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Pavergtųjų atstovai vėl kreipėsi į Vakarų ministerius
Kad Vakarai paskelbtu savo taikos programa, atremtą į teisę, ne į prisitaikymu

Sveikindamas Nato dešimt
mečio sukakti. Pavergtųjų Eu
ropos Valstybių Seimas kovo 
31 pasiuntė susirūpinimo ir vii 
ties telegramas Britanijos, Jun
gtinių Valstybių. Prancūzijos 
ir Vokietijos užsienių reikalų 
ministeriam. Telegramose sako
ma:

—Mes (pavergtųjų valstybių 
atstovai) esame visiškai tikri, 
kad mūsų kraštų žmonės, turė
dami žodžio laisvę savo tik 
riem jauąmam pademonstruoti, 
nuoširdžiai jungtųsi prie mūsų 
sveikinamojo pareiškimo. Ir

PAVASARIS VVASHINGTONE. Prezidentas ir prezidentienė su žydinčia 
japoniška vyšnia.

Dėmesys Irakui
Ar ir arabai bus padalyti kaip 

Korėja ir Vietnamas?
Irako svirimas i komunizmą 

labiausiai sujaudino Egipto Nas 
šeri. Santykiam tarp Nasserio 
ir Irako Kąssim apsvarstyti ba
landžio 2 buvo sušaukta arabų 
lyga. Nasserio atstovas joje aiš 
kino, kad Irake gresia komuniz
mas ir kad tokia Irako padėtis 
gresia kitiem arabų kraštam. 
Nasserio atstovui pritarė dar 
kiti penki lygos nariai iš viso 
ten dalyvavusių 10 arabų vals
tybių. Tačiau nedalyvavo pats 
Irakas. Taip pat nedalyvavo Tu
nisas, Jordanija. Lybija. Tuni
sas ir Jordanija yra nutraukę 
diplomatinius santykius su Nas
serio Jung. Arabų Valstybe.
— Nasseris ir Anglija rengia

si atnaujinti diplomatinius san
tykius, kurie buvo nutrūkę nuo 
1956 Sueso užpuolimo.

— Amerikos atstovas Kaire 
lankėsi pas NasserĮ dėl galimos 
paramos Egiptui.

— Sovietų spauda skelbia 
“skaitytojų” laiškus, reikalau 
jančius neduoti paramos Nas- 
seriui.

— Sovietai balandžio 4 pra
nešė, kad judėjimo varžymą 
diplomatam jau sušvelnino 

mes neabejojame, kad tasai jų 
pareiškimas būtų susirūpinimo 
ir vilties pareiškimas.

—Mūsų tautų susirūpinimas 
kyla dėl kelių pastarojo meto 
dalykų.

1. Dėl Vakarų galybių gali 
mo sutikimo su siūlymu Įsileis
ti satelitines vyriausybes į vir
šūnių pasitarimus, ar Į Vokie
tijos taikos sutartį, ar į Euro 
pos saugumo paktą. Tatai būtų 
tolygu sutikti su vidurio ir ry
tų Europos pavergimu. Tolygu 
atsisakymui kartotų užtikrini
mų nedaryti nieko, kas prail-

Dėmesys Afrikai
Gvinėjoje Maskva nori susida

ryti sau bazę Afrikoje?
Amerikos vyriausybė susirū

pinus Maskvos Įtaka Afrikos 
Gvinėjoje, kuri tik pernai rug
sėjo 28 atsiskyrė nuo Prancūzi
jos ir sukūrė savo'valstybę. Da 
bar Lenkija. Čekoslovakija ga
bena ten ginklus ir savo instruk 
torius. Panašiai kaip Irake. Pre
kybos “misijos” atvyko taip pat 
iš rytų Vokietijos, Bulgarijos. 
Spėjama, kad Maskva nori su
sidaryti čia bazę, iš kurios ko
munistinė Įtaka bus toliau ple 
čiama Afrikoje.

