno kontrolę rytų Vo- 
ietijai. Kada —nepasakė.

—Amerikoje tarp bedarbių 
yra 60 proc. šeimų, kuriose dir
bo tik šeimos galva; kai jis ne
teko darbo, niekas kitas šeimo
je'nedirba; yra 32 proc. šeimų, 
kur vyras neteko darbo, bet 
žmona dirba; 8 proc.. kur dirba 
kitas kuris šeimos narys.

JEIGU KARAS?

Europoje Amerika turi 5 di
vizijas, kitos 16 divizijų yra 
vakarų Vokietijos, Anglijos, 
Prancūzijos. Olandijos, Kana-
dos.

Sovietai rytų Vokietijoje tu
ri 22 divizijas; pačios rytų Vo
kietijos yra dar 7 divizijos.
KOKIA AMERIKA RODYSIS 

MASKVOJE

AmerikosAmerikos informacijos tarny
bos direktorius Allen užtikrino 
senato užsienių komisiją, kad 
Maskvos parodoje Amerika ne
pasirodys nei su rock n’ roll 
nei su “modernistinių” paveiks-
lų viršūnėm. Prezidento pas
kirta komisija atrinks viso 50 
paveikslų. Muzikos bus Ameri
kos simfonijos iki džazo. Paro
dai skirta 3,600,000 dol.

mėnulio?'Mėnulį pasiekė sate- rialą
trečiadienį 5,20 vai. po- žesniu. labiau prie saulės pri- 
o saulę pasieksiąs šešta- artėdamas, didesniu, vidutiniš- 

apie saulę bū- fc3į apie 64.000 mylių per va- 
į žemės. landą. Žemė sukasi po 63,000

Raketa savo kelyje nukrypo mylių.

litas

dieni. Jo 
sianti pa

PIOKJE&R.

PAKELIUI | SAULę. Pionierius IV trečiadienį popiet 5.23 vai. 
buvo nuo mėnulio per 37.00 mylių ir nuo žemės per 233.030; pa

ti žemė nuo mėnulio per 231.000.

Rokefelleriui vis sunkiau
New Yorko seimelio respub

likonai atstovai kovo 3 užda
rame savo posėdyje pasisakė 
prieš gub. Rockefellerio biuože 
tą. Kad biudžetas būtų priim-

Nauji vyskupai Brooklynui

tas. reikia 76 balsų. Bet iš 92 
respublikonų 27 atsistojo opo
zicijom taigi trūksta 11 balsų.

Daugiausia kritikuojamas 
siūlymas sumažinti asmeninių 
pajamų sumą, atleidžiamą nuo 
mokesčiu, iki 630 dol.. lig šiol 
buvo 1090. Ką reiškia mokė
tojui Rockefellerio projektas, 
rodo toks pavyzdys: jei šeima 
uždirba metam 4.500 dol.,-tai 
ji mokės pagal Rockefellerio 
projektą 50.50 dol. mokesčių, 
arba 14 dol. daugiau nei iki 
šiol. Tokiu būdu RockefeHeris 
nori gauti 40 mil. naujų paja
mų.

New Y’orko senate respubli
konai buvo nutarę Rockefelleri 
paremti.

— New Yorko burmistras 
IVagneris atsisakė nuo mokes-
du kėlimo.

BROOKLYNUt paskirti du nauji vyskupai augziliarai: Joseph 
P. Denning, 52 metg, Long Island City Angelų Karalienes parapi
jos klebonas, ir Charles R. Mulrooney 53 mėty, katedros kolegijos 
Broolyne rektorius.

Brooklyno vyskupija plotu mažiausia it visų 113 Amerikos vys
kupijų, bet didžiausia katalikų skaičium — 1,429, 000.

—Demokratų partijos pir
mininkas kovo 4 paskelbė, kad 
A. S*evensonas nebus kandida
tas į prezidentus ir kad pirmo
je eilėje kandidatas yra šen. 
Kennedy.

PIETŲ AMERIKOJE VIS NERAMIAU
Bolivijoje kovo 2 minia už

puolė akmenim Amerikos ats
tovybę. Personalas buvo eva
kuotas. Priežastis — “Time” 
žurnalas paskelbė tariamai A- 
merikos atstovybės vieno žmo
gaus žodžius: Amerika sukišo 
Bolivijai jau 129 milijonus, bet 
tai pinigų išmetimas; geriau, 
kad Bolivija būtų padalyta tarp 
kaimynų.... Bolivijos atstovas 
kelis kartus valstybės departa
mente protestavo. Departamen 
tas tokius žodžius paneigė. Bet 
Įtempimas ir triukšmas paliko.

Bolivija yra 3 mil. gyvento
jų kraštas, kaimynė su Chile, 
Brazilija. Laikosi labiausiai švi
no eksportu, kurio daugiausia 
nuperka Amerika. Amerika Bo
livijos vyriausybės pastangas 
paremia, bet nepasitenkinimą 
labiausiai kelia “kairiosios” 
grupės ir komunistai. O šukei-’ 
ti boliviėčius ant kojų nesun
ku: nuo 1825 nepriklausoiho 
gyvenimo jie turėjo jau 60 re
voliucijų. 70 prezidentų ir 11 
konstitucijų.

Amerika ir Kubos Castro
Amerikos laikraščių' leidėjai 

pakvietė Kubos Castro atvykti 
Į Washingtoną. Castro sutiko. 
Nemalonioje padėtyje Baltieji 
Rūmai. Kelis kartus kongres- 
manas Powell stengėsi Įpiršti 
priezidentui. kad Castro pakvies 
tų. Atsimenant Castro grasini
mus, tokis kvietimas jau būtų 
Amerikos prestižo rųipiginimas.

Paraguay taip pat neramu
To krašto egzilai Uruaguay 

ir kitur skelbia, kad prieš da- 
bartini prezidentą A. Stroess- 
ner rengiamas ginkluotas per
versmas ir jis bus nuverstas.

Nkaragua vienas iš redakto
rių kovo 3 tarptautiniame spau
dos kongrese aiškino, kad jo 
krašto prezidentas nereiškia 
“tautos valios”, ir prašė pagal
bos jam nuversti.

Kolumbijos sostinėje, Bogo
toje, kovo 3 demonstracijas po
licija skirstė ašarinėm bom
bom. Vyriausybė sako, kad ini
ciatyva demonstracijoje buvo 
komunistų. Demonstrantai kal
tino vyriausybę, kad ji varžan
ti žodao laisvę.

Argentinos 2 mil. darbininkų 
kovo 3 buvo įspėti, kad darbo 
savaitė pailginama iš 35 valan
dų iki 40 Įstaigose ir iki 44 
valandų fabrikuose. Vykdomas 
vyriausybės planas ūkinei gero
vei pakelti.

DULLES PASIRINKIMAS
Valst. sekr. Dulles pareiškęs, 

kad balandžio 1 jis arba gris 
į pareigas arba pasitrauks iš 
valstybės sekretorių. Dabar jis 
gydomas radioaktyviniu aukso 
skiediniu, kuris jam leidžia
mas švirkštais.

influenza šiemet į
Sveikatos valdyba skelbia, 

kad šiemet nenumatoma tokios 
influenzos epidemijos kaip per 
nai. Pernykštė buvo atkeliavu
si iš Azijos, šiemet ji atėjo iš 
Europos. Tai lengvesnio pobū
džio susirgimas, vadinamas B 
influenzos tipas. Jis labiausiai 
puoli vaikus. Jo reiškiniai — 
karštis, skausmai, kvėpavimo 
organų sutrikimai. Jei karštis 
nepakyla labai, kada reikalinga 
gydytojų pagalba, patariama 
pagulėti šiltai lovoje.

Sveikatos vadybos žiniom, ši 
liga šiemet labiau užgriebė A- 
merikos rytus — Virginiją, Ma- 
rylandą, Columbus sritį. Michi- 
ganą taip pat.

MRS.

— Vokietijoje į prezidentus 
numatytas Adenauerio kandi
datas Erhardas atsisakė. Jis ne
nori pasitraukti iš aktyvaus po
litinio gyvenimo tik į reprezen
taciją

— Harold Stassen bus res
publikonų kandidatas Į Phila- 
delphijos burmistrus. Stassenas 
norėjo būti kandidatas į prezi
dentus, buvo kandidatas į gu
bernatorius. Dabar tikisi bur
mistru tikrai bus išrinktas.

—Apsaugos sekr. McElroy 
šiais metais žada pasitraukti.

— Valstybės departamente 
vėl kalbama apie Tito pakvie
timą Į Ameriką. Anksčiau vi
suomenės spaudimas privertė 
Titą atsisakyti.

— čekoslaovakijoje esą tre
niruojami keliolika lakūnų at-
žrriečių skraidyti Migais.

—Lenkijos komunistai buvo 
susirūpinę, kodėl negrįžo ilgiau 
iš Maskvos Gomulka. kuris bu
vo nuvykęs į partijos kongresą. 
Jie prisiminė, kad Boleslavv 
Bierut iš dvidešimtojo kongre
so grįžo negyvas. Parašė dabar 
partijai 7000 laiškų su klausi
mais. Bet pasirodė, kad Gomul
ka buvo tik susirgęs.

Berlynas esąs apsirūpi- 
ir kuro atsargom 

metam, jei sovietai iš 
blokados.

Latviškos transliacijos iš 
skirtos Sibiro tet
rykšta kas mėnuo 

trečiadieni tris kartus 
laikais po 10 minu

čių. Latviai turi žinių, kad 
transliacijų Sibire klausomasi. 
Jiors raudonosios Kinijos sto
ty* ir stengiasi tas transliacijas . 
trukdyti, joms tai nepavyksta.' 
nes Formozos radijo stotys yra 
didelio pajėgumo ir gali pa
siekti tolimiausias Sibiro sritis 
♦Elta >



Amerikoj Valstybė atskirta 
nuo Bažnyčios. Amerikos Baž
nyčios atst dėl to nesiskundn-

rišusiai tinka Amerikai. Gal ki
tur gali būti ir kitokia tvarka.

Tačiau Bažnyčios atskyrimas 
nuo Valstybės Amerikoje ne
vienodai suprantamas.

Bažnyčios žmonės žiūri į Vai 
stybę ir Bažnyčią kaip į dvi vie
na nuo kitos nepriklausomas 
institucijas, kurios betgi gali 
viena kitos buvimą pripažinti, 
kaimyniškai viena su kita su
gyventi ir bendradarbiauti, kur 
jų tikslai sutampa.

Bažnyčios aktyvūs priešai 
žiūri, kad jokio bendradarbia
vimo tarp Bažnyčios ir Valsty
bės nebūtų, kad tarp jų būtų 
nuleista geležinė uždanga.

Net tuo atveju, kada toks 
bendradarbiavimas būtų nau
dingas pačiai Valstybei, geriau 
atsisakyti, geriau turėti skriau
dos, kad tik nereiktų pripažin
ti Bažnyčios buvimo ir bendra
darbiavimo.

O bendradarbiavimas tiesiog 
sunkiai išvengiamas. Jis pasi
reiškia labiausiai mokymo sri 
tyje. Parapijos turi veik kiek
viena savo parapines mokyklas 
Valstybė neturi nei pakanka
mai mokyklų, nei pakankamai 
mokytojų. Jei parapijos 
mokykla paima dalį vaikų mo
kyti, ji pasitarnauja Valstybei, 
nes ją pavaduoja aname sun
kiame švietimo darbe. Natūra
lu, kad privati mokykla už tą 
pasitarnavimą Valstybei susi
lauktų tam tikrų lengvatų. Sa 
kysim, mokyklos turtas būtų 
atleistas nuo mokesčių, arba 
vaikai, vykdami į parapines mo tas, kai kada geriau už Ameri-

kurie šiom dienom > aktualu* diplomatinių santykių su Vati- 
spaudoje. v 1 kanu.

AMERIKA IR VATIKANAS
Amerikos diplomatiniai san^

tykiai su Vatikanu yra senas

Šiom dienom'jis gyvesnis tuo, 
kad prieš diplomatinius santy-

katalikų senatorius Joseph Ken- 
nedy, (Įemokratas.ir kandidatas 
j prezidentus. Kaip į tai atsi
liepė pati katalikų spauda?

Brooklyno vyskupijos laikraš
tis “The Tablet” paprastai lai
kosi griežtos principinės lini
jos. Bet jis nerado savo žodžio, 
kada prieš atstovo siuntimą 
prie Vatikano pasisakė savasis 
senatorius. Laikraštis rūpestin
gai atpasakojo senatoriaus teigi 
mus, bet paskui pateikė argu
mentus, kuriuos buvo išdėjęs 
Brooklyno kongresmanas An- 
fuso, siūlydamas Kongresui 
priešingai — pripažinti reikalą, 
kad Amerika pasikeistų atsto
vais su Vatikanu.

“Norim ar nenorim, — aiš- 
. kino Brooklyno kongresmanas, 
— esame karo padėtyje su So
vietų Rusija visais frontais”. 
Tad reikia telkti visas jėgas, 
kovojančias prieš komunizmą. 
Esąs pats laikas pasikeisti su 
Vatikanu atstovais, kada popie
žius Jonas XXIII pareiškė noro 
sujungti visus krikščionis. "Lo
giška jungti visas jėgas, kurios 
galvoja kaip, mes; kurios kovo
ja su tuo pačiu priešu Jei ko
munizmas laimės, tai menkas 
£us skirtumas tarp katalikų, 
protestantę ar žydų likimo — 
jie visi bus slopinami".

Anfuso pasisakė, kad Vati
kanas yra labai gerai infonnuo-

MALDA MOKYKLOJE
Maldos klausimas atsidūrė vy

riausiame teisme Mineoloje. 
Vasario 24 pradėjo teismas 
svarstyti: ar suderinamas su 
konstitucija maldos kalbėjimas 
mokykloje.

New Yorko valstybės dauge
lyje mokyklų malda kalbama. 
Jos tekstą priėmė mokyklų re
gentų taryba. Tokis tas teks
tas, kuris patenkina ir katali
kus, ir protestantus, ir žydus:

"Visagalis Dieve, mes pripa
žįstame savo ..priklausomybę 
nuo Tavęs ir mes prašome Ta
ve palaiminti mus, mūsų tėvus, 
mūsų mokytojus ir mūsų kraš
tą-

Bet atsirado Long Island vie
na mokykla Herrick priemies
tyje, kurios vaikų penki tėvai 
pareiškė protestą prieš maldą. 
Du iš jų yra žydai, vienas ma
taras, vienas etinės kultūros 
narys ir vienas bedievis: Jų var 
du ir buvo iškelta teisme by
la. Jų advokatas sakosi, kad 
čia yra tik pradžia:

jei pasiseks pašalinti maldą 
šioj mokykloj, tada banga eis 
per visą Ameriką.

Visi kiti tėvai palaiko maldą. 
Iš jų 16 stojo liudyti teisme.

American Journal aiškinimą, 
kad , maldą išmesti reikalauja 
konstitucija, kuri atskyrė baž
nyčią nuo valstybės, vadina juo 
kingu konstitucijos iškraipymu.

Jei malda yra priešinga kon
stitucijai, tai konstituciją laužo 
ir Kongresas, kuris savo posė
džius pradeda malda:

Jei maldą reikia išmesti iš
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PHILADELPHIJOS lietuviai maža dovanėle pagerbia Lietuvos pasiuntinį 
Juozą Kajecką. Noutr. Vincento Gruzdžio.

ŽINIOS IŠ PfflLADELPHIJOS

Pasikalbėjimas kultūriniais reikalais
X CLEVELAND, ORIO

Vasario 22 LB Clevelando 
I apylinkė sušaukė pasitarimą 
kultūriniais. klausimais ir. rei
kalais. Pranešimus padarė P. 
Balčiūnas ir V. Mariūnas.

Balčiūnas: Kultūros vardu su
prantame dvasiniogyvenimo kė
limą ir gerinimą. Tai reiškiasi 
visuomeniniu veikimu, bet dau
giausia menine veikla. Konkre
čios priemonės — paskaitos, 
minėjimai, chorų, teatrų dar
bas, dailės parodos, lituanisti
nis švietimas, jaunimo ir jo or- 
ganizacijų Įtraukimas į darbą, 
vasaros stovyklos, Fordhamo mokyklai, chorui,- (taip pat ii 
universiteto vasaros lituanisti
kos semestro lankymo suaktua-

į tinimas. Kultūriniam* gyvenimui karštose diskusijose dalyvavi 
Pr Karalius, J. Kazėnas, F1 
Saūkevičius, F. Eidimtas, Arv 
Barzdukas (buvo parvykęs sa 
vaitgalio iš Amerikos armijos) 
Žebertavičius, Ad. Klimas — 
Kelmutis, 
Jonaitis, Z.
Dobrovolskis, Alf. Mikulskis, J 
Stempužis, P. Maželis, Aid. Au 
gustinavičienė ir kt. Pasitari 
mui pirmininkavo apyl.’ pirm 
J. Virbalis.

Diskusijos nesidavė kaip nor 
planingiau tvarkomos, taip pa 
nebuvo siekiąniakokiųnor 
nutarimų ar išvadų. Todėl dau 
giausia buvo liečiami jautriej 
klausimai, pvz.: A. Landsbergį 
“Penki stulpai” ir literatūrini) 
premijų skyrimas, kultūrini) 
reiškinių, kompetentingas vei 
tinimas ir puolamoji kritike 
kultūrinių mūsų viršūnių ati 
trūkimas nuo mūsų masių nu

(nukelta į 6 p.)

jau nepasiekia nei lietuviškas 
laikraštis, nei lietuviška knyga 
Tokių lietuvių nėra nė mūši) 
gyvenime. Mūsų spausdintasis 
žodis juos turi mums grąžinti 
Tai spaudos dienos paskirtis 
Abejingumas Čia — kelias ; 
tautinę savižudystę. Kuriamoj 
Tėvynės biblioteka bus mūši 
didžioji dovana Lietuvai, kadi 
į ją atsidarys kultūriniai keliai 
Gyva LB apylinkė turi teikt 
moralinės ir materialinės para 
mos visiems jos ribose veikian 
tiems kultūriniams vienetam

daug padėtų kasmetiniai orga-' 
nizuoti kultūrinių laimėjimų ap- 
žvelgimai. Clevelandas prisidė
jo prie A. Landsbergio “Pen
kių stulpų” statymo.

Mariūnas: Kultūrinio darbo 
sėkmė priklauso nuo siekiamų
jų kultūrinių tikslų. Kultūri
niam gyvenimui galima leisti 
riedėti savaime — Įvyks vienas 
kitas koncertas, vienas kitas 
vaidinimas, viena kita paroda ir 
t.t. Bet taip pat galima kultū
rinį gyvenimą ir planuoti. Pla
navimas leistų geriau išnaudo
ti turimąsias jėgas ir galimybes. 
Negali pakakti dalinių, reikią 
visų priemonių (dr. J. Girnius). 
Bet taip pat negalim žioti ir 
perdaug — nenukąsi. Tačiau ko 
imamasi — turi būti padaryta. 
Kitaip tuščiažodžiaujama. Spau
dos dienos prigydymas duotų 
gerų vaisių, bet tam reikia visų 
mūsų pastangų ir darbo. Turi-

tas Gruzdys — iždininkas ir 
Kazimieras Gasparėnas—narys

Inžinierių ir Architektų Są- me tūkstančius lietuvių, kurių 
jungos skyriaus naujon valdy- 
bon išrinkti Vytautas Mošins- 
kis, Algis Gečauskas ir Putinas 
Mašalaitis.