Gvinėjos atstovas Jufigt. Tau
tose protestavo prieš gandus 
dėl komunistų Įtakos. Čekoslo
vakija, Lenkija, — sakė jis — 
davė mums tik dovanų. Mes jas 
iš visur priimsim, tik duokit 
daugiau. O mes liksim “neut 
ralūs”.

Ir čia Anglija tarpininkauja
Amerikos prekybos departa

mentas paskyrė trim firmom 
disciplinarines bausmes — atė
mė 6-7 mėnesiam teisę ekspor
tuoti Į užsienius. Jos strateginė 
reikšmės turinčius televizijos 
reikmenis gabeno i Anglija — 
tam turėjo ir leidimą. — bet 
iŠ ten nugabeno j komunistų 
valdomus kraštus 

gintų ar Įtvirtintų pavergimą.
2. Dėl atkaklių ir nepaneig

tų spaudos tvirtinimų, kad vie
na Vakarų galybė rodo palan
kumo status quo Rytų Europo
je formaliam pripažinimui tuo 
sumetimu, kad. atsižvelgiant i 
Sovietų Sąjungos sunkumus Ry
tų Europoje, ji sveikintų kiek
vieną (Vakarų) akcija, kuri jos 
europiniam satelitam “kalną 
piltų”, už tą paslaugą atsilygin
dama Berlyno krizės suminkš
tinimu.

3. Dėl ženklu, kad Vikarų 
galybės, užuot siekusios Euro
poje visuotinio sprendimo ir 
ir Europos padalinimo galo, 
linksta prisimerkti net ir dėl 
Vokietijos apsijungimo.

— Mūsų tautos. — sakoma 
telegramose. — viliasi, kad šie 
susirūpinimai neturėtų būti pa-

PREZIDENTO 
PAREIŠKIMAS

Eisenhoweris už tradicine 
Amerikos politikos liniją 
Prez. Eisenhoweris balandžio 

4 Gettysburgo kolegijoje kalbė 
jo apie “supratimo reikšmę”. 
Jis ragino Amerikos pilieti su
prasti, kad

— Imperialistinio komuniz
mo tikslas yra sukelti pasaulio 
revoliucija, panaikinti laisve, s~j 
komunistinti pasaulį. Komunis
tų metodas -— propaganda, 
subversija, penetraciją, (skver
bimasis i kitas organizacijas ir 
viešojo gyvenimo sritis), grasi 
nimas jėga ar jos vartojimas.

—Vieno miesto atidavimas 
negalės patenkinti komunistų. 
Tai tik susilpnintų Amerikos 
draugus ir paskatintu komunis
tus tolesnei kovai už domina
vimą.

— Kiekvienas komunizmo lai 
mėjimas laisvame krašte pziios 
Amerikos apsaugą daro vis sun 
kesnę. Dėl to komunistų iššū
kius laisvasis pasaulis turi su
tikti, laikydamasis principų, vie 
ningas jėgoje ir siekime.

Vynas vietoj penicilino
Prancūzijos komitetas alko

holizmui studijuoti balandžio 3 
paskelbė, kad vynas užmuša 
bakterijas panašiai kaip penici 
linas. Du kubiniai centimetrai 
raudonojo vyno per 15 minu
čių laboratorijoje užmušė 2009 
staphylokokų. 

grįsti ir kad Vakarų galybės pa
gerbs savo vieno didžiojo vals
tybininko užtikrinimą. kad 
“laisvasis pasauks nėra pasi 
rengęs savu saugumu mainikau- 
ti su pavergtųjų tautų viešpa
čiais”, o savais veiksmais pa
tvirtins vieno iš N’ato steigėjų, 
buv. J V prezidento ILS. Tru- 
mano neseniai pasakytus žo
džius, kad “pasaulis pasimokęs 
iš Miuncheno (1938 pasitarimų 
su Hitleriu), jog. paleidžiant 
‘do\vn the river” miestą, ar 
valstybę, ar tautą, taikos pasiek 
ti negalima”.