Kazimierą Cheledenį, jo 60 
metų amžiaus sukakties proga, 
ruošiasi pagerbti Tautinės Są-

I 
ė

parapiniam!) teatrui ir kt.
Gausiose, gyvose ir vietomi

Bartkus, A
Dautartas, J

SPECIALŪS PAKETAI Į LIETUVA IR U S S R
PILNAI GARANTUOTI — {SKAITOMI VISI MOKESČIAI 

PALYGINKITE MŪSŲ ŽEMAS KAINAS 
SPECIALIAI VELYKOMS ___ $33.99

Šventąjį Kazimierą vyčiai ir 
ateitininkai paminėjo dalyvau
dami pamaldose ir* bendroje 
komunijoje kovo 1. Po pamal
dų visi vyko į užmiestį bend
rų pusryčių. Dalyvavo apie 70 
asmenų.

O.V. Milašius paminėtas Pa
ryžiuje,- o pas mus dar ir da
bar minimas Amerikos Lietu
vių Tarybos atsisakymas šį mi- jungos skyrius kovo 7. 
Dėjimą paremti lėšomis. Kultūrinę popietę kovo 8 d., g

- - r, rr- » Studijų dienas ruošia Lietu- 4 vaL> Lietuvių Banko patai- | 
yra įrašyta “In God We Trust”. - stud*entų Sąjunga. Jos ivyks P°se ruošia Pabaltijo Moterų £ 

_ x - - X • i v X X - X 1-1 Reiktų tada keisti ir New balandžio 4 ir 5 • ‘ Tarybos lietuviškasis skyrius. XBet ne visi taip galvoja. Yra tų taip centralizuotos kaip ka- Yorko valstybės konstituciją, Daį^ncmo 4 Dr Kostas Ostrauskas kalbės t
žmonių, kurie norėdami kovoti talikų, tai Anfuso siūlytų ture- nes prasideda padėkojimu Na“,a- val?^ ^sinnko atei- neseniai mirusia rašytoją g 
su tėvais, muša vaikus —tiem ti Amerikai atstovus ir prie jų. DievuL tinmkai sendraugiai. Ją sudaro Čiurlionienę. Dainuos so- i , havaiišku anrikosu “Del Monte”
vaikam, kurie lanko privatinę Santykių su Vatikanu svarbą Reiktų keisti himnąi Edmundas B:nkis - punumn- Augait^ė. Po progra_ Į dgu Sų S
mokyklą, reikalauja neduoti -a^kina kon^manas. — vardas kas, ^Ka^mieras ^0^- mQs _ pasivaišinimas g įėli’čiųbm jono sXos

* 200 amerikoniškų cigarečių bet kokios rūšies
K.e. i Priedo — 1 lūpų paišelis

SPECIALUS MOTERIMS No. 1 ........$79.20
6 3*2 yds. 100% vilnones palitui medžiagos

kyklas, galėtų naudotis miesto kos saugumą, ir turėti prie jo mokyklos, tai reikia pakeisti ir
autobusais kaip ir’ tie vaikai, atstovą vien informaciniais su- Amerikos pinigus, kuriuose 
kurie vyksta į viešąsias mokyk- metimais būtų naudinga bend-

rai kovai. Jei kitos religijos bū- Reiktų tada keisti ir New

Kazimieras čikotas
, langvatų, kuriom naudojasi vie- suprato prezidentas Roosevel- To, žinoma, ir siekia Amen- “— mi visi 

šosios mokyklos. Iš čia atski tas, pasiųsdamas savo asmeninį “etinės kultūros draugija” kaitien® — sekretorė, Vincen- 
rose Amerikos valstybėse visą atstovą Miron Taylor. Dabartį- ar karingi ateistai, pasivadinę---- - '

cmd konfliktni, kuriuos mu iri otų Ainonkn csnnti visokiais pilipfiniiĮ V3r* Kčiip su Arncrikos psslcold
sprendžia teismai ir gyventojų sidūrusi lygioje plotmėje su dais jų siekimai yra pre- 
balsavimai. Sovietais, nes iš didžiųjų valsty- tiem amerikiečiam, kurie

Stabteltam ties konfliktais, bių Amerika ir Sovietai neturi Ameriką kūrė, jai konstitucijas
ražė tradicijas sudarė. Vals-

£ £ tybės tėvai, atskirdami bažny-

Maskvai
Amerika karo metu davė So

vietam karo medžiagos ir kt. 
už 12 milijardų dol. paskolos. 
Ar Sovietai ją grąžins? Prieš

Labai svarbus pranešimas visiems | nu° ^alsty?>ės’ s^re tarp r , - , £ jų santykius viena kitos pnpa-
tautieciams. kurie siunčia siunti- I Žmimo ir bendradarbiavimo, o 

7 £ ne kovos.
nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus | vak motyklų

£ Bedieviškam komunizmui ap- kytojai streiką baigė. Jie suti- 
£ importuojame įvairias prekes. Kadangi šias prekes mes £ valdžius pusę pasaulio ir grasi- dirbti už 36.75 dol. 7 valan- 
g gauname be jokių tarpininkų, tai savaime suprantama, £ nant • o tajp du darbo dienai, nuo 1960 vi-
| mes galime pardavinėti jas pačiomis žemiausiomis kai- £ jaunimo nusikalti- dūrio 42 dol. 6 valandų darbo
-£ nomis. Musų nuomone. Jus be reikalo eikvojate laiką ir X La- 1L1 ii j- dienai
£ pinigus, mokėdami reguliarias kainas. Jūs galite įsigyti £ msįn niekad nebuvo toks dt-
£ praktiškai visus Jum.3 reikalingus daiktus, mokant urmo Į* delis reikalas kaip dabar Ame- — Rumunijoje esą suimta ei- 
x kainas. Prašome parašyti mums laišką ir mes tuo jaus iš- £ rikes vaikam pradėti mokyklos lė valdininkų, kad jie už ^y-
£ siusime pageidaujamas prekes paštu ir už tai neskaity- $ dieną malda". sius mėgino paleisti iš Rumu-
d sime jokiu oanildomu mokesčiu. Žemiau mes naduodame | Teismo sprendimas būsiąs nijos i? jaugiau žmonių, pri- 

paskelbtas tik per porą savai- dengdami juos emigruojančių
* x:". žydų dokumentais.

Mes esame atstovai daugelio Europos firmų iš kurių

1 kigr. degintos braziliškos kavos
kigr. olandiško kakao

1 kigr. taukų
1 kigr. plakto sviesto
2 kigr. cukraus

14 kigr. Ceylono arbatos
1/2 kigr. olandiško šokolado

ęnviFTll povandeniniai * y«s- %> vilnones pantui meaziagos
i Aivlf D»?c AuemL™ 1 3 100% vilnonės medžiagos moter. kostiumui
laivai fkie AMcKiKOb £ g yds. Rayon medžiagos pamušalams

KRANTŲ & 3 yds. 100% vilnonės medžiagos suknelei3 yds. 100% vilnonės medžiagos suknelei t
Sovietų povandeniniai laivai 8 yds. Rayon medžiagas suknelėms ir bliuskutėms

vis labiau veikia ir priartėjo 8 yds. medvilninės medžiagos (cotton) suknelėms ir
. . prie Amerikos miestų per 500 bliuskutėms

7 metus Sovietai zadejosigrą- mvliu Tai pareiškė Amerikos f

ne kovos.
S American Journal vedamąjį skolingi.

prie Amerikos miestų per 500

iūros oneraciiu šefas adm Bur- l SPECIALIAI VYRAMS No. 1 ..... $89.00L L-j i- „ ■ k 3/2 yds. 100% vilnonės palitui medžiagos
tai nesiiaučia niekam nieko ke’ dldel.e Sresme A“ įį 3^ yds. 100% vilnonės medžiagos kostiumui

merikos saugumui. g yds. Rayon medžiagos pamušalui
10 yds. nylono medžiagos baltiniams
10 yds. medvilninės Oxford medžiagos baltiniams 

Priedo — 10 “Gilette” skutimosi peiliukų
SPECIALIAI PARINKTAS ............ $148.85

7 yds. 100% vilnonės medžiagos 2 vyr. kostiumams
6 yds. Rayon medžiagos pamušalams
6 yds. vilnonės medžiagos suknelėms
3 yds. 100% vilnonės medžiagos moter. kostiumui
3 yds. Rayon medžiagos pamušalams

žinti, bet tik 300. mil. Dabar 
Mikojanas pareiškė, kad Sovie-

Priedo — 1 lūpoms paišelis

Laiškas redakcijai 
dėl siuntiniu

£ sime Jokių papildomų mokesčių. Žemiau mes paduodame 
S kainas įskaitant pristatymą ir prašome Įsitikinti, jog 
X perkant pas mus Jūs jokiu būdu negalite permokėti.
£ Reg. Mūsų
£ kaina kaina
£4 1. Vilnonas medžiagos kostiumas 3'/> jardo   $10j00 
£ 2. Impilams medžiagos dvigubo ploč.o ............... 2ao

3. Vilnonas skareles ....... ........—........-........... ..........
£ ♦. Skareles paprastos .............. -......-...................-... .70

5. Stiklams plauti rtžtukai su tikru deimantu ... 6.00 300 v
£ 6. Plaukams kirpti mašinėlės (gamintosSolingen) 4.00 . 200 £
A 7. Skustuvas (gamintas Soiingzn) ............   6.00 230
£ 8. Visų rūšių žirklės (gaminto* Sdingeh) .........  3X0 125 £

£ 
i

130 £
125 $
35 £

t Dėl vietos stokos mes negalime išvardinti visų daiktų, £ 
kuriuo^ mes turime sandėlyje. Prašome įsidėmėti, kad £ 

£ visos mūsų prekes yra aukščiausios kokybės su garantija, $ 
£ kad arba Jūs gavę prekes būsite pilnai patenkinti, o jeigu $ 

ne, tai mes sugrąžinsime Įmokėtus pinigus ir padengsime £
$ visas išlaidas. Reikalaukite medžiagų pavyzdžių ir pla- £ 
£ tesnių paaiškinimų.
3 _.........................................   tRasykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką £ 

atsakymą. *

Brangus Pone,
Sausio 9 Jūsų laikraštyje, g 

Darbininke, buvo pagarsinta, “ 
kad sumažinamos 1 
kainos siuntiniams Į U.S.S.R. 
ir Lietuvą. Tuo tarpu man c 
siuntinys per Package express £ 
Co., 1530 Bedford Avė., Bro- 
oklyn, N.Y., kainavo daugiau, v 
kaip keturis mėnesius atgal. * _ _
Prašau palyginti skirtumą, jį Siunčiame ir vaistus į Lietuvą ir U.S.S.R. 
Rugsėjo mėn. 1958 siunčiau ir C 
muito mokėjau: už 43 jardus y 
medžiagos $5.91, už 10 skary- | 
čių — 2.50, už 3 marškinius v 
— 1.75. Sausio mėn. 1959 mo- “ 
kėjau: už 32 jardus — $9.60, ■ 
už 2 skarytes — 1.00, už 4 U 
marškinius — 4.00. Čia nuro- 7 
dytas muitas tiktai medžiagoms | 
ir skarytėms. Kaip Jūs galite v 
tokią melagystę Į laikraštį dėti. R 

Su pagarba R

pagarsima, U Avajuu uicuzuaįVD pauiuoaiaiiio

natarnavimu vilnonės medžiagos vyriškam palitui
F n 3 yds. Rayon medžiagos pamušalui

3 yds. 100% vilnonės medžiagos moteriškam palitui 3 . _ ... ...
2 _
2 pagalvėm užvalkalai
6 turkiški rankšluosčiai 12x22

yds. Rayon medžiagos pamušalui

yds. Rayon medžiagos pamušalui 
paklodės 70 x 100

Užsisakyikte mūsų pilną katalogą

Mūsų sandėliuose yra visokių vaistų — išpildome ir 
receptus. Prašykite ir atsiusime kainoraščius. Palyginkite

GREITA! e GERIAUSIA; • LrUtVJU

PINIGAI
Sis skelbimas jums sutaupo

50 centų

LIETU
'0 u

Mcre'tY ii -

Tuojau pat iškirpkite jį ir 
siųsk ite mums kartu su užsa
kymu — sutaupysite 50 centų.

AMERICAN & FORE1GN BOOK CO. S
22 CHAPIN PLACE, HARTFORD, CONN. £ 
Te!ef. CHapcl 6-4773. į
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Du trečdaliai žmonių gula alkani
"Du trečdaliai žmonių eina 

gultų alkani”, pareiškė vienas 
Azijos bėglys, kurio šeima bu
vo sušelpta Amerikos aukoto
jų dovanomis. “Tai kruvinas 
faktas. Komunistam jisai duo
da progos^-sėti neapykantą. Jū
sų gi nusiteikimas yra kitoks. 
Amerikos vyskupų šalpos fon
das atsigręžia prieš tą neapy
kantą, kai rinkliavos 16,000 
bažnyčių sukrauja meilės arse
nalą. O meilė, mano draugai, 
meilė visada triumfuoja!”

Meilės reikia visur, kur yra 
badas, skurdas, vargas, nelai
mė, liga, persekiojimas ir trė
mimas. Ar visi krikščionys tai 
supranta? Ar yra pasiryžę sa
vo artimui padėti? Tai priklau
so nuo to, kiek yra Įsisavinę. 
Evangelijos, žodžius, kurie at
vejų atvejais primena artimo 
meilės pareigą.

Nuostabu šiandien yra ne 
tai, kad žmogus laido i visatą 
savuosius satelitus, bet kad ji
sai išsilaiko žemėje, kurioje yra 
daugiau alkanųjų negu sočiųjų 
ir kurioje pristinga ramybės 
ir prieglobsties milijonam per
sekiojamų. Tai yra taip pat kru
vinas faktas, susimezgęs su ko
munizmu. “žymieji pasaulio 
miestai, kaip Hong-Kongas, Sai- 
genas, Kalkuta, Berlynas ir ki
ti, —rašoma Vyskupų šalpos 
fondo atsišaukime. — yra nū
nai pavirtę į šmėkliškus mies
tus benamių žmonių iš už ge
ležinės sienos. Jie pabėgo nuo 
teroro, ir jų akys nukreiptos Į 
laisvojo pasaulio pasigailėjimą’.

Ar juos reikia dar labiau nu
vilti? Artimo meilė to nelei
džia. ‘Kai slegia vargas, kai 
puola ligos, kai gabalais plyš
ta rūbai, kai alkimas kerta jė
gas — galite padėti tiem ne
laimingiem per rinkliavą savo 
parapijose”. Amerikos vyskupų 
rinkliava šiemet vykdoma ko
vo S. ateinanti sekmadieni.

★

Laetare sekmadienis yra vi
dury gavėnios. Dar gavėnios
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pradžioje vienas klebonas kal
bėjo savo parapiečiam: “Ką su
taupote gavėnios metu atsisa
kydami nuo sotesnio valgio ir 
pramogų, priklauso vargšam”. 
Jie laukia 51 krašte, kur pasie
kia Amerikos vyskupų šalpa.

Kai kurie kraštai kenčia dėl 
žmonių gausumo, kiti — dėl 
ištikusių nelaimių, gamtos ka
tastrofų. nederliaus; dar kiti 
dėl žemos kultūros neįstengia 
visų aprūpinti. Milijonai yra 
bėglių —komunistinio perse
kiojimo aukos. Kiekviena mū
sų auka, kurią gavėnioje pa
darome, gali sumažinti jų au
kos sunkuma.

štai, .“Kinijos bėgliui, atsi
dūrusiam Hong-Konge, puodu
kas ryžių ir gabalėlis žuvies ga
li apraminti alki. Jam tai bus 
puota, o mums — trupinėliai 
nuo gausiais valgiais apkrauto 
stalo”. Ar norime tiem nelai 
mingiem suruošti puotą? To 
negalima padaryti, jeigu galvo
jama tiktai apie save. Tada ir 
puodukui ryžių neištenkama 
lėšų. Bet kas yra užtikrintas, 
kad jo susitelktų gėrybių, ku
rių kitiem trūksta, nepritruks 
kada nors pačiam?

Amerikos vyskupų šalpos 
fondas šiemet siekia surinkti 
bent penkis milijonus dolerių. 
Suma neatrodo didelė, kai skai
toma, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra apie 35 milijo
nai katalikų. Turint galvoje 
vaikus ir neturinguosius, ima
mas tik kas septintas, kuris ga- 
lėtų paaukoti vieną doleri. Su
prantama, jog katalikai suau
koja daug savo parapijom, vie
nuolynam ir misijom išlaikyti. 
Sumos siekia šimtus milijonų. 
Bet anų penkių milijonų taip 
pat reikia: reikia ištiesti soli
darią katalikų ranką plačiame 
pasaulyje vargstantiem.

Amerikos vyskupų fondas iš 
vydomojo vajaus paremia taip 
pat lietuvių šalpos reikalus. 
Pernai Balfui buvo įteikta 20, 
000 dolerių.

Skambalo nepaverskite į raudonąjį laikraštį
Pavergtoje Lietuvoje Vinco 

Kudirkos minėjimo, kaip pra
ėjusiame Darbininko numery
je rašyta, nebuvo galima pra
eiti tylomis. Tačiau nerasta už 
ko užsikabinti, kad jį galima 
būtų apšaukti socialistu, • jeigu 
ne marksistu. Ir ne dėl to, kad 
‘Kudirkos veiklai nušviesti iš 
marksistinių pozicijų iki šiol 
dar labai nedaug kas padary
ta” (G. Adomaitis). Būtų buvę 
padaryta, jeigu tai leistų Vin
co Kudirkos asmuo, jo veikla, 
raštai ir net asmeniški pareiš
kimai. Yra žinomas priešmirti
nis V. Kudirkos prašymas dr. 
J. Bagdonui: “Tik nepaversk 
Skambalo (t.y. Varpo) į specia
liai raudonąjį laikraštį”. Taip 
pat žinomas Vinco Kapsuko— 
Mickevičiaus, Kudirkos bendra- 
laikio ir jo slapyvardžio(Kapso) 
sekėjo atsiliepimas: “Socializ
mo idėjos į jį atsimušdavo, 
kaip žirniai į sieną”. Abu tie 
pareiškimai skelbiami Lietuvos 
tarybinėje spaudoje.

Verta būtų už tai pasmerkti 
Vincą Kudirką, nestojusį į 
“marksistines pozicijas”. Dar 
labiau reikėtų jį išbraukti iš 
mokyklų programų, nes “lite
ratūros pamokų metu dažnai 
mokytojams susidaro sunku
mų” (J. Lebionka). Bet jeigu 
smerksi ar brauksi, tai susidur
si su kitu sunkumu. Vincas Ku
dirka dar gerai žmonių prisi
menamas ir žinomas kaip kovo
tojas su caristine' priespauda. 
Kudirkos niekinimas keltų ne
pasitenkinimą ir rodytų tos 
priespaudos teisinimą. Būtų 
prieštaravimas tam, kas 'bolše
vikų apskritai rašoma apie prie
spaudą. Kaip iš tos kilpos išsi
sukti?

Neliko nieko kito, kaip skelb 
ti. kad Vincas Kudirka — Kap
sas buvo toks rašytojas ir vei
kėjas, kuris “nerado ir negalė
jo rasti teisingo kelio, painio
josi prieštaravimuose” (G. A- 
domaitis). Vadinasi, jeigu esi 
vagis ir tave vejasi, tai vykis 
kitą ir rėk, kad anas apsivogė...

“BURŽUAZIJOS GYNĖJAS“ 
GINA VARGDIENIUS

Labiausiai rėkiančiu, kad V. 
Kudirka nėjo teisingu keliu, 
“aiškiai susirišdamas su augan
čia lietuvių buržauzija ir ilgai
niui tapdamas vienu iš ryš
kiausių jos ideologų”, pasiro
dė bolševikų prieplaka J. Žiug
žda. ‘Tiesoje” (1958 sausio 13) 
jis parašė sieksninį straipsnį 
“Vinco Kudirkos visuomeninės 
— politinės pažiūros”. Tą nesą
monių pilną rašinį užrišo to
kiu mazgu:

“V. Kudirkos pasaulėžiūros 
bruožai, kaip priešingumas so
cializmui, šovinistinės nuotai-

Vinco Kudirkos minėjimas Lietuvoj ė

paminklas NaumiestyjeV. KUDIRKOS

kos, klasinės taikos skelbimas, 
buržuazijos interesų gynimas, 
— visa tai sudarė sąlygas Lie
tuvos buržuazijai jos kovoje 
prieš darbo žmones panaudoti 
V. Kudirkos idėjinį palikimą 
buržuazinei — nacionalistenei 
idelogijai skelbti ir skiepyti”.

Kad šis mazgas, sulipdytas 
iš komunistinio seilėjimosi, 
bent kiek laikytųsi. J. Žiugžda 
remiasi ne V. Kudirkos tikro
mis pažiūromis, jo veikla ir 
raštais, ir ne savo lituanisto 
mokytojo žinojimu, bet nemok
šišku Lietuvos istorijos aiški
nimu. Žinoma, kad J. Žiugžda 
buvo parašęs Lietuvos istorijos 
vadovėlį, kuris net komunistų 
partijai pasirodė per daug jau 
pertemptas ir dėl to nepasle
piąs ryškaus melo. Dabar J. 
Žiugžda, “istorikas”, persitem
pė aiškindamas feodalizmo lie
kanas. kapitalizmą, proletaria 
to ir buržuazijos augimą Lietu
voje V. Kudirkos laikais. Rei
kėjo, mat. parodyti, kad V. Ku
dirka nebuvo pažangus, nesidė
jo su darbininkų judėjimu, ne
rėmė klasinės kovos, bet sie
kė “stiprinti lietuvių naciona

linės buržuazijos po
zicijas”, o “bajorų luomų bu
vimas — V. Kudirkai visiškai 
normalūs dalykai. Jie tvarkyti
ni taip pat tik tautiniuose rė
muose”. Tautiškumas jam pri
kišamas kaip kaltė.

J. Žiugždai pirmiausia pri- 
kištinas atradimas “buržuazi
jos augimo” tada, kai ji smu
ko po 1863 metų sukilimo. Bau
džiava buvo panaikinta, dvarų 
sumažėjo, bet miestų dar nedi
dėjo ir caro laikais pramonė 
Lietuvoje neaugo. Apie gausų 
proletariatą nėra ko kalbėti. 
Tegalima kalbėti apie bežemius, 
kumečius, tarnus ir tarnaites, 
bet kai neskelbiama statistikos, 
kokį procentą Lietuvoje jie su
darė, tai ir lieka tik burbulas 
visos kalbos apie “klasinę ko
vą” Lietuvoje.

V. Kudirka buvo teisus, kai 
jis į tą Mausimą žiūrėjo dau
giau tautiniu požiūriu. Samdi
niai, kumiečiai, darbininkai, 
tarnai buvo nutautinami ir 
skriaudžiami daugiausia ne'ie- 
'tuvių: lenkų, rusų. žydų. Ken
tė ir smulkūs artojai, kurių bu
vo daugiausia. Ir ne dėl to, kad 

kokios “buržuazijos” buvo pa
vergti, bet kad nelengvai ver
tėsi iš savo žemės, buvo neap- 
sišvietę, rusiškos priespaudos 
ir ilgos baudžiavos nužeminti, 
praradę pasitikėjimą savimi ir 
besijaučią menkesni už kitus. 
Tokius žmones vargdienius ir 
artojus V . Kudirka užsistojo. 
Bet kada jo sueiliuotas “Arto
jo skundas” dabar tarybinėje 
spaudoje cituojamas, tai jisai 
atsisuka labiausiai į dabartinius 
“pilvočius — ponus visokius”:

“O čia pilvočiai, ponai visoki, 
Tik krauju mano vien išmai

tinti,
Žmogum nenori manęs va

dinti,
Niekin ir spardo lyg šuni 

kokį
O, sielvartėli, mano didžiau

sias!
Tai aš apleistas ant margo 

svieto!
Tiek turiu kęsti vargo taip 

kieto,
Lyg už visus aš bučiau kal

čiausias!

Kai dabar tarybinėje spaudo
je pažymima, kad šiuo eilėraš
čiu buvo “smerkiama socialinė 
nelygybė ir neteisybė visuome
nėje” (G. Adomaitis), tai la
biausiai pasmerkiama dabarti
nė nelygybė tarp raudonųjų po
nų ir darbininkų, tarp partinių 
pirmūnų ir kolūkiečių. Lietu
vos pavergto artojo duona da- 
•bar minta visoki pilvočiai “ideo 
logai”, kaip ir pats J. Žiugžda 
su visom kitom prieplakom ir 
su visa “didžiąja tėvyne” — 
Sovietų Sąjinga.

LIAUDIES ŠVIETĖJAS IR JOS 
MULKINTOJAI

Vincui Kudirkai prikišama, 
kad jisai ‘aistriais ir teisingais 
žodžiai pasmerkęs išnaudojimą, 
išreiškęs valstiečio skriaudą.... 
pasilieka bejėgis savo sprendi
mu —jis išeities siūlo ieško
ti tik moksle, tik švietime”. 
Taip postringuoja G. Adomai
tis, ėmęsis apibudinti “Rašyto
jo palikimą” (Literatūra ir Me- 
no<: 10,53 prijcdžia 27.) Tąjį V. 
Kudirkos “bejėgiškumą” ir “ri
botumą” sutartine gaida suokia 
visi. Šiuo atžvilgiu vadina jį li
beralu, pozityvistu. “Jis libera
las, kai socializmą laiko svajo
ne” (G.A.). Jo “pozityvinė ideo
logija buvo stabdys, neleidžiąs 
jam susilieti su liaudimi ir ko
voti grynai už jos interesus” 
(J. Lebionka). Ar taip tikrai bu
vo?

Tuos tvirtinimus pirmiausia 
patys sugriauja, kai J. Radze
vičius pastebi, kad “apylinkės 
žmonės ....prisimena gerąjį dak
tarą ....visi jie atsiliepia apie V. 
Kudirką vienodai: daktaras Ku

dirka mylėjo žmones”. Meilės 
negali būti ten, kur nėra ryšio. 
Kudirka turėjo artimą ryšį su 
liaudies žmonėm, tarp jų gyve
no, juos gerai pažino ir jų in
teresais rūpinosi. Tai nurodo 
pats J. Žiugžda,’ prieštaraująs 
kitiem ‘partiniam ideologam”, 
kai rašo: “V. Kudirka daugeliu 
atvejų teisingai, sutinkamai 
(m.p.) su lietuvių liaudies ma
sių interesais vertino dauge’į - 
kultūrinio gyvenimo, švietimo, 
mokslo ir kitų reiškinių”. Ku
dirkai buvo visai aišku, kad ano 
meto kaimo žmonių vargas tu- ' 
rėjo gilias šaknis tamsoje, ku
rią tegalėjo praskaidrinti ap- 
Švieta. Ir tai suprato nebe jis 
vienas: buvo leidžiamas kata
likiškos minties, laikraštis var
du “Apšvieti”. Kudirka ragi
no kaimiečius mokytis geriau 
įdirbti žemę, eiti į prekybą ir 
amatus. Jie buvo nelietuvių, jų 
išnaudotųjų rankose. Labiausiai 
gi skatino šviestis, geriau su
prasti socialinius žmonių san
tykius, pažinti savo padėtį ir 
geriau atpažinti tikruosius mul
kintojus.

Tarp tų mulkintųjų buvo ir 
tie lietuviai, kurie tesišvaistė 
revoliucinėm idėjom, interna
cionaliniais šūkiais, perdėtais 
socialistinės santvarkos žadi
niais. Gerai, kad dėl to Kudir
ka laikė “socializmą svajone”. 
Ji pozityviai negalėjo padėti, 
“kad užderėsimas būtų geres
nis” (V. Kudirka), o galėjo tik 
daugiau prisėti piktybės sėklų: 
tarpusavio nesantaikos ir kla
sių kovos. Kad V. Kudirka sie
kė santaikos ir vienybės, tai J. 
Žiugždai atrodo buvęs nusi- - 
kalstamas “klasinės taikos skel
bimas”. Taika netilpo į progra
mą vėlesnių kapsukininkų ir 
netelpa į dabartinių bolševikų, 
bet ji gerai įtilpo į Didžiojo 
Kapso tautinės vienybės pro
gramą: “Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi”.

Vincas Kudirka pasižymėjo 
ir religine apykanta, kai rašė: 
“Norite tikėti —tikėkite. Tik
tai žiūrėkite, kad jūsų darbai 
būtų geri.... Visuose lygiai Kris
tus gyvena”. Tam suprasti 
taip pat reikia didesnio apsi
švietimo; nepakanka tiktai ri
boto marksistinio katekizmo. 
Kudirka šiuo atžvilgiu buvo 
aukštesnis ret už tuos savo tal
kininkus, kurių prašė nepa.-c"- 
ti Varpo skambėjimo raudonu 
gaudesiu.
RAUDONAS LOPAS NELIMPA 
PRIE LIETUVO PATRIOTO
Tarybinėje spaudoje d abar 

norima išgauti bent Vinco Ku
dirkos nusičiaudėjimą, kuris 
rodytų jo artumą marksistinėm 
pozicijom. J. Lebionka savo 
str. “V. Kudirkos ideologijos ir 
kūrybos bruožai” (Tarybinis 
Mokytojas, 1959 sausio 1) ir 
J. Butanas “Nauja medžiaga V.

(Nukelta į 4 pusi.)

1933 metais visas krikščio
niškasis pasaulis iškilmingai 
paminėjo 19 šimtų metų sukak
tį nuo Kristaus mirties ant 
kryžiaus. Tuo metu Jeruzalėje 
buvo surengtas specialus teis
mas, kurį sudarė penki žy
miausi žydų mokyti vyrai. Teis
mas turėjo bešališkai iš naujo 
persvarstyti tą tragiškiausią ir 
niekšingiausią pasaulio istorijo
je bylą, kuri buvo paruošta 
prieš Jėzų; Vėliau šis teismas 
spaudai pateikė tokį praneši
mą:

“Po labai rūpestingo indivi
dualaus apsvarstymo teisėjai 
keturiais balsais prieš vieną pa
skelbė, kad jie su tuometiniu 
Kristaus bylos sprendimu visiš
kai nesutinka ir moraliai pačią 
Jėzaus Nazarėno bylą atšaukia. 
Kristaus nekaltybė šiame teis
me buvo aiškiausiai įrodyta. 
Taigi, tuometinis Kristaus nu
tiesimas mirti yra didžiausia 
niekšybė.’

Kun. Fr. Christopher, C.P.

NEVERTASIS AUKŠČIAUSIAS

KUNIGAS

Tiesa, žydų liaudis. Rašto ži
novų ir fariziejų vadovaujami, 
matydama, kad Pontijus Pilo
tas priešinasi Kristaus pasmer
kimui. visą atsakomybę už Kris
taus mirtį prisiėmė sau. Tačiau 
buvo vienas asmuo, kuriam la
biausiai priklausė ši atsakomy
bė. Tai Kaipas, — “aukščiau
sias to meto kunigas”, — kaip 
sako Evangelija. Kaipas paruo
šiamajame teismo posėdyje pa
teikė savo sumanymą — ap
kaltinti Jėzų ir nukryžiuoti. 
Taip Kaipas suvaidno lemiamą
jį vaidmenį, šis aukščiausiojo 
žydų teismo susirinkimas įvy
ko tuoj po to, kai Kristus pri
kėlė iš numirusių Marijos ir 
Mortos brolį Lozorių. Kaip ir 
buvo galima tikėtis, šis nuo
stabusis Kristaus stebuklas 
žmonėms padarė neapsakomai 
didelį įspūdį. Jie suprato, kad 
Jėzus Nazarėnas yra tikrasis 
karštai ir seniai lauktas jų Me
sijas. Dėl Lozoriaus prikėlimo 

iš numirusių didžiai susijaudi
no visa Jeruzalė. Atrodė, kad 
tik staigus Kristaus pasišalini
mas iš viešojo gyvenimo galė
jo žmonės kiek nuraminti ir 
neprivesti prie viešų* demons
tracijų, kurios galėjo išjudinti 
ir romėnus, šie gi būtų griebė
si griežtų represijų prieš žy
dus. Dėl to buvo nusigandę vi
si žydų vadai ir tuoj sušaukė 
sinedrijoną, kad apsvarstytų la
bai pavojingą padėtį.

Sinedrijono susirinkime grei
tai ir vieningai buvo apsispręs
ti, kad Jėzus Nazarėnas būti
nai turi mirti. Jau prieš mėne
sį Jeruzalės žmonės galėjo ma
tyti, kad jų vyresnieji ieško 
progos Jėzų pražudyti. Vyres
nieji tuo metu bandė daryti vi
sa, kad minia paniekintų Jėzų 
ir Jį atmestų. Tačiau jiems tai 
nepasisekė. Dabar, matydami 
Jėzaus dar didesnį populiaru
mą, jie suprato, kad jų meto
dai. vartoti prieš Kristų, neda
vė jokių vaisių. Beliko vienin
telė išeitis: prisidengus legaliais 
įstatymais, Jį nužudyti.

Nors jie ir buvo pilni di
džiausio nesąžiningumo, tačiau 
nė vienas nenorėjo imtis ini
ciatyvos. Nužudyti Kristų buvo 
gan rizikinga, nes galėjai susi

laukti žmonių pajuokos ir ne
apykantos.
. Dabar sinedrijonas ir susirin
ko. kad išreikštų didį savo iš
gąstį ir rūpestį liaudies gerove. 
“Ką gi mes darysime?”—skun 
dėsi jie. — šitas žmogus rodo 
didelius ženklus ir daro dide
lius stebuklus. Jeigu mes Jį pa- 
liksme ramybėje, visi žmonės 
įtikės į Jį. ir romėnai ateis ir 
atims iš mūsų namus, mūsų 
vietas ir visą mūsų tautą dar 
labiau pavergs.

Taip jie sėdėdami kalbėjo 
ir kalbėjo be jokios tvarkos 
ir be jokio pasekmių. Kaipas 
gi sėdėjo nuvargęs, išsemtom 
jėgom ir be kantrybės, nes, 
kaip jam atrodė, matė sinedri
jono protinį paikumą. Pagaliau 
nebegalėjo daugiau iškęsti ir, 
nekontroliuodamas savo nekan
trumo, užbaigė nelemtais ir 
grubiais žodžiais šias diskusi
jas: — Jūs visiškai nieko ne
žinote! Argi jūs nesuprantate, 
kad geriau yra, jei vienas žmo
gus mirs už visus žmones, nei 
kad visa tauta turės pražūti!

Kaipas buvo nerūpestingas 
ir staigaus temperamento, su 
atšipusia ir miglota -galvosena, 
kuri buvo persunkta puikybės 
ir žiaurumo. Jis buvo Anuo 

žentas, ir abu, kaip pažymi šv. 
Luko evangelija, dalinosi vy
riausiojo kunigo užimama vie
ta. Legaliai tegalėjo būti vie
nas vyriausias kunigas, o prak
tiškai buvo du: Kaipas, kuris 
dėvėjo aukščiausiojo kunigo 
drabužį ir atlikinėjo visas kuni
giškas apeigas, ir Annas, ku-' 
ris stovėjo už scenos ir kon
troliavo politines įtakas ir fi
nansinius interesus, kas tik lie
tė aukščiausiojo kunigo' tarny
bą. šita sutartis, kuri truko aš- 
toniolika metų Pontijaus Pilo
to valdymo laikais, Kaipą vi
sada degino ir kurstė karjerai. 
Jis visada buvo pasiryžęs pa
šalinti tuos, kurie kėsintųsi į 
jo tarnybą ir jo garbę. Kartu 
galėjo iškęsti ir pažeminimą, 
kad tik išsilaikytų savo vietoje. 
Taip jis gudriai žaidė drauge su 
Annu ilgą laiką.

Kaipas pirmininkavo sined- 
rijonui, kai prasidėjo Kristaus 
teismas. Reikia atsiminti jo stai
gų būdą, jo demonišką išdidu
mą ir, pagaliau, jo desperatiš
ką rūpestį išsilaikyti vietoje ir 
kartu išlaikyti Anną. Todėl si- 
nedrijone jis ir sušuko piktai, 
kad vieną reikia paaukoti už 
tautą.

Pirmiausia šiame teisme 

krinta į akis liudininkai. Kaip 
atrodo, visa buvo planingai su
tvarkyta, kad užsitikrintų lau
kiamą teismo sprendimą. Visi 
liudininkai iš anksto buvo ge
rai papirkti ir rūpestingai glo
bojami. Tačiau teisme liudinin
kai maišėsi savo pasakojimuose 
ir prieštaravo vienas kitam. 
Daug neteisingų liudininkų sto
jo prieš jį, ir jų liudijimai vie
nas su antru nesutiko, pastebi 
Evangelija.

Kodėl liudininkai susimaišė? 
Kas kaltas? Ar Kaipas? Jeigu 
taip, — tai, kaip teismo pirmi
ninkas, jis turėjo geriau su
tvarkyti ir prižiūrėti liudinin
kus. O gal pasireiškė jo stai
gus būdas, jo nerangumas 
klausinėti sumaišė visus liudi- 
nininkus? Gali būti, kad taip. 
Kaip visuomet, taip ir dabar 
Kaipas buvo savo desperatiško
je padėty. Visa byla prieš Kris
tų. atrodė, sugrius. Tačiau Kai
pas bijojo savo valdovo Anno 
surauktos kaktos, todėl buvo 
pasiryžęs eiti bet kokiu keliu, 
kad pasiektų tokio teismo 
sprendimo, kokio Annas reika
lavo.

Iki šio taško byla atrodė ma
žiausiai legali, tačiau dabar, 
metęs į šalį visas pinkles, Kai

pas ūmai pakilo iš savo vietos 
ir dideliais žingsniais nužengė 
per teismo rūmus. Jis sustojo 
prieš Dieviškąjį Kalinį ir ban
dė Jį teroru priversti, kad pri
sipažintų kaltas.