— Mūsų tautos — baigiama 
telegramose, — nori tikėti Va
karų galybes sutiksiant, kad so
vietų sunkumai Rytų Europoje 
sudaro tvirta argumentą spaus
ti Europos problemų sprendi
mą pagal karo meto ir pokarės 
sutarimų, kurių partneris yra ir 
Sovietu Sąjunga, principus, o 
ne pritarinėti padėčiai, kuri ne 
tik priešinga teisingumo princi
pui, bet ir būtų Vakarų nuola
tinio nesaugumo šaltinis.

— Mūsų tautos taip pat no
ri tikėti Vakarų galybes supran
tant. kad sovietiniai viešpačiai, 
kaip visa patirtis ir pastarieji 
jų sūlymai Vokietijos klausimu 
rodo, yra interesuoti tik tokiu 
Europos problemų sprendimu, 
kuris pripažintų sovietų užgro
bimus ir pašalfffrifkliūtis jų to
lesnei agresijai. Visi sovietiniai 
siūlymai yra nepriimtini Vaka
rams? O. nepaisant, kiek Vaka 
rai savąjį nusistatymą beat- 
skiestų,. jis vistiel: nebus pri 
imtinas sovietams. Šiokiom są 
lygom vienintelis realus Vaka 
rams ėjimas — paskelbti sava 
europinės taikos programa, pir 
miausia atremtą teise, o ne ta
riamu praktiškumu. Tokios pro 
gramos sutarimas ir nuolatinis 
propagavimas praktiškai duotų 
tai. ko dabar pavojingom nuo 
laidom veltui siekiama. —

Telegramos primena neseniai 
šių valstybių vyriausybėm į- 
teiktą PEVS memorandumą dėl 
Vakarų taikos programos, dėko
ja už kietą laikysena Berlyno 
krizės atveju ir šaukiasi Vaka 
ru galybių tvirtybės ateinan
čiuose bandymuose. Britanijai 
pasiųstos telegramos tekstas, 
atsižvelgiant i jos kiek savotiš
ka poziciją, yra truputi skir
tingos redakcijos, nors esmė 
ta pati.

Telegramą pasirašė Pavergtų' 
jų Europos Valstybių Seimo 
pirmininko pareigas cinas V. 
Sidzikauskas ir gen sekreto
rius B Coste.

Kor.

DŽIAUGSMAS DEŠIMTMEČIU. Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Rcbert Murphy ir buvęs valst. skretorius 

Achesonas dalyvavo konferencijoje Nato. kuris sulaukė 
10 metu Achesonas buvo vienas iš tų, kurie buvo pasi

rašę Nato steigimo popierius.

Berlyno koridorius ar tunelis?
Lėktuvų istorija eina sovietų 

naudai Anglijai remiant
Maskva baladndžio 2 papildo

mai Įspėjo Jungtines Valstybes, 
kad lėktuvai, skrisdami aukš
čiau kaip 19.000 pėdų Į Berly
ną, rizikuoja susidurti su so
vietiniais lėktuvais, kurie skrai
do aukščiau tos zonos. Sovieti
niai lėktuvai nepersekios Ame
rikos lėktuvų, bet už saugu
mą nuo susidūrimo nesiima 
garantijos.

Spaudos pranešimu. Anglijos 
užsienių reikalų ministerls Llo 
ydas ragino. Ameriką, kad ji

Dalai Lama priimtas Indijoje
Tibeto Dalai Lama kovo 31. 

antradieni, pasiekė Indiją, ir 
balandžio 3. penktadieni. Ir.di-

VVashingtone konferencijų 
dienos baigėsi. Nato konferen 
cija, posėdžiavusi balandžio 2-4. 
penkiolikos valstybių vardu pa
reiškė tą pat, kaip ir vakarų 
keturių ininisterių konferenci
ja — laikytis tvirtai dėl Berly 
no, bet su Sovietais derėtis ir 
siekti, kad derybom būtų baig
tis šaltasis karas.