Sinedrijonui buvo vienas ypa
tingai svarbus klausimas, kurį 
norėjo rūpestingai paneigti; tai 
Kristaus dievystės klausimas. 
Jie nelaikė to mažos vertės 
dalyku. Kristus jiems daug kar
tų tai priminė savo ginčuose 
su jais, ir jie, didžiausios ne
apykantos pagauti, bandė Jį už
mušti akmenimis. Jie teisme 
ignoravo Kristų kaip Dievą res 
tai laikė labai pavojingu daly
ku. apie kurį teisme negalima 
kalbėti. Jie bijojo susidurti su 
tuo faktu. Jie ieškojo kitos 
priežastės. kuria galėtų pasi
remti ir padaryti sau palankų 
sprendimą. Tačiau Kaipas sa
vo desperacijoje sušuko: “Aš 
prisiekiu tau gyvuoju Dievu, 
pasakyki mums, ar tu esi Kris
tus. Dievo Sūnus?” Di.ielė bai
mė ir tyla apėmė visus susi
rinkusius. Jie laukė atsakymo.

Didžiai tvirtas pasigirdo Kris 
taus atsakymas: “Tu tai pasa- 
dei: aš esu!” — “Jis pikta žo- 
džiauja Dievui" — rėkė Kai-

(Nukelta į 4 psl.)
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tuosius lygta#. Bet man Šuo 
atveju ne tik sunku šventuo
sius lyginti, bet ir visus tuos 
įtakingus žmonės, nes vieni vie

1241 N. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 

HUmboldt 6-2818

Septynių Jankaus. Lietuvišku parapijų mus, pabirusius visame pasau- 
Jūrų” (“Seven Seas”) laivą, ku- klebonai ir kunigai parodė man lyje sujungtų Į vieną lietuvių 

šeimą. Tik broliškoje vienybė
je mes būsime galingi ir mūsų 
nesugrauš laiko dantys, iki mus 
apjungs laisva nepriklausoma 
Lietuva. Labai džiaugsiuos, jei 
kada padėkos ženklan galėsiu 
Jums kuo nors atsilyginti, dirb
damas Sielovadoj, Vokietijoj.

Vėl grįžtu į Vokietiją pas sa
vo tautiečius rūpintis jų dva
sios reikalais ir gyventi jį var-

832 North 7th Street 
FHDLADELPHIA 23, PA.

atstovybė lietuvių kolonijai yra 
labai svarbi. Atstovybės žmo
nės uoliai dalyvauja mūsų pa- 
rengimuose ir lietuviškai para
pijai yra labai brangūs syečiaL 
Į atstovybę atvažiuoja ir iš Ar
gentinos, jei kas nori Lietuvo
je gautus savo diplomus reva- 
liduoti Argentinos valdžioje.

Kurio lie*uvioi labiausiai j- 
takingi tarp, saviškiu ir svotimp.

Jau sakiau, kad atstovybės 
žmonės yra labai įtakingi tarp 
savųjų ir taip pat tarp sveti
mųjų. Be jų, turime kolonijoje 
dar mielų ir įtakingų žmonių.

sakoma, kad sunku šven

tai pasakyti. Manome, kad" pu- bai svetingas, daug suranda ko
šė lietuvių kolonijos eina su lonįjai draugų. žodžiu, Lietuvos 
Bažnyčia, kita pusė — prieš. 
Praėjusiais metais Colorados 
partija pralaimėjo rinkimus. Lai 
mėjo baltieji (Blancos). Tikima
si, kad ji bus Bažnyčiai palan
kesnė.

-— Kiek lietuviam reikšmin
ga Bažnyčios įtaka?

Montivideo lietuviai ilgai ne
turėjo savo kunigo, tai gelbėjo- 
si, kaip galėjo. Tie,, kūne išsi
laikė geri katalikai, yra puikūs 
žmonės. Jie yra parapijos pa
žiba. Visokios progos yra pa
naudojamas, kad visi sueitų į 
parapijos salę prie “Asados”, 
prie kepamos liepsnoje mėsos, 
kuri yra gardi, visiems patin
ka. Taip praleidžiamos Joninės, 
Petrinės, Juozapinės. Vyčiai 
gražiai gyvuoja: yra puikių ber
niukų ir mergaičių. Prie para
pijos yra didelis kultūrinis ži
dinys susibūręs.

Ar turi jiem reikšmės Lietu
vos atstovybės buvimas?

Be abejo Lietuvos atstovybės 
žmonės dalyvauja visose tauti
nėse šventėse, jas organizuoja. 
Ministeris Dr. • K. Graužinės 
kartais pakviečia ir kitų valsty
bių atstovus, kad dalyvautii mū- 

. šų' šventėse. K/Čibiyas, atstovy
bės spaudos attache, labai daug 
rašo Urugvajaus ispaniškoje 
spaudoje apie Lietuvą. Peratš- 

. tovybę mūsų tautos reikalai 
randa atgarsį spaudoje ir radi
jo pranešimuose. P. Grišonas, 
atstovybės sekretorius, yra la-

NAMŲ ADRESAS
106-53 95th Street

JAU LAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS 
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siunčiančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

versitetą, kurie studijuoja gam
tos mokslus. Pasisekė gauti sti
pendijas, nes Urugvajaus (pe- 
zai jokiu būdu negali konku
ruoti. Europoje yna kiių vie
tos jėzuitų, kurie ruošiasi pro
fesūrai. Mūsų visų troškimas 
yra turėti greitąi katalikų uni
versitetą. Argentinos katalikai, 
nuvertus Peroną, jau atidarė du 
tokius universitetus: vieną Bue 
nos Aires, kitą Kordoboje. 
Abu yra jėzuitų įsteigti, tre-

* ‘ "t Buenos 
Aires’e. Taigi, matome, kad 
darbas eina pirmyn. Taip ir 
reikia. Kitaip šitos Amerikos 
protestantiškos sektos, kurios 
labai smarkiai veikia- ir jau a- 
titraukė mažiausiai šešis mili
jonus katalikų, ir rusų ko
munistai, kurie labai sumaniai 
veikia, gali imti viršų. Urugva
juje yra sovietų

Taigi, manau, 
šiokį tokį vaizdą 
žųjį Urugvajų.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais -----

----- WHIL-----1430 kiiocycles ■— Medford, Mass.
Kiekvien;, seKmuUieių nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite k$ 
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gaiš. ką”!
Su Dievu ir iki pasimatymo (Kitame numeryje: Kelkite ii 

kitą kartą. slogaus sapno į tikrą gyveni
T. Alf. Bernatonis, OEM Cap. mą!).

cijoskamantinėjamas, toliau 
atsąlančio į Mausimus apie U- 
rugvajaus lietuvių religinį ir 
tautinį nusistatymą ir darbą o 
taip pat lietuvių jėzuitų misi
ją. pirmiausią

lietuvię mokyklos reikalu. 
— Mūsų ordino vyresnieji 

mano, —^aiškino TJ. Venc
kus, SJ.» kad Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijose yra daug 
svarbesnių uždavinių, negu stei
gimas Montevideo parapinės 
mokyklos, kuri iš tiesų pirmo
je vietoje tarnautų urugvajie- 
čiams, o ne lietuviams. Mes, 
žinoma, padedame, kiek gali
me, ir' urugvajiečiams. Reikia 
pripažinti, kad ir jie, ypač U- 
rugvajaus jėzuitai, mums daug 
padėjo.

Pastoraciniu atžvilgiu daug 
reikšmės turi atskirų šeimų 
lankymas. Pats atostogų me
tu apėjau apie 700 šeimų. Apie 
30 moterysčių sutvarkiau. Ro
dos, kad tai labai geras pasise
kimas. Bet kai nėra krikščio
niško pagrindo,, greitai ir vėl 
suardoma. Tada pasidaro 
prasčiau: turi suardytą 
krikščionišką moterystę, 
neįsileidžia į namus, pastoja 
duris .Kiti pažada eiti į bažny- 
čia, bet vįstiek jo nematysi baž 
nyčioje. '.. ; •'

IŠ visų Pfetų Amerikos lietu
vių kolonijų Montevideo turi, 
tur būt, daugiausia lietuvių, ku
rie yra atsitraukę nuo Katali
kų Bažnyčios. Daug iš jų jau 
tokie atvažiavo iš Nepriklauso
mos Lietuvos. Pradžioje labai 
stengėmės užmegsti su jais ry
šius, bet nepasisekė. Turi, savo 
laikrašti “Darbą”. Labai daug 
rašo prieš katalikus, prieš Kat. 
Bažnyčią. Koks jų skaičius, sun

LICENSED BY U.S.S.R.
BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312-314 Market St Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwling Grecn 9-6992

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

AR JCS‘WERWKATE
už savo automobilio apdraudę

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

(atkelta iš 3 psl.) 
pas ir, išreikšdamas didį savo 
pasipiktinimą, perplėšė savo 
rūbus. Tada jis kreipėsi į vi
sus kitus: “Dabar mes visi gir
dėjome jo piktažodžiavimą. Ką 
jūs manote?” Ir visi sinedrijo- 
no nariai, jam atsakydami, ta
rė: “Jis vertas mirties”.

• Siųsti galima tik naujtte daiktus • Per mūsų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trum
piausiu laiku. • Visi muitai apmokami vietoje, mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos 
įstaigų yra krautuvės, kurieše galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kita kų žemiausiomis 
kainomis. • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100r7c. • Neatidėliotinai mes painformuojame savo 

klientus apie siuntinių išsiuntimų ir jų pristatymų. • Klientų patogumui patarnaujama jų gimta kalba 
Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.

<a Lietuvių Radio programa iš stoties AVLYN, 1360 ban- § 
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną.
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- $ 

g nos, muzika, ir “Magdutčs pasaka”. į->
g Biznio reikalais kreiptis į Baltre Florists gelių bei do- ė 
S vanų krautuvę, 502 E. Broadvvay, South Bostone.

TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”. ' ®
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107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CALIF 

DUnkirk 5-6550

ris veža mane atgal į Vokieti- daug nuoširdumo. Neužmirštą
ją, akimirkai stabteliu ir Jums, mos bus Putnamo vargdienės 
mielieji lietuviai, sudieu sa- seselės ir jų didingas gražus 

lietuviškas darbas. Taipgi visi 
kiti lietuviški vienuolynai pali
ko man gilų įspūdį .ir parodė 
daug meilės. Nepaprastą nuo
širdumą patyriau iš brolių lie
tuvių, visuomenės vadovų, ypa
tingai iš stovyklinio gyvenimo 
senų pažįstamų. Negalėdamas 
čia visų išvardinti, vežuosi & 
gerumą ir vardus savo širdyje 
ir meilėje.
i Tariu Jums visiems nuošir
džiausiai ačiū. Būkite užtikrinti 1959 vasario 25.
kad savo maldose Jus visus mi- P.S. Tėvo A. Bernatonio 
nėšiu, prašydamas visiems gau- resas Vokietijoje:
sios Viešpaties palaimos. ReV. P. Alf. Bernatonis

Labai norėčiau, kad šie nuo- —16—Dieburg — Hessen 
širdūs mūsų draugiškumo ry- Minnefeld 34 
šiai nenutrūktų, bet dar labaiau W. Germany

651 Albanv Aevnnc, 
HARTFORD, CONN.

CHapcl 7-5164
Norėdami daugiau informacijų reikalaukit* mūsų firmos katalogų

11G-55 Queeus Rh d.
Tel. VI. 3-1477

Kaipas pagaliau savo pasie
kė. Dabar jam nieko kito ne
beliko, kaip Jėzų atiduoti Pon- 
tijui Pilotui, kuris patvirtintų 
mirties sprendimą.

Dantė savo garsiojoje “Die
viškoje Komedijoje”, Kaipą į- 
kišo į pragaro šeštąjį ratą tarp 
“graudžiai raudančių draugų.” 
Dantė čia Kaipui suteikė neuž- p. . sėsdamas 
tarnautą kolnplimentą. “Veid- sėsdamas
mainybė,” — kaip ten sakoma, 
— “yra tas apildas, kurį pik
tas visuomet dorybe daro”. 
Kaipas niekuomet netikėjo jo- ^au 
kiomis dorybėmis, ir jas išjuo
kė. Kiti, kaip Pontijus Pilotas, Virš trijų mėnesių laiko pra- 
Judas Iskarijotas — parodė dau- leidau Jūsų tarpe. Patyriau 
giau ar mažiau gėdos ir susi- daug meilės ir -mano rūpesčių 
krimtimo dėl Kristaus mirties, nuoširdaus supratimo. Negalė- 
Bet gėdos jausmo Kaipas nie- siu užmiršti didžiai gerbiamo 
kada neturėjo. Nei istorija, nei prelato Ig. Albavičiaus tėviško 
senos legendos nieko nesako, rūpestingumo, kuriuo jis ma- 
kad Kaipas bent mažiausiu ato- ne apgaubė savo klebonijoje 
dūšių būtų gailėjęsis savo dar- per du mėnesius. Daug broliš- 
bo. Jis. buvo vienas iš labiau- kos ii*, kunigiškoš meilės teko 
šiai užkietėjusių pasaulio pik- man patirti iš garbingųjų lietu- 
tadarių. , ‘ vių prelatų bei kunigų ir iš

Vertė: J. Butkevičius Baifo reikalų vedėjo kun. L.

WKOX, 1190 kilccykles 
Framingham, Mass. 
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kitę” tautinio susipratimo ža
dinti. Dabar V. Kudirka ne tik
tai laiko, bet pats gamina drau
džiamąją literatūrą, ją skleidžia 
ir pasidaro tikru revoliucinin- 
ku rusų akyse, bet nebe rau
donu, o šviesiu lietuviu patrio
tu, idealistu, ko nebegali užty
lėti nė K. Korskas savo kalbo
je “Vinco Kudirkos atminimui 
pagerbti” (Literatūra ir Menas 
1959 sausio 1). Jis pasako:

“Tai iš tikrųjų pasiryžėlio ir 
pasiaukojėlio darbas. Ir jeigu 
iš lietuvių nacionalinio judėji
mo veikėjų kam galima duoti 
idealisto vardą —tai pirmiau
sia jį nusipelno Vincas Kudir-

DAfN 0MIS. 
aŠA. ETŲ Vi ŠKUŽOOŽ
iENA DIDŽIOJO
BiįgSEv i r. coNNEęncu'r 
ETTl^IAAVS
PHlTEVų CAfeSi
IfdnpAIS

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

noje srityje daugįau pasireiš
kia, kiti kitoje. Visi lietuviškai 
kolonijai yra naudingi, brangūs 
ir be jų pagalbos būtų sunku, 
ar net negalima apsieiti. x

Iš kunigų, be abėjo, daugiau- iėią • vyskupas steigia 
šiai yra nusipelnęs T. Bružikas. * 
Jis čia yra vitimns žinomas, ne 
vieną kartą yra važinėjęs JAV 
kad gautų aukų bažnyčiai. Baž
nytėlė, kaip B paveikslo galima 
matyti, išėjo graži, jauki. Tai
gi, visi gali pamatyti, kad jų 
aukos buvo gerai sunaudotos.
' Gerai ir labai gerai veikia T. 
Giedrys, uolus jaunimo apašta
las. Socialinių mokslų daktaras 
T. Petras Daugintis dėsto Ku
nigų Seminarijoje ir vakarau
ja parapijoje. Jis yra vargšų ir 
elgetų globėjas. Su šv. Vincen
to draugijos pagalba šelpia pa
vargėlius, kurių ten yra daug 
T. Sukackas, gyvena vietos jė
zuitų naujokyne. Jis dėsto nau
jokams lotynų ir graikų kal
bas, taip pat moko Kunigų se
minarijoje; sekmadieniais pade
da lietuvių parapijai.

Man pačiam tenka dirbti vie
tos jėzuitų kolegijoje ir medi
cinos studentams dėstyti fizio
logiją,' histolt^ijąir •- bakterio

logiją. Pasisekė įrengti histolo
gijos ir bakteriologijos labora
toriją, kurion apsilanko nema
žas skaičius vietos gydytojų. 
Jiems atlieku histologinius pre
paratus. Man tarpininkaujant, 
du jauni ir gabūs jėzuitai uru- 
gvajai pateko į Fordhamo uni-

(Atkelta iš 3 psl.) 
Kudirkos biografijai” (Lit. ir 
Menas, 1958 gruodžio 27) — 
abu sieja V. Kudirką su “Prole 
taro” organizacija Varšuvoje. 
Tie dalykai seniai jau žinomi, 
bet abu autoriai, ypač pirma 
sis (pateikęs ir dokumentinės 
nėjo Markso. “Kapitalo”, kons- 
na, kad V< Kudirka tai jau dir
bo pogrindinį-darbą kperraši- 
mędžiagos kitu atvejų,) išaiški- 
pektą'. i- - ' -- - - ~

Bet pelai tebuvo iš to dar 
bo, jeigu prokuratūra savo by
loje Kudirką įskyrė tiktai į kert- 
virtąją nusikaltimo grupę, nes 
laikė uždraustą literatūrą ir pa
laikė ryšius su revoliuciniais 
veikėjais Žinome, kad jie buvo 
daugiau bendros pažinties ir 
draugiškumo, o ne konspiraty- 
vinio pobūdžio. Dėl to J. Žiugž
da pastebi: “kokia buvo tų V. 
Kudirkos ryšių.... esmė.... visiš
kai tiksliai neįmanoma pasaky
ti”. Ką kitą sakysi, jeigu areš
tuotas. ir kalinamas V. Kudirka 
padavė carui malonės prašy
mą, o paskui “nutraukia ry
šius su socializmu ir revoliuci
niu judėjimu, susidomi buržua
zine lenkų pozityvizmo ideolo
gija; baigęs mokslus įsitraukia 
į lietuvių nacionalinį judėjimą” 
(J. Butėnas).

Baigtas kriukis! Varpas taip 
ir nenuskamba perrašinėtu 
Markso “Kapitalu”, o nuaidi 
šauksmu “kelkite, kelkite, kel

.v::'.
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Tautos laisvė-Dievo duotas gėris
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė šiais metais atsidūrė 
gavėnioje. Gavėnia yra susi
kaupimo, savitvardos ir savęs 
pažinimo laikas.

Nenuostabu, kad pagrindiniai 
šventės kalbėtojai, kun. dr. V. 
Cukuras ir A. Devenienė, tar
si, įsijautę į gavėnios esmę, su
teikė Nepriklausomybės minė
jimui Hartforde rekolekcijų 
nuotaiką.

Rekolekcijos paprastai stato 
prieš akis gėrio idealą kaip 
tikslą, nusako žmogaus pareigas 
jo atžvilgiu ii' palieka kiekvie
nam’ pačiam nuspręsti, kaip to
li jis yra nuo to -idealo.
Tautos laisvė yra Dievo duotas 

gėris
Kun. dr. V. Cukuras savo 

pamoksle pristatė klausyto
jams tautos laisvę, kaip Diveo 
duotą gėrį. Todėl nėra pasauly 
jėgos, kuri pajėgtų išplėšti iš 
tautos laisvę, jeigu pati tauta 
to nenori. Jėga ir priespauda 
okupantas tiktai laikinai suvar
žo tos laisvės išorinį pasireiš- 

‘ kimą. Laisvės netenka pati tau
ta, kai jos atskiri nariai praran
da savo tautinę sąmonę.

Bet tautinė sąmonė yra Die
vo žmogui duotas gėris, kaip 
ir jo gyvybė. Todėl žmogus ne
turi teisės sunaikinti savyje tau
tinės sąmonės, lygiai taip pat, 
kaip jis neturi teisės sunaikin- 

savo afriiito asmens gyvybę. 
Kiekvieno iš mūsų yra asmeni
nė pareiga savo tautinę sąmo
nę saugoti, puoselėti ir ugdyti.

Tautos kova už laisvę.
Aktas buvo pasirašytas labai 
kukliai. Be prakalbų, be iškil
mių, be pompos. Anot, A. De- 
venienės, “daktarai ir advoka
tai, kunigai ir prelatai, negal
vodami nei apie savo rangus, 
nei apie pažiūrų bei įsitikini
mų skirtumus, ėjo abėcėlės 
tvarka ir dėjo parašą ant ran
ka rašyto akto.”

Kodėl valstybės atsistatymo 
ir laisvės ryto tautai užtekėji
mas toks neįspūdingas?

Ogi dėlto, kad lietuvių tau
ta nepriklausomybę atgavo ne 
akto pasirašymu, o ilga ii’ at
kaklia kova. Jos kruvinos sce
nos vyko visur. Ant sienos, kur 
nakties glūdumoje žandarai 
gaudė knygnešį. Mokyklose, kur 
vaikai atsisakė rusiškai mels
tis už carą, šeimose, kur jauna 
žmona ar sena motina alpo iš 
skausmo ir baimės, slapstyda
ma savo vyrą ar sūnų, kuris bu
vo gaudomas į rekrūtus. Kalė
jimuose. kur nyko vyrai ir’ mo- 
terys. nes caro valdžia jais ne-

TAUTINĖS REKOLEKCIJOS 
HARTFORDE

pasitikėjo. Sibiro taigose pagul
dė galvas tie, kurie nesuspėjo 
savoj žemėj numirti per nepa
sisekusius sukilimus.

Šitoks šiurpulingai įspūdin
gas buvo lietuvių tautos kelias 
Į laisvę. Jis vedė prie Nepri
klausomybės Akto pasirašymo 
per kalėjimus, Sibirą, kraują 
ir ašaras. O pats akto pasirašy
mas buvo, tarsi, uždangos nu
leidimas, pasibaigus kruvinai 
dramai, kuri tęsėsi šimtą metų 
ir vadinosi tautos kova už laisvę

Ar Lietuva bus laisva?
Į tą klausimą šitos tautinės 

rekolekcijos paliko kiekvienam 
atsakyti individualiai. Ir vargas 
mums! Šį kartą negalima ieš
koti atsakymo nei mūsų didin
goje istorijoje, nei filosofiniuo
se išvadžiojimuose apie galuti
nę teisybės pergalę. Ne dėlto 
bus laisva Lietuva, kad kadai
se jos žemės tesėsi nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Ne dėlto, kad 
Vytautas kadaise pagirdė savo 
žirgą Juodosiose mariose, laimė
jęs mūšį, kuris išgelbėjo Euro
pą nuo rytų barbarų antplūdžio. 
Ir ne dėlto ji atgaus nepriklau
somybę. kad 
jų imperijos

tironai žuvo ir 
subyrėjo amžių

bus laisva ir ne- 
atsakymą.^turime

likusi

Ar Lietuva 
priklausoma, 
rasti kiekvienas savyje.

Taip ar ne
. Mūsų tautos dalis

prie Numuno krantų, seniai jau 
da\ė teigiamą atsakymą. Ki
taip ji nebūtų pradėjusi kruvi
nosios dramos iš naujo. Kam 
tie partizanų kapai, amžiams 
užmigdė neišgyventą jaunystę? 
Kam tie neišgirsti vaitojimai 
tardomųjų ir kankinamų kalė-

jimuose? Kam tas neįsivaizduo
jamas skurdas ir neišpasakytos 

" ' kančios tremtinių, atsidūrusių 
Sibiro koncentracijos stovyklo
se? Kam tos marios ašarų, skau
smo ir kraujo? Viskas, o vis
kas tiktai dėl griežtai pasakyto 
taip.

Jų kova už laisvę yra kartu 
kova už kasdieninę egzistenciją.. 
Dėlto ji tokia kieta ir žiauri.

O koks yra mūsų atsakymas?
Mes, gyvendami čia pilną, so- 

«tų ir patogų gyvenimą, kovos 
už laisvę lyg ir nejaučiame. O 
vis dėlto tos kovos išvengti ne
galime. Sąmoningai ar nesą
moningai mes pasakome savo 
taip ar ne daugybę kartų. Kai 
mus prašo aukos ar darbo tal
kos lietuviškam reikalui, kai 
skaitome ir -remiame lietuviš
ką spaudą arba jos neremiame, 
kai lankome lietuviškus paren
gimus, minėjimus, ar jų nelan
kome, vis įrašome į tautinį ba
lansą taip arba ne.

Šitas balansas rodo mūsų 
tautos gyvybę. Jeigu jis bus 
teigiamas, atėjus lemiamam 
momentui, lietuvių tauta at
gaus nepriklausomybę. O ko
kiu būdu, nulems to laiko sąly
gos ir aplinkybės. Gal kovos 
lauke, o gal prie tarptautinio 
žaliojo stalo.
Tautinės rekolekcijos Įpareigoja

Nepriklausomybės minėjimo 
„.periodas jau baigėsi mūsų ko- • 

lonijose. Gal būt. ištisus metus 
niekas mums neprimins apie 
kovą už mūsų tautos laisvę. 
Bet niekas mus ir neatleis nuo- 
pareigos už ją kovoti. Tą teisę 
pasilaikė sau tik Tautų Kūrė
jas. kuris “leido tautas ir įdiegė 
joms laisvės troškimą” O mums 
paliko tik asmeninę- pareigą tą 
laisvės troškimą išlaikyti gyva.

N.G.

STOVI: Živile Vitkute, Maryte Pokštutė ir Reginaitč; sėdi Nelė Jurkutė ir J. Vitkutė.

LIETUVIŠKAS ATŽALYNAS VAIZDAVO LIETUVA

IŠ VISUR
*

—Darbininkui paremti au
kojo: kun. K. Klevinskas, šv. 
Pianciškaus parapijos klebonas 
Minersville, Pa., 20 dol.; kun.
J. Valantiejus, šv. Juozapo a- 
rapijos klebonas Waterbury, 
Conn., 12 dol.; New Jersey Lie
tuvių Taryba — 10 dol. Auko
tojams reiškiame didžią ir nuo
širdžią padėką.

— Vliko Vykdomosios Tary
bos ir Eltos Informacijų būsti
nė Vokietijoje yra pasikeitusi. 
Naujas adresas: Gratianus Stras 
se 11, Reutlingen, Germany.

— Eduardas Turauskas iš
rinktas Prancūzijos lietuvių 
bendruomenės tarybos pirmi
ninku.

—Dail. Eug. Kulvietis mirė 
Kolumbijoje vasario 12. Jis bu
vo gimęs 1883 Alunčių dv., Va
doklių valse., Panevėžio apskr. 
Dailės meną studijavo Petrapi
lyje. 1910-1914 gyveno JAV, 
Chicagoje. Grįžęs Lietuvon, ko 
vojo už Lietuvos nepriklauso
mybę savanorių eilėse, moky
tojavo Ukmergėje. Kolumbijoje 
dėstė meno akademijoje. Yra 
nupiešęs apie 200 paveikslų.

— Vasario 16 gimnazijos mo
kinių būrelis, lydimas gimna
zijos inspektoriaus T. Gailiaus, 
aplankė amerikiečius karius 
Schvvetzingene. Mokiniai lietu
viškai padainavo ir pašoko tau
tinių šokių. Tuo būdu norėjo 
atsidėkoti kapt. Ląieriui ir.- a- 
merikiečių kariam, kurie Vasa-r' 
rio 16 gimnazijos mokiniam su
ruošė Kalėdų eglutę ir įteikė 
dovanų.

— Leonardas Šimutis, Jr., 
Draugo redaktoriaus L. Šimu
čio anūkas, besimokąs Mariana- 
polio kolegijoje, sophomore kla
sėje, kurioje yra viceseniūnu, 
pirmajame 1958-1959 semestre 
yra dekano sąraše tarp 24 ge
riausiai besimokančių. Kolegijo
je dabar mokosi iš viso 104 
studentai.

— Ieško. Vasiliauskienė iš 
Lietuvos ieško savo antro vyro 
Vinco dukters Vasiliauskaitės- 
Petkelienės, Antano Petkelio 
žmonos, su vaikais Laimute ir 
Džiugu. Taip pat Onos Reiny- 
tės, iš Rygos, ieško Lyza Kar- 
bauskeinė-Radzvickaitė, iš Kau
no. Prašoma rašyti adresu Mrs.
K. Lakickas, 112 Jerome St., 
Brooklyn 7, N.Y.

— Anykščiu parapijai Lietu
voje reikalinga bažnytinė vė
liava, kurios viena pusė vaiz
duotų švč. Jėzaus širdį, o ant
roji — Marijos Dangun Ėmi
mą. Anykštėnai prašomi prisi
dėti aukomis tokią vėliavą įsi- 
tisyti. Tam reikalui Teklė Bra- 
žionienė paaukojo 5 dol. P. 
Mickūnaitis iš Brooklyn, N.Y., 
5 dolerius ir A. Finelis iš Ware- 
ham, Mass. 10 dol. Aukas pra
šome siųsti Tėvui Petrui Baniū- 
nui, O.F.M. 910 VVilIoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Nauja plokštelė. Šiomis die
nomis plokštelių rinkoje pasi
rodė Romo Butrimo orkestro 
naujai įgrota šokių muzikos 
plokštelė. Plokštelė Hi-Fi, 45 
apsisukimų per minutę, susi
deda iš 4 dalių: Dzūkų polka, 
Auksiniai lapai, Lietuviškas val
sas ir Jau šią nakt. Solo Įdaina
vo R. Cenkus. Plokštelę paga- 
mno RCA Victor. Skoningas 
ir kuklus plokštelės aplankas 
daro malonų įspūdį. Tai pirmu
tinė šios rūšies^ plokštelė. Kai
na 2 dol.
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kų programos išpildymą jaunie
siems menininkams, trumpą pa 
dėkos žodį tarė bendruomenės 
valdybos atstovas.

Programą stebėjus piršosi 
sekančios išvados:

Seselės mokytojos turi būti 
pačios giliai mylinčios Lietuvą, 
nes tik karšta tėvų žemės mei
lė gali duoti įkvėpimo tokį pat
riotiniai menišką derinį ir iš
pildymą scenoje. Taip pat jes 
turi puikiai mokėti lietuvių kal
bą, gerai pažinti lietuviškas 
dainas ir šokius. Juk viskas bu
vo paruošta jų pačių, ii- su ryš
kiu meniniu įsijautimu. Buvo 
aiški ir seserų jaučiama mora
linė pareiga auklėti jaunąją lie
tuvių kartą patriotinėje dvasio
je-

Mokyklos vedėja yra sesuo 
Aurelija, kuri jau dvejus me- > 
tus lankė Fordhamo universite
to lituanistinį 
ra.

Rochesterio 
nės mokyklos
džiaugiasi sukurtomis gražio
mis nuotaikomis šv. Jurgio mo
kykloje ir už tai dėkingi sese
lėms mokytojoms o taip pat ir 
dabartiniam parapijos vadovui 
kun. P. Valiukevičiui. B.K.

Vasario 22 šv. Jurgio parapi
jos mokyklą davė puikią Vasa
rio 16 šventės programą Roche 
sterio lietuvių visuomenei. Tai 
buvo kultūringa ir kartu viltin
ga popietė Rochesterio lietu
viams, kurių prisirinko pilnu
tėlė šv. Jurgio parapijos salė.

Programą išpildė visi 99 mo
kiniai, kurių rūbai, pats progra 
nos techniškas sklandus iš
pildymas ir programos turinys 
priminė jauną ateities ansamb
lį, jauną

Scenos 
baltame 
Lietuvos
Lietuvos miestais Vilnium, Kau
nu, Klaipėda, Palanga, Tilže, 
Suvalkais. Naumiesčiu; viršuje 
įrašas “Marijos žemė”. Prie pat 
žemėlapio Mergelės Marijos sta
tula.

Rochester, N,Y.

, Pati programa, kuri užtruko 
be pertraukos pusantros valan
dos, susidėjo iš dainų, eilėraš
čių ir tautinių šokių. Visa tai 
puikiai atrinkta, suderinta i 
gražią lietuvišką dainos, poezi
jos ir šokių pynę. Dainos ir 
poezija persunkta giliais patri
otiniais jausmais, kas nevie
nam ištraukė ašarą.

Publika, kurios daugumą su
darė moksleivių tėvai, šia pro
grama buvo maloniai nustebin
ti, labai patenkinti ir reiškė di
delį dėkingumą seselėms moky
tojoms.

Programa buvo pradėta A- 
merikos ir Lietuvos himnais 
ir baigta giesme “Marija, Mari
ja”. Už šventės suruošimą se
selėms mokytojoms, ir už pui

Vasario 16 Kcmiebunkport, Maine 
/įsiems lietuviams minint laužiamą norą sukurti laisvą ir 

nepriklausomą Lietuvą, Didžio
mis aukomis ir didvyrių krau
ju ta laisvė buvo iškovota, bet 
laisvės neapkenčią Rusijos ko
munistai vėl sutrypė visa tai, 
kas mums šventa ir brangu, ir 
įvedė neapsakomą vergiją. Da
bar mūsų eilė, tapus dvasios 
milžinais, šį bedvasį slibiną 
nuveikus, grąžinti vėl tėvų ša
liai laisvę ir nepriklausomybę.

Po paskaitos II klasės moki
nys Manfredas Prišmontas. pa
deklamavo Antano Baranausko 
“Anykščių šilelio” ištrauką; 
“Mišku būdavo eini, tai net akį 
veria, vat. taip linksmina dūšią, 
užu širdies tveria”. Bet liūde
sys prislėgė, kai deklamato
rius paskelbė, kad to šilelio jau 
nebėra: “Mat, toj pati galybė, 
ką miškus sugraužė, širdį dū
šią apgriuvo.... ir giesmę nu
laužė".

Gąrsiai nuskambėjus rankų 
plojimui deklamatoriui, išėjo 
Vincas Grybauskas. UI klasės 
mokinys, ir paskaitė savo para
šyta. referatą: “Lietuvos ka
riuomenė”, kur aiškiai nušvie
tė Lietuvos kariuomenės kūri
mosi aplinkybes, jos kovas su 
bolševikais, bermontininkais ir 
lenkais ir jos paruošimą taikos 
metu. Baigdamas priėjo išva
dos. kad Lietuva be Kariuome
nės nebūtų atgausi nepriklau
somybės.

Eugenijui Grebliūnui, II kla
sės mokiniui, perskaičius straip
snį’; ”savos kalbos reikšmė gy
venime". prasidėjo lietuviškos 
dainos. Pirmiausia buvo sudai
nuota: “Lietuva Brangi”, ku
rios kas antrą punką, vedant 
chorui murmurando, Algis Sta
šaitis savo skardžiu balsu dek
lamavo dainoje nutylėtus žo
džius. Dar buvo sudainuota 
“Leiskit į tėvynę” ir dvi parti
zanų dainos: “Pražydo jezmi- 
nai po langu" ir “Aš verkiau 
parymus”.

Gražus minėjimas baigėsi 
Tautos himnu moksleiviai 

i skirstė kupini pasiryžimų 
i tai ruoštis gyvenimui ir

i buotis savo tėvynei.
Romanas Mureika.

Visiems
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, neatsiliko ir pranciško
nų gimnazijos mokiniai, kurie 
nepraleidžia nė vienos reikš
mingesnės tautinės ar religinės 
šventės, nesuruošę didesnio ar 
mažesnio minėjimo.

Vasario 16 minėjimą atidarė 
III klasės mokinys — Stasys 
Dėdinas, kuris trumpais žodžiais 
nušvietė šventės reikšmę ir 
paprašė gimnazijos rėkt, sukal
bėti malda už tėvynės laisvę.

Po maldos sekė Tėv. Juvena
lio Liaubos paskaita, kurioje 
jis karštu žodžiu atidengė lietu
vių kovas dėl laisvės ir nepa-

Mieliem DARBININKO Skaitytojam,

DARBININKO Administracija
910 WiIIoughby Avenue 
Brooklyn 21, New York

Kovo mėnesį kreipiamės į DARBININKO skaityto
jus prašydami dviejų dalykų: viena, pasiryžti atsilygint 
už laikraštį, kas dar nėra to padaręs; antra, pasistengti 
surasti naujų DARBININKUI prenumeratorių. Kovo 
menuo tebūnie mums Darbininko vajaus mėnesiu!

Pirmiausiai nuoširdžiai prašome atsiliepti į DAR
BININKO administracijos siunčiamus paraginimus su
mokėti skolą už praėjusius metus ir atsilyginti už šiuos. 
Tokie paraginimai sudaro išlaidas. Labai prašome ne- 
uždelsti. Administracijai būtų labai nemalonu sulaikyti 
laikraštį, o katalikiškai spaudai — nuostolis.' Paremkime 
ją kiek galėdami savo sąžiningu atsilyginimu.

DARBININKO skaitytojų taip pat maloniai prašo
me pakalbinti kitus laikraštį užsisakyti. Šį kovo mėnesį 
administracija daro didelę nuolaidą naujiem skaitytojam. 
Jiem laikraštį galima užsakyti už penkis dolerius visiem 
metam. Tokia kaina dabar joks lietuviškas laikraštis 

' neišsilaiko, ypač einąs du kartus savaitėje ir gausiai 
iliustruotas.

Pasinaudokite šia reta proga!
DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai

tytoju padės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant 
DARBININKO prenumeratos. Norima ir toliau palikti 
šešis dolerius metams. Bet tai priklauso nuo Jūsų, 
mielieji DARBININKO skaitytojai. Jei kiekvienas pa
siryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, 
tai nebus sunku to pasiekti.

Tokie mūsų prašymai. Tikime, kad Jie bus išgirsti!

išsi- 
rim- 
dar-

lietuvišką atžalyną.
dekoracijos: Vytis, 

■ffopieryje apibrėžtos 
sienos su istorinais

vasaros semest-
A. A. Adolfo Šepukio atminimui

Dar viena gera, mielaširdin- 
ga lietuviška širdis nustojo 
plakti. Mirė Adolfas Šeputis. 
Žmogus, kuris padėjo ne vie
nam ir ne dešimčiai, bet labai 
dideliam būriui tremtinių pa
siekti šį kraštą ir čia įsikurti.