Balandžio 12 Londone dar 
vėl posėdžiaus vakarų eksper
tai. o balandžio 29 Paryžiuje vėl 
vakarų keturi ministeriai. Ta
čiau po visu ligšiolinių konfe
rencijų. N.Y. Times spėjimu. 
Vakaruose bręsta tekis tariamai 
konstruktyvus planas konferen
cijom su Maskva:

—Laipsniškai einama prie

neleistų savo lėktuvam aukš
čiau skristi. Su tuo sutiko ir 
Amerikos valstybės sekreto
riaus pareigas einas Herteris.

Maskva balandžio 4 vėl įtei
kė /Amerikai notą. Joje kaltino 
Ameriką, kad leisdama lėktu
vui skristi Berlyno koridoriuje 
aukščiau nei 10,000 pėdu, ji no
rinti sukliudyti pasitarimaus 
dėl Berlyno.

Sovietai vėl reikalauja, kad 
Amerikos lėktuvai skraidytų tik 
2500-10.000 pėdų aukštyje.

Amerika oficialiai tą reikala
vimą ir kaltinimą atmetė.

jos min. pirm. Nehru apie tai 
pranešė parlamentui ir paskel
bė, kad Dalai Lama bus priim
tas su pagarba. Parlamentas 
tam plojo išskyrus komunistus. 
Vyriausybė paskyrė sustiprin
tas sargybas prie Dalai La
mos ir jo palydovų, kad ko
munistai jų nepagrobtų.

Dalai Lamos pabėgimas yra 
dvigubas nepasisekimas Kinijos 
komunistam: nepasisekė jo su 
gauti, nors buvo sekamas lėktu
vų. nors buvo tam nuleisti pa- 
rašiurtininkai; antra. Kinijos ko 
munistai sukėlė prieš save A- 
zijos budistus.

Kinijos komunistai tuo tar
pu sukrovė i sunkvežimius ir 
išvežė iš Tibeto sostinės 15,000 
žmonių: kovose su komunistais 
žuvę 10.000.

Nacionalinė Kinija pasiūlė 
Dalai Lamai azyli ir planuoja 
iškelti bylą Jungtinėje Tautose. 
Indija, nors pareiškė visą pa
garbą Dalai Lamai, stengiasi 
išlaikyti draugiškumą su Kini
jos komunistais

— Tibete, kaip dabar paaiškė 
jo. 10.000 komunistų kariųotne 
nės kovo 2 sukilo ir prisijungė 
prie tibetiečių

Vokietijos sujungimo. Iš pra
džių rytų ir vakarų Vokietijų: 
neoficialūs kontaktai, ūkinis ii 
kultūrinis, taip pat susisiekime 
bendradarbiavimas. Antras žing 
snis — politinio veikimo lais
vės didinimas abiejose Vokieti- 
jose. Vadinas, rytų Vokietijoje 
leidžiama veikti CDU, socialde
mokratam, o vakarų Vokietijo
je —komunistam (vakarų Vo
kietijoje komunistų partija už
daryta, nes teismas rado, kad 
jos veikimas yra priešingas kon
stitucijai). Tolimesnis žingsnis 
jau rinkimai. |

— Nusiginklavimo programa 
taip pat laipsniška. Iš pradžių 
siaurinamas apsiginklavimas tik 
abiejų Vokietijos pusių dalyse. 
Toliau nuginkluoti plot: i ple
čiami ir apima Čekoslovakija. 
Lenkiją, dar toliau kitus Euro
pos kraštus ir Sov. vakarines 
dalis. Sykiu ir kontrolė.

— Pagaliau taikos sutartis, 
kai Vokietija bus jau sujungta.

— Dėl Berlyno Vakarai susi
gyvena su mintimi, kad kelių 
kontrolė i Berlyną bus perduo
ta rytų Vokietijai kaip Sovietų 
Sąjungos agentui.

Ką reiškiu 
garantijos

Vengrijoje buvo suimti, lai
komi kalėjimuose /ar .išgabenti 
i Rusija 6000 iš tų 21,000 veng
rų, kurie po 1956 pabėgo iš 
Vengrijos ir apsistojo Austrijo
je, bet paskui grižo. Jiem Aus- 
tijoje Vengrijos atstovybė bu
vo išdavusi raštus, kuriais bu 
vo garantuojama jų neliečiamy
bė.