Adolfas Šeputis galėtų būti 
vienas iš ryškiausių pavyzdžių, 
kaip kartais žmogus visai neti
kėtai suranda savo gyvenimo 
paskirtį ir įprasmina savo gy
venimą gerą darydamas. Tą ke
lią jam. greičiausiai, bus padė
jęs surasti vienas atsitikimas. 
Jo šeima dar pačioj pradžioj 
atsikvietė čia tik vieną tremti
nį — savo giminaitį. Bet tas 
tremtinys buvo ne bet kas: tai 
buvo kun. Juozas Cekavičius. 
kurį pažįsta beveik kiekvienas 
tremtinys. Tas kilnus kunigas 
pats asmeniškai sugebėjo virš 
400 tremtinių aprūpinti garan
tijomis. Jis pakvietė talkon 
šiam šventam darbui Adolfą Še
putį. kuris visa savo širdimi ir 
materialinėmis išgalėmis metė
si į šį darbą taip, kad jo na
mai čia pasidarė tartum trem
tinių pereinamasis lageris A- 
merikoje.

Dėkingi tremtiniai gėlėmis 
apkrovė ne tik jo karstą, bet 
ir visą koplyčią. Net virš 240 
Šv. Mišių žmonės užprašė už jo 
sielą. Pamaldose už jį Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje pri
sirinko žmonių, kaip per sumą. 
Trisdešimt astuoni automobi
liai išsirikiavo ilgon virtinėn, 
palydėdami velionį Į Šv. Jono 
kapus, kur žėrinti šaulutė iš
bučiavo jo karstą, paskutinį 
kartą jam patekėjusi šioje že
mėje....

Vos tik 53 metus tas geras 
žmogus gyveno šiame pasauly. 
Aukštas, tvirtas ir stiprus — 
rodos, kas begalėtų toki milži
ną Įveikt! Deja, mirtis užgesi
no j° gyvybę, kaip žvakę.... A- 
merikos žemėje gimęs, čia ir 
palaidotas. Jis mažas buvo par
vežtas Į Lietuvą, ten praleido 
savo ankstyvą jaunystę ir 19 
metų grižo Amerikon. Čia sun
kiai turėjo kovot už gyvenimą. 
Dirbo anglių kasyklose, paskui 
persikėlė i Brooklyną ir čia su
gebėjo pats savo kietu darbu 
Įsikurti. Iš .Lietuvos tada atsi
kvietė savo motinėlę ir broli. 
Vedė tą. kurią 
Lietuvoje, savo 
Cekavičiutę, su 
no 31 metus ir
Juozą, tvirtą vyrą, kaip ir jis 
pats. Kaip gerasis angelas, žmo 
na lydėjo jį per gyvenimą ligi 
kapo duobės, prie kurios ver
kė drauge su jo senute motina 
širdį veriančiom ašarom.

Žmonės lydi ir palydi tik ligi 
kapų. Bet geri darbai, padaryti 
artimui savo, palydi ligi pat 
Viešpaties. Tebūna tas paguo
da likusiems ir amžinybės vil
tis įnirusiems.

lietuvių parapi- 
moksleivių tėvai

pažinojo dar 
kaimynę Ona 
kuria išgyve- 
išaugino sūnų

H.

NORVVOOD, MASS.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų skyrius vasario 22 su
rengė pyragų išpardavimą. Pa- 
rapietės moterys sunešė daug 
tortų bei pyragų. Pelno gauta 
107,55 dol. Pinigai skiriami vie
nuolyno koplyčios statybai 
Brocktone. Rėmėjos dėkoja vi
siem. ir pyragų aukotojam ir 
dalyvavusiem parengime. Prie 
tortų pardavimo darbavosi S. 
Navickienė. O. Pazniokaitė. Al
na Gatovich ir R. Karnilienė. 
Rėmėjų skyriaus valdybą dabar 
sudaro: pirm. S. Navickienė, 
vicepirm. Ieva Tvaskienė. pro
tokolų rast. K.J. Versiackas, 
fin. raštininkė O. Pazniokaitė.

Sodalietės kovo 8 vyksta Į 
Brockton. Mass., kur šv. Kazi
miero bažnyčioje dalyvaus šven
tojoje valandoje. Sodalietėms 
vadovaus C. Copsky.

Žvalgas

Didžiam gedulo liūdesy

ADOLFU SIIEPUdlT

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną, sūnų, motiną, brolį 
ir Kun. Juozą čekavičių.

V YDŲ šeima

8 
I

Maldos iš Sibiro
MARIJA, GELBEKI MUS
SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 

RAŠYTA MALDAKNYGĖ

Maldos originalios, jų pačių 
kurtos, žavios minties gilumu 
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynės 
ir žmogaus meile.

Išleido ATEITIS spaudė Im- 
maculata Press, Putnam, Conn.

Kaina 1.00 dol.
Gaunama pas platintojus ir 

Ateities administracijoj
916 VVilIoughby Avė.
Brooklyn 21. N. Y.
Tol. GLenmore 2-2923
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»

I

jJ

J



i i a.-aBe-aeaeeg? ~

f:
ES AME KOVOJE UŽ

Šio minėjimo,

buvo, susirinkęs gražus tiek neturiu ne- T?“’ ? *%**£?”:
>1 - hlirve « mu*. V. . oklyno Maironio- šeštadieninei

mokyklai, kuri dirba kovoje 
dėl Lietuvos laisvės, ruošdama^ 
mūsų ateities veikėjus ir kovo- v 
tojus. * -

Sausio 25 Great Necke įvyko

r ' ir tolimesnių New Yorko apy- 
'finkįa. Minėjimas pradėtas A- 
‘j^erikos ir- Lietuvos himnais ir 

C invokaeija, kurą skaitė svečias
- iš Vokietijos Tėvas A. Berna- 
; tonis. Žuvusieji dėl Lietuvos

laisvės buvo pagerbti tylos mi- 
g? mite, o Operetės choras jų gar- 
įK bei sugiedojo maldą “Žuvusiem 
t. dėl Tėvynės”.

' Lietuvos Laisvės Komiteto
- narys Juozas Audėnasapibūdi- 

no galimybes siekti Lietuvos

vės ir kuriems taip pat labai

pasiuntęs didžiulius vaistų aus
tinius jų pagalbai, bet vis su- . 
siduriama su pinigo stoka. To
dėl ir čia minėjimo dalyviai 
pasirodė dosnūs ir tuoj sudėjo 
44 dolerius: tai yra siunta rū
bų ir pilna norma nuo džiovos 
vaistų vienam Lietuvos kanki
niui. Laike vaišių dar padary- 
tažygfųsukeLtidaugiau pinigo

Apylinkės visuotinas susirinki
mas, kuriame buvo išrinkta 
nauja apylinkės valdyba: Hen-

TELĖFONAS: 
A Pp legate 7-0349

tu negalime sau laisvės išsiko
voti ginklu, bet turime kovoti 
šaltuoju karu: per spaudą, ra
diją. informuojant visa pasau
lį ir Lietuvoj esančius lietuvius, 
kad kova nėra sustabdyta. Bet 
visa tai reikalauja daug darbo 
ir lėšų.

Po šios kalbos buvo renka
mos aukos. Ir iš šios mažos lie
tuvių kolonijos buvo surinkta 
beveik 200 dolerių.

Po aukų rinkimo sekė pro
grama. kuri buvo pradėta An
tano Miklo deklamacija. Po to 
Brooklyno Maironio lietuvių 
mokyklos 2 skyriaus mokiniai 
pašoko tautinį šokį ‘‘Kiškelį”, 
kurį paruošė nenuilstama mo
kytoja J. Matulaitienė. Visos 
programos pagrindu buvo Ope
retės choras, kuris,,.jĮąųj^M. Ci
bui diriguojant ir Vytautui Štro 
liai akompanuojant, nepapras
tai gražiai sudainavo keletą dai
nių. Publika tikrai buvo la
bai patenkinta visa programa 
ir nepagailėjo visiems mūsų 
menininkams plojimų. Progra
ma buvo baigta mūsų išeivijos 
himnu “Lietuviais esame mes 
gimę”.

Po to sekė bendros vaišės, 
per kurias vėl buvo pasakyta 
kalbų vargstančiųjų lietuvių 
šalpos reikalais. Tėvas A. Ber
natonis apibūdino lietuvių var
gingą gyvenimą Vokietijoj. 
Tuoj pat -šiam reikalui buvo 
surinkta 25 doleriai. Kun. L. pa 
Jankus kalbėjo Balfo vardu ir 
daugiau lietė lietuvių vargą Si
bire ir Lietuvoje. Jis davė gra-

rinkta 51 doleris.

Petras Povilaitis — iždininkas 
ir Jurgis Griška — sekretorius.

Revizijos komisijonišrinkti: 
Eufemija Cibienė. Vytautas Ci
plijauskas ir Kęstutis Miklas.

B A N G A T E L E VISIO N
Sav. V. ZELENIS

8423 FULTON STREET
BROQKLYN 8, N. Y.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI.
■ HI - F1 FONOGRAFAI,
■ JGROJ1MO APARATAI (Tapė Recorders).
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM A’BNTIIJATORIAI

Taisoma Televizija. Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas 

, prityrusio techniko, priĮiažinto RCA.
DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

PITTSBURCn, PA.
Paminėta Lietuvos nepriklauso

mybės sukaktis
Pittsburgho lietuviai vasario 

15 iškilmingai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį. 
Daug vietos ir apylinkių žmo
nių susirinko į lietuvių piliečių 
klubą. Programos vedėju bu
vo SLA prezidentas P. Dargis, 
pagrindiniu kalbėtoju dr. S. 
Biežis iš Chicagos. Taip pat kal
bėjo miesto majoras Tomas Ge- 
leger ir kongresmanas James 
G. Fulton.,

Meninę programą atliko tšv. 
Pranciškaus akademijos studen
tės ir šv. Vincento mokyklos 
mokinės?’ iš Esplein. Aukų su
rinkta 600 dol, Povilas Dargis 
ir vyčių 19 kuopa garsino mi
nėjimą per savo radijo valan
dėles. Ukrainiečių radijo va
landą. kuriai vadovauja M. 
Komechak. per savo programą 
pasakė gražią kalbą apie lietu
vių kovas už laisvę.

Už aukas ir visiems 
kiusiems nuoširdžiai 
Pittsburgho Lietuvių 
Kas dar nepaaukavo, 
prisidėti prie Lietuvos
mo. aukas prašom siųsti: Alto 
skyriaus išdininkui J. Grebliū- 
nui. 245 E. 16 Avė., Homestead,

W. Chinik, J. Jucys, S. Aleliū- 
nas. S. Starta, D. Žąsinas, Mr. 
ir Mrs. Galinis, Mr. ir Mrs. Ki- 
zik P. Savolskis, F. Žiaukas, 
J. Gulpa, P. Utka, W. Količius, 
sr..S. Arbačiauskas, Mr. ir Mrs. 
Zokas. Mr. ir Mrs. Puzinkeri- 
čius. Elz. Vazgaitė, O. Triska, 
Mr. ir Mrs. Pikūnas, V. Krauž- 
lys. Mrs. K. Gricius, M. Aštraus 
kas, S. ir Z. Raudonis, O. Kas- 
kelienė, Mr. ir Mrs. J. Jarame- 
lis, kongresmanas Fulton, P. 
Dargis J. Grėbliūnas, P. Šat
kauskas. V. Maskeliūnas. Kiti 
aukojo po mažiau. Viso aukų 
surinktą 566.QP <M- kviečiami 

' iį.tie IletuviaUkurie nėbūvolnU 
nėjime. prisidėti auka, kad kuo 
sėkmingiau eitų Lietuvos laisvi
nimo darbai. Aukas prašom 
siųsti J. Grėbliūnas, 245 E. 16 
Avė.. Homestead. Pa.

. A.L. Tarybos skyrius

SIOUX CITY, K>WA

KORĖJOS broliukai. Tokių suvargusių daugybė laukia pagalbos iš Ameri
kos. Jiems šią pagalbą teikia Amerikos Vyskupų Fondas.

3ALTIM0RES ŽINIOS
atsilan- 
dėkoja 

Taryba, 
prašom 
laisvūn

Dainos ir žodžio vakarą ruo- vyrai kviečiami dalyvauti tuo- 
šia lietuvių bendruomenė kovo se pusryčiuose. Garbės kalbė- 
7 lietuvių svetainėje. Pradžia

Vasario 15 lietuvių šv. Kazi
miero parapijos kleb. kun. S. 
Morkūnas atlaikė sumą už ken
čiančią Lietuvą ir pasakė du J:30 v.v. programoje dalyvaus 
pamokslus — lietuviškai ir an-; 
gliškai apie lietuvius kenčian
čius Lietuvoje ir ištremtus į 
įvairias Rusijos vergų stovyk- programos dalį išpildys visų 
ias. Be to, jis kalbėjo ir laike mėgiamas aktorius Vitalis Žu- nalų varžybaš. Jis įteiks vienam 

Fr. Žilionis kitų dviejų mišių apie Lietuvą kauskas iš New Yorko. Tą patį berniukui naują futbolą, 
ir komunizmo pavojų laisvam vakarą bus pagerbtas ir akto- 
naconiini • ~ rius Juozas Palubinskas, kuris T. . .pasauliui. sv švente parapijos

Vasario 16 minėjimas buvo Popiet Įvyko Vasario 16 mi- ““J“. . metų sce" salėje. Jaunimas raginamas da-
vasario 15 Lietuvių Piliečių sve- nėjimas parapijos salėje. Minė- mn10 darbo sukakti. lyvauti jų mišiose ir minėjime,
tainėje. Amerikos Lietuvių Ta- jimas buvo pradėtas: “Marija, Didžioji novena į šv. Pranėiš- Kalbės dr. C. Masaitis, kuris ei- 

Marija.” kų Ksaverietį prasidėjo kovo 4 na svarbias pareigas Aberdeen
laisvinimo kovai. minėdami Lietuvių Ckio Klubas — 25 Kleb. kun. S. Morkūnas skai- Įr baigsis kovo 12. Novenos pa- Proving Grounds Marylando 
Nepriklausomybės atkūrimo su- dol.. Lietuvių Vaizbos Butas — tė paskaitą “Lietuvos prisikėli- maldos būna keturis kartus per valstybėje.
kaktį, vasario 22, aukojo: Lie- 25 dol, LB Pittsburgo apylinkė mas ” Por to čia gimusi trečio- dieną. Kiekvienais metais no
tarių Klubas — 100 dol. John —10 dol. ir valdyba (V. Juče- sios Kartos jauna mergaitė, P. 

ričius, A. Krapas, J. Skemund- Pumputytė, pagrojo akordeonu

žymi solistė A. Stempužienė iš 
iš Clevelando. Ji dar niekada 
nedainavo Baltimorėje. Žodinę

toju bus Baltimorės F.B.I. vir
šininkas Jame Kelly. Taip pat 
dalyvaus pasižymėjęs futbolis- 
tas Alekas Sandauskas. Jis žai
dė Baltimore Colts komandoje, 
kuri laimėjo šių metų profesio-

Ateitininkai kovo 8 rengia

AČIŪ, Ačiū
Paterson, N.J. Lietuvos iš- rybai aukojo:

mas. Bendruomenės valdyba kvie-venoje dalyvauja daug maldi- -- , ■ „
J j j- & čia visus narius gausiai daly------,_ ___________   ----- 1 ninku iš miesto. Ir šiemet kuni- „ 

. _ _.______________________________ . t iy.x,-,_-• • - , * • vauti metiniame susirinkime,ns.-L. Bosas, A. Žaliaduoms) Lietuvos himną ir Keletą Pątno- gai visus ragmo kuo gausiau kuris bus sekmadieni, kovo 15 
’ J • dalyvauti novenos pamaldose. , « i ■ .3 y p Lietuvių svetainėje.

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

Kreiptis — •

87-09 -IAMA1CA AVĖ.. VVOODHAVEN 21 
TEK VI 7-4477 

šiokiadieniais — 9 vai- ryto liri 9 vai. vak., 
<M»kmadieniaw — 1 vai. p.p. lifji 5 vai. vai.-

Sav. AL. J MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio technik

101-23 112 ST. RIČHMOND HĮLL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai.

Telefonas: VIrginia 6-6895

VILNONES MEDŽIAGOS
gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine
GR 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
118-125-130 ORCHAED ST.

I S. Eeckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra niškai

I KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS
I ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius
kleb. kun. J. Kinta. Henry Sc-
hell ir Amerikos Lietuvių B-nė. —22 dol. P. Jutz 20 dol. Po tbiių lietuviškų dainų. Parapi- 
Po 20 dol.: kun. V. Demikis ir 10 dol - šv Petro ir Povilo na- i08 scena gražiai papuošė mo- . , . . „ - ,, , »J. Tumavičius. Po 15 dol.: Kfr rapijos” altorius d-ja. ALRK kvtoja E.’ Nikšienė ir M. Plau- Vardo draugija metimus Bus renkama nauja valdyba ir ( 
mai ir F. Zaranka. Po 10 dol.: pZcij^ a^kri^Li^ SnaiUenė. v ’ ''

Ad. Aidukai, Ant. Aidukai. vyčių 19 kuopa. SL.A.-3čias ap- Vasario 16 proga lietu vai m - sv- Aironso saieje. visi Lietuvių posto 154 legionie
riai ruošia linksmą parengima'

Geveland. Ohio kovo ? d CT™? ‘• ' Hali saieje ir parxe. Pokylis
Atkelta iš 2 pusi.) prasidės 1 vai. ir baigsis 6 vai. ’♦

i SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!

Step. Auguliai. Balčėtis, Butkai skritis. kun. E. Vasiliauskas, 
Eitmanas. Gelažius. Gudoms. kun. a. Sušinskas, kun. P. Sa-

laisvinti aukojo: kun. S. Morkū
nas 25 doL; po 20 dol. — S. 
Meškauskas, V.T. ir 16 dol.— 
B. Plaušinaitis; 10 dol. — A.

________ __ ___ Nikšas; po 5 dol. — M. Bulo- 
Atstovybė. Mikniai. Praleikai, Virbickas. Mr. ir Mrs. Vitas tienė, O. Karalienė, M. Kun-

Rubuževičius. Slepakovai, Ant. Mažeika. D. Kalėda. Mr. ir Mrs. cienė. M. Luneckas, Juozas ir
Sprainaičiai. Jonas. ‘Stanaitis, v. Količius. jr„ Mr. ir Mrs. Simas Mikalauskai. A. žvirgzdi- 
St. ir D. Stanaičiai. VI. Stanai- Jurgaitis. Mr. ir Mrs. M. Nor- nas- P° 2 dol. — K. Žolpys ir
tis. šv. Kazimiero D-ja. Tallat- būt. D. Petraitis. Po 5 dol.: kun. P<> 1 dol. — K Katienienė. K.
Kelpšai. Urbanavičius. Zavadz-' v. Budreckas. A. Gudman. A. Pumputis ir 0. Vakulskienė.

Iškeliūnai. Jackūnas. Jasiai. S. bas. prandškonaį iš Bridge- 
Jurkšaitis. Kondratavičiai, Klup ville, kun. Karaveckas. Mr. 
šiene. ^Pabaltijo Liet. Moterų jr Mrs. Bakanas, Mr. ir Mrs. ____ , - -i i • A įšviečiami visi gausiau ua- » siteikimų bei reikalavimu, tau- . & ♦

- >• • . t Ivvauti. kur bus geros įautie- *tinę kultūrine forma be giles- ■ - . ,.. 6 1 ♦. ...... . . . , , . nos, zuvu ir kit. ♦mo idėjinio turinio (auginames ♦
gražiai scenoje šokantį ir dai- Sodalietės savo susirinkime ♦
nuojapti jaunimą, bet jam ne- kovo 1 aptarė veiklos planus. ♦ 
skiepijame idėjinių pagrindų, Per Velykas jos įteiks lietu- ♦

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

Pasiusk j’em -vilnones atlaikas suknelėm/ eilutėm, apsiaustam
Mtlitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinnmiausiom 
kainom visam m "este jums sū’o 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai jve' tintas

Tamsta raut dideli pM.strinkima vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
t, kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams, 

tr raynnmės medžiagas parduodamos griežtai urmo
• who!esaie) kainomis.

kas, Alf. žičkus. Po 6 dol.: A- Tamkevičius. Mr. ir Mrs. S. O- 'Viso surinkta 131 dol. 
J. Charles. C. -Spirgis.bakanavičiai, Masioniai. Tarnas naitis. 

ir PristemikaL Po 5 dol.: V. A- 
domavičiųs. V. Augulis. Aušiū- 
ra. Baltutis, Bražinskas. Bud- 
revičius, Cižiūnas. Ivoškai. Jan-

dėl to jis abejingas išeivių tau- viams seneliams krepšius su ♦ 
tiniam pašaukimui ir net pa- ’

K and K FABRICS

kūnas, J. Jurkšaitis. Kalėda.
Kepenis, Keraitienė. Kožukaus-

Aukštaitis £jos Lietuvos likimui) ir kt.
x Ieškant visų šių pasisakymų

pozityviosios pusės, ją turbūt 
rasime ten, kąd riša tai suda
rys proga Clevelando lietuvių 
kultūrinio gyvenimo vairuoto-

gardumvnais. ' • — ___ _ . .
J ! 158 East Jersey Street, Enzabeth, N. J.Mjrė Lswrence Wil!e, kuris ♦

kas, J. Kuzinevičius. Latvis. 
Laugalis. Lekavičius. Liaugau
das. Litvaičiai. Mockus, F. Mi
siūnas. M. Ragauskas. A. Rugys. 
J. Rugys. Sabaliauskas, J. Snieč
kus. Senuliai. J. Sprainaitis. P. 
Stanaitis, Šaulienė. J. Treinys, 
Vaičiūnas. Vilimas, Žilius.. Po
3 dol.: Baltuška, A. Misiūnas.

> i ■ • Petronis. Povilonis, Tamauskas 
ir Voltas. Po 2 dol.: Adomaitis, 
R. Paulis. Trucilauskas ir Ven- 
gelis. Viso suaukota 816.35 dol. •

į , Visiems aukojusiems nuošii- 
džiai dėkojame, o neaukojusius 
prašome aukas įteikti ižd. J. 
Sprainaičiui. Visos aukos bus

ei

buvo vedęs Veroniką Maskevi- • 
čiūtė. mirė vasario 22 Franklin » 
Sųuare ligoninėje. Velionis uo- • 
liai reiškėsi parapijos parengi- • 

, ._ muose, paskutiniu metū sirgoįams pagalvoti ir reikiamas iš- .... ,5 _ ,. , . . °.J ‘ H ** sirdies liga. Penki kunigai at-
va as pasi a , i. našavo gedulingas mišias šv. ♦

Buvo sutarta‘‘Pentaems stul- AKonso bažnvatje vasario 28.
patus dar daryt, atskira viešą PaIaidotas Jėį,us s„ gwjes 
pasikalbejun, su pasirengusiais infee ^uti žmona 
pranesejais ir diskusmmkais. t

Ąžuolų okteto konfliktą su t
Liet Studentų Sąjunga dėl ok- Juozas Makarauskas, senosios j
teto koncerto atšaukimo iš są- kartos lietuvis, ilgai gyvenęs | 
jungos suvažiavimo Detroite, Baltimorėje. mirė vasario 26 I 
okteto atstovams kietai reika- savo namuose. Velionis pasku- | 
laujant satisfakcijos, susirinku- tinius metus sunkiai sirgo. Po. f 
siems paaiškino LB CV pirm, gedulingų mišių, kurias aukojo ! 
St. Bafzdukas: studentų sąjun- penki kunigai šv. Alfonso baž- f 
ga rodo daug geros valios ir nyčioje, kovo 2 palaidotas Ho- | 
norą susiprasti bei susitarti.

ATUAKAS KETVHiTADIHNlA’S IKI 9 VAL. VAKARO
Musę kaino, vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 ui pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai^ 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

PAMĖGINKIT!) UŽEITI PAS MUS IR BUSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

persiųstos Amerikos Lietuvių
Tarybai. NAUJOS mados dvirati*

ly Redeemer kapinėse. Liko | 
tad abipusės pastangos ir ge- liūdinčios dukros Anelė. Viole- | 
ra valia duos visiems pageidau- ta, sūnūs Juozas. Petras ir An- J 
jamą taiką.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, 

tanas ir visa eilė anūkų. J ;*
SP Jonas Obdlinb Į r TcLr AL 4j8319



APART. FOR RENT 
9©®®®®®®®®e@e®e©s®s®9®®®as

Krap&Rinkal laimūjd.
Pereitą t feStadūmj" Tjpfnrių 

AtletųKtubo krepšininkai 
YMCA pirmenybių rungtynėse 
nugalėjo 3 St Methodist 55:23 
ir lomi užsitikrino sau dalyva
vimą baigminiuose žaidimuose. 
Kaip pati pasekmė rodo, atle
tai rodė savo, visokeriopą pra
našumą. Iš LAK žaidė ir taškų 
pelnė: Račanskas I —11; Ba- 
čanskas H, Daukša ir Styusas

Laimito prieš SytvanU. Tarp 
Hnhfaftae Bostono pirmenybė
se pr. ŠBŠfibdienĮ Lietinių A ko-
mandajseSkė Sylvania, santy
kiu 4-L^tymėtiną pergalę iš
kovojojaunuolis Gediminas 
Sveflrmiskas, sudorojęs kelių me

2148 Hariųg St — Good. $heppard 
paristo; 5 spacious rooms & garage; 
«ęar shopping and transportation. 
ČaU Saturday - Sunday 1-5 PJL 
Nlghtingale 6-4717.

1883 MADISON STRE1
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevood)
TeL EVergreen 2-6440

po 10; Reventas — 8; Gintau-

šį šeštadienį LAK pirmeny
bių rungtynėse susitinka su • 
juodukų ekipa Tramps. Mūsiš^ 
kių laukia sunki kova, šios 

_ rungtynės, lems baigminių žai
dimų išdėstymą. Rungtynių 
pradžia 8 vai. v. Beje, baigmi
niai žaidimai prasideda ketvir
tadienį kovo 12 d.

Jauniai LSK:
Kolping $C 1:1 (0:1)

Pereitą sekmadienį LSK jau
nių futbolo komanda žaidė Na
tional Junior Cup varžybų tre
čiojo rato rungtynes. Prieši
ninkas, Kolping ekipa, pasiro
dė kaip stiprus ir techniškai 
pranašesnis vienetas. Mūsiškiai 
tuo tarpu sužaidė taktiškai vi
sai be priekaišto, pasižymėjo 
kovotojiškumu. LSK žaidė: Ne- 
mickas UI; Svalbonas, Nemic- 
kas I; Kleiza, Stanaitis, Margai- 

^tis (Budratis); Vainius Į, Vąi- 
'' nius II, Remėza, Nemickas n, 

šetikas (Bileris).
Pirmame kėlinyje po šiaip 

jau gero Stanaičio klaidos Kol- 
pingas veda 1:0. Antrame kė
linyje mūsiškiai perima inicia
tyvą ir visą laiką spaudžia. Ei
lė pavojingų šūvių eina pro šalį 
arba gero priešininko vartinin
ko likviduojami. Nemickas n 
pataiko į skersinį. Ir po šios 
nesėkmės mūsiškiai nenusime
na ir tikrai pavyzdingai toliau 
kovoja. Kėlinio gale pagaliau 
mūsų pastangos apvainikuoja- 

.mos,; kuomet nepavojingai at
rodantis Remėzos kamuolys at
siranda viršutiniame vartų kam 
pūtyje. Pratęsimas nepakeičia

SESUO STEPHANIĘ, tt Bos
tono, dabar gyvenanti Korėjo
je ir dirbanti St Columban li
goninėje, j New YocfcA atvežė .. 

-du'1 vaikus^ kuriuos adaptuoja 
amerikiečių teima. Jiems i A 
meriką atvykti pagelbėjo Kata
likų Komitetas Pabėgėliams ir 
N.C.W.C_ Dešinėje — Italė 
neša ant galvos metalini indą, 
kur sudėta maistas ir visokie 
reikmenys, išdalinti iš Ameri
kos Katalikų Pagalbos komi
teto. ši maistą ir kitus būti
niausius reikmenis davė Ame
rikos žemės ūkio ministeriją 
iš savo pertekliaus. Dabar A- 
merikoje skelbiamas Vyskupų

Fondo Vajus, kurie tikslas šelp
ti viso pasaulio neturtinguosius. 
Visi kviečiami prisidėti auka 
prie vajaus.

Is Kolumbijos atvyko gausi šeima 
Omaha, Nebraska. — Jau 

bus keletas savaičių, kai iš Pie
tų Amerikos, Kolumbijos, at
vyko gausi Kartany šeima, ku- 
rios Jaukė šiltas namas- su bal
dais, suaukotais Oūiahds lietu
vių. Trys šeimos nariai tuojau 
surado darbą. Kartanienė sto
jo dirbti senelių prieglaudoje, 
sūnus, — baldų dirbtuvėje, vy
riausioji duktė — siuvykloje. 
Jaunesnioji dukrelė lanko be
turiu parapinę mokyklą. Pats 
Kartanas prižiūri namus. Lin
kime darpščiai šeimai greitai 
prasikurti ir jausti šiame kraš
te tarp beturiu visai jaukiai.

Leonas Jaegaris, jaunuolis, 
atvyko iš Vokietijos. Dienomis 
lanko mokyklą — mokosi bū
ti elektriku, o vakarais dirba.

Niekas neužims vietos mūšy 
širdyse

. . . Prieš mėnesi pasimirė muzi-
pasekmes, šios rungtynes tu- 
rėš būti peržaistos. tuštumą nevieno lietuvio

Kietos rungtynes pasižymėjo širdvje GvVeno priešais mokyk- 
padona kova - Jobų inoden- Ją jo nBtodavo, pa
tų nebūta. Ypač aktyvus sikalbėdavo užeidami į namus 
si kartą broliai Varniai. Gyni- prįe varjeĮįų visiem buvo 

..... Stanai- |3paį draugiškas, susirūpinės
te. UzUknnti abu gynikai Sval fr Uetuvos reikaWs. Mė. 
bonas, Nemickas L Remeza ir jalmimą ir sugebėjo ji pa- 
vėl geras. Bendrai jauniai pasi- dainos i/g^ės.

rodė kaipo tikras vienetas, net Vos tik kas baigdavo parapine 
ir blogiausiose akimirkose ne- mokyklą_ aūrėk jau 
pasimesdami ir pavyzdingai ko- 
vodami. Šiuo atžvilgiu jie tik- _
ras pavyzdys mūsų pirmajai ko- 
mandat Vadovo Kbvečkos Įdėto 
darbo vaisiai aiškiai matomi.

Sporto savaitgalis.
šeštadienį LAK žaidžia krep

šinio rungtynes prieš Tramps, 
8 v. v.

Sekmadienį po ilgesnės per
traukos futbolininkai turi vėl 
pirmenybių rungtynes. Prieši
ninku yra Hota SC, prieš kurį 
pirmame rate pralaimėjome 1:4 
Rungtynės vyksta Jefferson 
Field, Manhattane 2:30 vai.

Rezervinės žaidžia ten pat

Paaukokite savo gyvenimą Kris
tai ir jo šve. Motinai Marijai pa
dėdamos jaunom mergaitėm jų 
problemose, stokite į

. Gerojo Ganytojo seserų

12:45 vai.
Jaunučiai vėl tęsia pirmeny

bių sezoną po žiemos partrau- 
kos rungtynėmis su Eintracht 
SC savo aikštėje šeštadienį.

Atletas.

jų veikla:
Artimo meilės darbai, mokymas, 
ligonių priežiūra, slaugymas, ku
nigams pagalba ir t.t.

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mokyklą.

Tolimesnių informacijų klausti:

LSK Jaunių komanda žaidžia 
sekmadienį, kovo 8 d., 11:30 
vai. New Farmers Ovai aikštė-

Convent of the Good Shepherd

je prieš Kolping jaunius.
226 Sossex Avenue

MorristowB, NJ._

IR KITAS ŠVENTOVES LANKANT

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

E N. Y. išvykstama
liepos 21 laivu

SS C. COLOMBO
ir rugsėjo 23 laivu

Grįžtama į N- Y. i
rugsėjo 8 laivu i

SS C. COLOMBO

SS AUGUSTUS
Informacijos reikalais kreiptis į:

L’Atkuitica Travel Berese (Agenria Di Prinzio) 
593 East 187 Street, Brome, K. Y., 8E 3-8071 

Catholic PUgrimage Chnmunity, Ine. and AJ.TJ. of Kaly 
Saite 1212-55 W. 42nd Street, New York 38, N. Y. LO 5-1564

tų buv. Massachusetto meistej 
rį Dr. J. Keilsoną.

Lietuvių B suklupo prieš Har- 
t ; vardo B antrąją santykių 1 
į * - 314. Pusantro taško uždir- 

bo' Kamšai- Rimas pirmoj len
toj baigė lygiom ir Albinas — 
penktoj laimėjo pilną tašką.

A klasėje pirmauja Boylsto- 
no klubas su 7-2, Harvardo 
univ. 6I2 — 2’/2, tietuviai 
614 - 3^, Cambridge su 6-3. 
B klasėje: Johnson Club, Har
vardo B antrąją santykiu l¥z 
Brattle, lietuviai Cambridge, 
Arlingtonas.

St. Francis of Asais! — 7 spacious 
rooms, bedrooms 2nd floor, Holly- 
wood type kitcben w. breakfast bar, 
new baito, excellent location. Asking 
$175.00 inckiding Utilities. By aopt-
INgersolI 9-9604 '. r : -

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvlniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina-

FARMACISTS

GEORGE EISELE 
PHARMACISTS

Phone FRanklin 2-8934 
176 West Adams Street 

Chicago, III.

CONTRACTORS

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - W!NES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, s^kmad'eniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
f Sav. P. Vlšniauskas

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

bo turnyrą. Laimėjo A. Sand- 
rin su 16-1 taškų (pralaimėjo 
RamaŠauskui), J. Tums 151^, 
V. Tums 131Ž, Tautvaiša ir 
Zujūs po 12 >a, M. Turiansky 
ir Kalvaitis po 10

Montrealio p-bėse Witt turi 
11-2, Joyner ir Rosso po 10 
tš., Baikovičius 9, Žalys gruopė- 
je po 71x ir Jūdzentavičius su 
7 tš. Beliko vienas ratas; '

Dieve, jam atlygink už. visus -Dr. A. Nasvytis laimėjo, duo- 
jo gerus darbus! , . dainas simultaną Clevelando 

Reikėtę 20 tokię namę šachmatų centre santykiu, 14- 
Aleksas Pratkelis pastatė i, skelbia Cleveland Plain Dea- 

prieglaudos namus kokiai 50 ]er vasario 22 d.

Ignas Žalys yra sekretorius 
ir iždininkas naujojo šachma
tų klubo CAISSA, Montrealy. 
Pirmininkas — J. Wiliiams, ra
šo Montreal Monitor, vasario 
19 d.

Leškio chore, nors‘jisai reika
lavo griežtos tvarkos. Kitatau
čiai taip pat ateidavo į mūsų 
bažnyčią pasiklausyti gražiai 
giedamos - hetuviškos'giesmės.

senelių. Jis pats juos prižiūri, 
o jo žmona Ona dirba'slauge 
— senelių prižiūrėtoja. Oma- 
hos sveikatos įstaiga pripažįs- 
ta, kad tie namai atitinką vi
siem reikalavimam; vienas iš 
valdininkų išsitarė, kad tai 
gražiausi namai visoje Omahos . 
valstybėje, o kitas sakė, kad 
tokių namų senesnių žmonių 
globai reikėtų dar kokių 20.

Vietinis,

v Parduodamas buto 
mas. Išvykstant nuolatiniam

įrengi-

Bostono tarpklubinėse kovo 
6 d. Lietuvių B rungiasi su 
Cambridge klubu pas juos šeš
tadienį, o kovo 7 d. Lietuvių 
A. vyksta Į Brandeis universi
tetą.

KONTRAKVORIAUS DARBAI 
Bažnyčioms, privatiems na
mams ir institucijoms.

Tarantino Floors 
3051 Atlantic Avė.,

Brooklyn, N.Y., TAylor 7-7088

CARNEY CONSTRUCTION CO. 
General Contractors 

25 YEARS EKPERIENCE 
? \ JOE CARNEVALE, Pres. 
Hollywood Kitchens — Finished .. 
Basements t— Alūminum Case- 
ment Windows — Conversions — 
Extension built — Roofing — 
Painting — Ceramic Tile — Ce- 
ment Work — Celotex Ceilings — 
Wallpapering — Stoną Doors and 
yvindows 

. Alterations of Ali Kinds 
VIOLATIONS REMOVED 

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

H. W. FEMALE

apsigyvenimui į Floridą, pigiai 
parduodamas apstatymas val
gomojo, svečių kambario, kili
mai, draperijos ir kiti namų 
apyvokos reikmens. Galima ap
žiūrėti: 83-37 St James St., 
Elmhurst, N.Y. Teirautis tele
fonu VI 6-8541.

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.

NURSING HOME

WOODMARE NURSING HOME 
Ne Sektantiška

Seneliams — begyjantiems ligo-

—Invalidams — Gailestingų se
serų priežiūra
139 Irving PL, Woodmere, U-N..Y.

BOSEVFOOD NURSING HOME
Leista Nassau apskrt. ligoninių 
departamento 24 valandų prie

žiūra

ir beryjantiems Ilginiams 
75 Main SL, Rosiyn, 

Mayfair 1-1641

vimas — širdies ligonių, chroniš
kų ir po operacijos
1861 Broadway, Lynbrook, LJLN.Y.

LYnbrook 9-1638

BROOKSIOE NURSING HOME 
Spedafisbig ta

320 Montauk Highway

MO 1-7240

VALENTINE McDERMOTT 
NURSING HOME

Convalescent — Chronic Invalida
Elderty Peofrie. ,

Licensed Narse on 24 hours dųty 
10 Clayton St. 

Central IsHp, L. I.

EV. 4-1232

D.KLINGA
Tax Consultant - Interpreter

337 Union Avė., 'Brooklyn 11, N.Y.

TAISAU BALDUS

Kėdes, virtuvės ir valgomojo, ap
traukiu ir nudažau. Plastika ar 
oda. Patyrusių darbininkų dar
bas. Įpatingos kėdės apipurškia
mos gelžimi ar chromu.

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

WASTE MATERIAL

GIRLS — GIRLS — GIRLS 
Tuojau pat reikalingos mergaitės ' 
bendrai namų ruošai — Motinoms 
pagelbėti Slaugės ligoniams. Gy- 
venti galima šeimoje ir privačiai.