KAS DAROSI SU GRAIKŲ 
TREMTINIAIS KOMUNISTAIS

Lenkijoje, Vengrijoje, Čeko
slovakijoje ir kituose komunis
tų valdomuose kraštuose yra 
40,000 graikų komunistų, kurie 
pabėgo iš Graikijos, kai jiem 
nepasisekė paimti valdžios. Per 
10 metų apie 1000 komunistų 
graikų grižo i Graikiją. Bet Gra 
kijos vyriausybė nesiskubina jų 
priimti, nenorėdam didinti sa
vo krašte komunistinio gaivalo. 
Tuo tarpu Lenkijoje graikai ko
munistai skundžiasi, kad jų vai 
kai jau nesidomi Graikija ir Į- 
silieja i Ixm kijos gyvenimą.

MAŠINOS STUDENTAM 
MOKYTI

Sugalvojo mašinas viščiukam 
perėti, kodėl nesugalvos maši 
nu studentam mokyti.... Vieną 
tokią mašiną pademonstravo 
New Yorko technologijos in
stitutas.

Mašinoje suderinti televizija, 
filmas, ji dėsto keletą minučių 
fiziką, elektronika ar matema
tiką. paskiau studentų mokėji
mą patikrina. Kai studentas 
duoda teisingą atsakymą, ma 
šinoje pasirodo viena šviesa, 
kai klaidingą — kitokia. Maši
na ir pataiso studento klaidas.

Mašina tuo geresnė už moky
toją. kad ji nesierzina, jei stu 
dentas nemoka. Tik jeigu ke
lis kartus duoda klaidingus at 
sakymus, tada mašina pakitu
siu rimtu tonu pasako pamoks 
lėlį: “Klausyk, sūnau, tu esi la
bai nerūpestingas” ir tt.

Mašina višiškai mokytojo ne 
sirengia pakeisti. Tik jam žada 
padėti. Ypačiai kai trūksta mo
kytojų.

KIEK KAŠTAVO AMERIKAI 
LIBANAS IR FORMOZA

Amerikos kariuomenės iškė
limas Libane ir kariuomenės 
sustiprinimas prie Formozos 
Amerikos iždui atsiėjo viso ar
ti 193 mil. dol
Vokietijoje taip pat penkias 

darbo dienos savaitėje
Vokietija rengiasi nuo gegu

žės 1 angliakasiam įvesti pen
kių dienu darbo savaitę su 40 
darbo valandų IJg šiol buvo 
45 valandos. Nauja tvarka lies 
600.000 angliakasių
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Pastarajam reikalui žodį var
toja labiausiai politikai. Tiek 
santykiuose tarp Vakarų ir Ry
tų, tiek tos p<Sos valstybės 
santykiuose tarp grupių.

Žodis gražus, skambus, tik ne 
aiškios prasmės turi pridengti 
tikruosius siekimus.

Išlaisvinimo politikos didžiau 
si paminklai, sako Alsop, yra 
taika Korėjoje — Korėją pali
kus padalytą ir vieną pusę ko-

ro neatsieksime”. Jei tos tiesos

padarais 1992 rinkimuose. Jie 
puvo pašalinti iš viešais pim- 
gitageriau apmokamų vietų, ir 
atėjo nauja politika, anai prie
šingą. Tai išlaisvinimas, libera-

‘Skate”, Amerikos povandeninis laivas, šiaurės ašigalyje pralaužė ledą ir iškilo j paviršių.