, Aukštas atlyginimas, pastovus dar- ’ 
bas. Reikia truputi kalbėti angliš
kai.
KOACH EMPLOYMENT AGENCY 
279 Huguenot St., off Mechanic St., ' 
New Rochelle, N. Y., BE 5-1650

COMPANION j
Middle-aged woman willing to do > 
plain cookin£ and hght housekeep- 2 
ing for elderly couple; mušt speak J 
English and slcep in; $100 motto. > 
GEdney 4-4431.

WOMAN — LIVEIN
Flatbush; Care for elderly lady and 
cook for two; very light housekeep- 
ing; pleasant surroundings — one 
day a week off; VAn D'yke 1-4074.

E. 61st St. & Avė. U
NEW 2 Families Brick House 
Apartmenfs 4 —4 Rm. Full 

j basement Garage $23,750. Spe-
Highest prices paid for Waste Pa
per — Rags — Office Records —. 
Prompt and ReHable Service Spe- i cjai gift for buyer — Kelvinator 
cial consideration givęn to Religious 
Institutions. Ali Botos —

F &V GACCIONE 6 Co. 
’ 935 Ccurtland Avė.

regrigerator.

LU 8-4030

ANNETTA HOMES, Ine. 
Molino Bros. 

Tel.: ES 7-9229

Relaible Removers of VVaste Paper!
Pa^n-CesStar‘c<H«i5eS Kas norėtq skelbtis Darbininke,
To Religious institutions į prašomas skambinti

STOCCI A SONS '?
396 W. Brodway, N. Y. C.* ar.4 į 
242 West 47 St. Brooklyn, N. Y.

GLenmore 5-7281
Telf. HY 2-3355

RESTAURANTS

ALBANY TEBBACE
' \ JOHN C. McGUL, savininkas
Pristatymas į namus, vestuvių vaišės, banketai, showers, ko

munijos pusryčiai

INgersoU 7-8665585 Albany Ave^ Brooklyn.

WAVE OLD GLORY CORRECTLY

The foDowing Flag Dealers are- able to supply the new 
Flag at Reasonable prices. We highly recommend them 

? to you for dependable Service.

THE EMBLEM MART

Brooklyn, N.Y.
HY 1-8353

We also carry a complete line 
. of Religious Articles. ,

TO PLACE,

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

R e publ ic ||L 
Wine & Liųuor Store

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

ŠA V. M. IK J. JOKŪBAIČIAI

j; Didelis-pasirinkimas įvairių vynų, deg- 
tinių, konjakų, midų. šventėms bei

kitoms progoms tiiSSŽa

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UQUOR StORE

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno. 

103-55 LEFFERTS BLVD.
Telefonas: Vlr^inia 3-3544

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

RICHMOND HILL, N. Y.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės h* užkandžiai * 
GERIAUSI GĖRIMAI 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.
280 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9672

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt Vernon Street Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

74 Providence Street

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS
Mandagus patarnavimas įnirusiems

1400 North 29th Street Phfladdphia 21, P*
POplar 9-3231



INGRIDA IR KARINA GUTBERGS

LAISVES VARPO SUSIRINKIMAS
JAU PASIRODĖ RINKOJE

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

kompozitoriui, lietuviškos dainos puoselėtojui,

Brooklyn, N. Y.

AKADEMIJĄ
1959 m. kovo 8 <1, 3 vai. p.p.

ginų- 
tebū-

Priejnanaiausiomia kaino
mis su labai gerom išaano- 
kėjįmo sąlygom ir prista
tymu j vietą patarnauja 
visiem lietuviam

Romas ir Lina (Mickevičiūtė) 
Kisieliai kovo 2 susilaukė pir
magimės dukrelės, Rūtos-Ber- 
nadetos.

366 VVest Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

įstaigoje rasi didžiausi* peefflla namų Woodhaven, Rfchmood HH1, 
Ozone Park, Jamaica ir kitur.

Patarnavimas dienų te naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridpč ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos ton 
pačios ir | kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TR 8-8434

Novenos maldos bus kalba
mos tris kart per dieną — 
5:15 ir 7:00 vai. vakaro angliš-

ALTS steigėjui ir pirmajam pirmininkui, 
BALFo steigėjui ir ilgamečiai vicepirmininkui, 

ALT vicepirmininkui ir Sanitary District of Chicago prezidentui

televizijų, radiją, patefoną 
{rengia Hi-Fi

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

Maironio vardo mokyklai 
paremti vajus 

pratęsiamas iki Š.m. balan
džio 1 d., nes pasirodė poros 
savaičių laikas yra per trum
pas suspėti visiems teigiamai 
reaguoti Į išsiuntinėtus vajaus

KALBĖS: Amerikos lietuvių visuomenės atstovas dr. S. Biežis iš Chicagos 
apie velionį Antaną A. O'į ir J. J. Bacbunas iš Sodus, Mich. apie velionį 

Antaną Vanagaitį.

174 Nutley Avenue 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

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

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

ONA 1VAŠKIENE 
LITHUANIAN 

FURNTHJRE CO.

(BIELIAUSKAS) 
F U N E BA L HOME

Apreiškimo panp. salėje bpvo 
kaip

gimnaziją moksiehdm aunt inin- 
kid pereiti | studentų
kų draugovę. Pageidauta, |cad 
studentai ateitininkai daugiau 
bendrautų su vyresniais moks
leiviais, o moksleiviai neveng
tų studentų draugystės.

Greito galvojimo konkursą 
laimėjo dvejetai: E. Remėza-r- 
R VBkntaitytė — 160 taškų; 
P. Vainius—LMikmutė — 158 
tašk.; D. Banaitis—rD Naujo- 
kaitytė— 153 tašk. Susirinki
mą baigiant, dvasios vadas kun. 
J. Pakalniškis kalbėjo gavėnios 
temomis, ragino visus mokslei
vius ateitininkus dalyvauti re
kolekcijose, kurias Aprieškimo 
parap. bažnyčioje ves tėvas J. 
Venckus, S J. Susirinkimas baig 
tas giesme “Marija, Marija*.

Kovo 8 d. 12 vaL Tautinės 
Sąjungos namuose So. Bostone 
įvyks Laisvės Varpo radijo pro
gramos visuotinis metinis 
sprendėjų susirinkimas. Jame 

per Londono , bus peržvelgta ligšiolinė veikla,

žmones ir tautas. Mūsų 
niškas artumas latviam 
nie dar sustiprintas mūsų da
lyvavimu Ingridos ir Karinos 
Gutbergų koncerte kovo 13.

Tel. STagg 2-5043
Matlhew P. Ballas

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS 1

Moterims Apreiš-
kirr.o parapijos bažnyčioja pra
sidės pirmadienį, kovo 9 d., 
7:30 vai. vak. Rekolekcijoms

* NEWARK, NJ.
Šv. Juozapo novena švč. Tre

jybės lietuvių bažnyčioje, prasi
dės kovo 11 ir 'baigsis kovo

MAŠI- 
atstoja 
o yra

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridęe, Masa 
NUTARY PUBLIC

kuoro -ĮtatžHriMNK «kd|os rot- 
: lodai, Ft. ^vriiitfžro minėjinm 

užbaigiant jubitėjinius |a me
tus ir iškilminga vakarienė su 
literatūros ir mano valandėta.

84-14 Jamaica Ava, Woodhaven 21, 
N.Y. Tel.: Hlckory 1-5220

(Forest Parkway Stotis)
WHJLIAM J. DRAKE 

Licensed Real Estate Brokeris 
Pagalvok apie savo ateitį, ieškok tin
kamą namą, savo šeimai ir sau. Ne
atidėliok, bet ieftkok. tad kreipkis j 
AMERICAN HOME REALTY 
Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs

WILLIAM J. DRAKE 
Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia. 
buvo kandidatu į Congresą.

mas, kurių dvi buvo lietuvių 
kalba ,o dvi angliškai. Kalbėjo 
Lietuvos garbės konsulas adv. 
Ant Šalna, dainavo Aid. Stem- 
pužienė, Pr. Bičkienė, St. Ba
ranauskas ir Čiurlionio ansam
blis.

si ir laukia, kad lietuviai gau
siai atsilankys į seserų latvai- 
čių koncertą. Tokie koncertai 
teikia mums ne~vien meninio 
pasigėrėjimo, bet ir suartina

Paskaitą apie ;šv. Kazimierą 
■įkaitys S. Sužiedėlis, vakarie- 

eninei daliai vadovaus 
; Jurkus. Seimejin įėji- 
’svas, vakarienei .bilietus 
gauti visose klebonijose, 

pas ch avgijy pirmininkus ir ap
skrities vadybos narius. Visi 
lietuviai katalikai maloniai kvie- 
čiami dalyvauti suvažiavime ir 
vakarienėje.

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

Priimami taip pat skel
bimai.

Tel. EVergreen 7-4335 
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Parduodama Enzimo nuosavy
bė. Kampinis namas. Vaistinė, 
keturios krautuvės, astuoni bu- 
taL Prie požeminio traukinio. 
Trys autobusų linijos. Prieina
ma kaina. Skambinti EV. 8- 
6953.

Užbaigs jubllėjaus melus 
šv. Petro parapijos jaunimas 

kove 8 rengia iškilmingą šv. 
Kazimiero jubilėjaus užbaigi
mą. E ryto 10 vai. su organi
zacijų vėliavomis dalyvaus mi
šiose ir bendrai priims komu
niją. Po mišių salėje po baž
nyčia bus jubilėjaus užbaigimo 
programa ir pietūs.

Sutvirtinimo Sakramentas
Kovo 8 d. 2:30 vai. p.p. šv. 

Kryžiaus katedroje bus teikia
mas suaugusiems, kurie dar nė
ra jo priėmę. Suinteresuotieji 
prašomi kreiptis parapijos kle
bonijom

Sodatiečip šv. Valanda 
_. Kovo 8 d. šv. Kazimiero baž
nyčioje, Brocktonė, įvyksta Nau' 
josios Anglijos lietuvių parapi
jų mergaičių sodaliečių šve_nta 
Valanda. Iš Bostono į šias pa
maldas vyksta 15 mergaičių.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
susirinkimas šaukiamas kovo

10 d. 7 vai. vak. šv. Petro pa
rapijos salėje prie E. 7-tos gat
vės. >
švenč. Sakramento adoracijos

40 valandų' atlaidai parapi
jos bažnyčioje vyks kovo 13, 
14 ir 15. Atlaidai pradedami 
kovo 13 d. 8 vai. ryto. Atlaidų 
pamaldos bus rytais 8 vai. ir 
vakarais 7:30 vai. Atlaidų iš
kilminga užbaiga kovo 15 d. 
3 vai. .popiet. Pamokslus sakys 
marijonas kum PetrasRemeika.

Kunigy; susi rinkimas 
' Naujosios Anglijos Provinci
jos Kunigų Vienybės susirinki' 
mas įvyks kovo 13 d. šv. Pet
ro parapijos klebonijoje. Susi
rinkimas pradedamas 11 vai. 
ryto šv. Valanda parapijos baž
nyčioje. Ją praves marijonas 
kun. dr. J. Navikevičius.

Dr. Juozas Mikalonis
su žmona vasario 28 išvyko 

mėnesio atostogoms j Floridą. 
Po poros savaičių pas dukterį 
ir žentą žada vykti ir levp 
Norkūnienė. Šiuo laiku Flori
doje taip pat atostogauja Do
mininkas Zaletskas. s

Mirusieji.
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų pa-

Williani J. Drake- 
Drajnmas

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS 
NĖL£S, kurios pilnai 
raštinės tipo mašinas, 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS, 
--- -^453? Broad Street 

. ii Hartford, Con»., 
patarnaus sąžiningai.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

sekmadienį ji perduoda lietu
viškojo gyvenimo aktualijas ir 
lietuvių dainas, atliekamas ge
riausių mūsų solistų, chorų ir 
kvartetų. Paskutiniu metu įves
ta. literatūrinė valandėlė ir pro- 

pateikta finansinė apyskaita, gramą'vaikams: Dabar Laisvės 
renkama nauja valdyba, ir kon- Varpas girdimas sekmadieniais 
trolės komisija, o taip* pat 2-3'vai?popiet iš radijo stoties 
svarstomi kiti klausimai. WK0X, banga 1190, iš Fram- 

Laisvės Varpo sprendėju gali ^S^am, Mass.
būti kiekvienas, kuris Įmoka Vasario 16 proga Laisvės 
50. dol. įstojamojo Įnašo ir kas- Varpas davė keturias progra- 
met po 10 dol. metinio Įnašo. 
Organizacijos gali Laisvės Var
pe turėti tiek savo atstovų 
sprendėjais, už kiek jos sumoka 
minėtus. įnašus. Atskirų asme
nų grupė, sudėjusi reikalingą 
pinigų sumą, taip pat_gali tu
rėti savo atstovą, šių metų 
Laisvės Varpe yra virš 50 pil
nateisių sprendėjų. Tai atskiri 
asmenys ar organizacijų atsto
vai iš Bostono, Worcesterio, 
Brocktono, Lawrence, Lowellio,

:5 vai. vak. lietuviš- Norwoodo ir t.t

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works 
4TTUUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytą automobiliu da
lią išt’esinimas, pakei'ma 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET
BROOKLYN 11. N. Y.

Kreiptis iki 4 vai. pietų tel. 
GLenmore 5-6542.

G R AB O R I U S 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė.

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

Reikalų Vedėjas 
660 Grand StreetIš'-jomuojamas 5 kamb. bu

tas dviejų šeimų privačiam na
me, Bushwick Avė. sekcijoje.

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

J. B. Shalins- 
Jalinskas 

'Laidotuvių Direktorius 
81-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N, Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Urginia 7-4499

Išnuomojamas kambarys su 
pilnu apstatymu vienam ar 
dviem asmenim, 414 So. 5th 
St. Brooklyne, UI aukštas, po 
dešine, Mrs. Dome.

Laisvės Varpo išlaikymas re
miamas klausytojų Įnašais. Mes
tas šūkis, kad kiekvienas klau
sytojas skiria už kiekvieną pro
gramą bent 10 centų, randa 
vis daugiau pritarimo visuo
menėje. Sunkumų turima tik 
su tų Įnašų surinkimu. Tačiau 
tikimasi .kad klausytojai ne- Jurgis Masiulionis (vasario
lauks rinkėjų, o patys prisius 23) 66 m. Velionis gyveno 8
savo Įnašus. (V.) Kart PI. Niliūdime paliko žmo

ną ir dvi dukteris. Palaidotas 
šv. Kalvarijos kapinėse Brock- 
ton, Mass.

Agnietė Survilienė (kovo 2) 
68 m. Velionė gyveno 3 Fellow 
Ct., Roxbury. Nuliūdime paliko 
vyrą, dukterį ir sūnų. Palaido
ta N. Kalvarijos kapinėse.

Marijona Augūnienė (kovo 2) 
71 m. Velionė gyveno 482 E. 
7th St. Nuliūdime paliko vyrą 
ir sūnų. 'Palaidota N. Kalvarijos 
kapinėse.

Vincent O'NeilI (kovo 3) 50 
m. Velionis gyveno 346 K St., 
Nuliūdime paliko žmoną ir sū
nų. Palaidotas N. Kalvarijos ka
pinėse.

Marijona Nevronienė (kovo 
3) 62 m. Velionė gyveno 16 
Sanger St. Nuliūdime pliko vy
rą ir tris dukteris. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Vyties korp. sueiga
Į studentų skautų Vyties kor 

poraciją New Yorke įstojo 10 
jaunų studentų. Vasario 27 Ra
manauskų bute įvyko pirmoji 
jaunų narių sueiga. Apie Vyties 
kerpor. praeitį ir dabartį kal
bėjo dr. H. Lukaševičius ir R. 
Kezys. New Yorko skyriaus 
pirmininku yra J. Birutis, jau
nųjų-tėvūnas — V. Virbickas.

Akt. Vitalis Žukauskas šešta
dienį, kovo 7, vyksta į Balti- 
morę ir praves Liet Bendruo
menės rengiamo koncerto pro
gramą. Tą vakarą bus pagerb
tas ir akt J. Palubinskas jo 25 
metų draminės veiklos sukak
ties proga.

avaną ves kun. Aug. Sa- Laisvės Varpas kovo 7 jau 
salezietis. Kviečiami visi mini savo' veiklos penkmečio 

sukaktį. Pradžioje tai buvo pu- 
_ sės valandos programa, o da-

LSK futbolo komanda kovo mokykIos parėmimo. Pre^ Kelmelis, klebonas bar jau valandos. Kiekvieną
8, sekmadienį, žaidžia prieš Aukos plaukia, kai kūnų au- 
Hota S.C. T. Jefferson aikštė- k°tojų laiškuose užginamas šis 
ję, Ist Avė., ir 112th St., Man- reikalas, štai senosios kartos 
hattan — Kickoff. Pradžia 2:30 lietuvis Vincas Višnius rašo, 
vai. p.p. j°S “■ jis lankęs 4 metus kle-

___________________________ bono Varnagirio įsteigtą lietu
višką mokyklą. Ir todėl jis da
bar raštu ir žodžiu mokąs lietu
viškai lygiai taip pat gerai, kaip 
angliškaL ..

Pax Romar.s
tarptautinės katalikų studen

tu —intelektualų organizaci
jos pasaulinė diena bus prisi
minta kovo 8, sekmadienį, 3 
vai. popiet Baltų namuose, 131 
E. 70th St., N.Y .Kalbės garsus 
istorikas Fordhamo un-ta proL 
Oskaras Haleckis. Minėjimą ren 
gia Pax Romapa tremtinių stu
dentų komisija, kuriai vado
vauja dr. V. Vygantas.

Kazimierą vakaras ruošiamas 
šeštadienį, kovo 7 Lietuvių At
letų £lube.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, O.FJA, Aidų administra
torius, veda misijas šv. Jurgio 
parapijoj Brooklyne. Misijos 
prasidėjo pereitą pirmadienį ir 
baigsis sekmadienį, kovo 8. Pa
mokslai sakomi rytais 9 vai. ir 
vakarais 7:30 vai.

Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

DVIEJŲ SESEI
Balty koncertu serija tęsiama 

toliau: kovo 13, 8:30 v.v. Jor- 
dan Hali koncertuoja seserys 
Ingrida ir Karina Gutbąrgs, lat
vių pasižymėjusios pianistės.

Jos yra kilusios iš muzikų 
šeimos, abi pianinu pradėjo 
skambinti dar mažos būdamos. 
Muziką studijavo Saltzburge, 
kur baigė Mozarteum, gauda
mos magistrės laipsnius. Stu
dijavo pianiną, vargonus, diri
gavimą. Skambindamos dviem 
pianinais, jos yra koncertavu-

■—vios Europoje, 
“BBC radiją. -

Bostone pirmą kartą pasiro
dė 1852 metais, taip pat kon
certavo ir New Yorko Town 
HalL

Per paskutinius trejus me
tus jos atliko dvi keliones-per 
visą Ameriką ir Kanadą, visur 
susilaukdamos labai gero mu
zikos kritikų įvertinimo.

Baltų koncertų rengėjai tiki-

MM
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