\ LietuviųRadidprbgramaišstotiesAVLYN, 1360ban- 
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznioreikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MENKUS

Sulaikymas ir išlaisvinimas 
(containment ir libęration). Pir
moji politika, containment, rė
mėsi principu: ką mes turime,

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

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atmušti ięeuą fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

Šiuo metu tokis gražiausias 
iš gražiausių žodžių yra taiką. 
Apie ją kalba Chruščiovas ir 
Eisenhovveris. Apie ją kalbėjo 
ir popiežius Jonas XXIII velyki
niame žodyje. Bet jis pridėjo 
žodžius, kurie išskiria jo taiką 
iš Maskvos taikos. Popiežius 
taiką pavadino “kilnumo ir ge
ros vapos dukterim”. Popiežius 
Pijus XII dar aiškiau buvo pa
sakęs; “taika teisybėje ir laisvė
je”. Tai skirias nuo Maskvos 
taikos, kuri reiškia vergišką nu
silenkimą Maskvai, partijai

Tačiau taikos žodis taip jau 
suniekintas šventvagišku jovar 
tojimu, kad žodžio prasmę gi
liau jaučiantieji ir jo tikrąją 
prasmę labiau branginantieji, 
ima paties žodžio vengti Nobe
lio laureatas T.S. Eliot pasisakė 
nebenorįs pasirašinėti peticijų 
pę tokiais 'abstrakčiais daik
tais kaip taika".

Mirė S.K. Olšauskas
Kaune vasario 25 po ilgos ir 

sunkios ligos mirė Steponas Ol 
šauskas. Lietuvos seniausias 
metereologas ir klimatologas. 
Velionis bu vo gimęs 1892 Prie 
nuose. baigęs Kauno gimnaziją 
ir 1917 gavęs diplomą Mask
vos universiteto fizikos fakul
tete. Nuo 1923 vadovavo Kau
ne metereologijos stočiai. Ta
me darbe išliko iki gy venimo

btamas demokratų: ‘roll back’ 
ir “libęration” kuriuos atnešė 
respublikonai; tų “sustingimo” 
(rigidity), kuriu taip paskuti
niu laiku kaltinamas Dulles, ir 
“paslankumo” (flesibility), ku
ris dabar linksniuojamas ir tu
ri reikšti naują teisingiausią iš 
teisingiausių politikų.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir

injiOjna iPaąMm'MP llftio vtftttatoio. Jei norite ką

AlįpSpl fFįNPpnnl — I UfcniniĮn ĮMto Hmw. M CM-
Njiyliį i. I hU—Fnrtftore C*. —

O. Ivaškai 328 W. Broadvay, ir Jobų Roman, P.OBoz 82, So.

Anot Alsopo, tas nusiangažavi- 
mas remiasi teorija, kad pasau
lio konfliktas bus sūštabdytas, 
jei tik pats sau kalbėsi vis gar
siau ir garsiau, vis laiminges
nių ir laimingesnių balsu: jo 
ten nėra, jo ten nėra, jo ten 
nėra.

Kai šitaip įsikalbėsi, tai bus 
nesunku su džiaugsmu atsitrau- 
ti atgal po šimtą jardų už kiek- 

kTuos

aiškina tų žodžių prasmę. Tų ,s"omenu“«> ~ nePn-
“containment”, kuns buvoskel- dvasinį 0

jūs.... išeinate į lankas ir, nu
krypę nuo temos, kalbate apie 
materialinį socializmą, kurį ka
talikų Bažnyčia yra pasmerku
si, o aš iš jūsų rašinio išeina, 
jį užtariąs.

Ir jie patys (socialistai) jau 
yra grubiojo (ekstreminio) ma
terializmo, kuris ją (materiją) 
ir tik ją pripažįsta ir laiko ga
lutine ir vienintele realybe at
sisakę. (Del materializmas —

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Transliuoja i* stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocydes 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite Moję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA 
BRADD0CK, PA.

ateistinį bolševizmą. Aš tai jau už gautas’
senai pastebėjau ir todėl, tei- Darbininko redak. paremti taip 
singai rašiau: ‘bažnytiniai be- pat paties autoriaus žodžiais:

kad Amerikos* valstybės sekre
torius Maskvą apgavo, sumokė
damas už Aliaską per pigiai. Jei 
taip Sovietai padarys, tai nelan 
kstu bus tvirtinti, kad Aliaska 
Amerikai priklauso. Neanks
tu bus, jei Amerika nesutiks 
derėtis su Maskva dėl naujos 
kainos už Aliaską. O jei turė
tume lankstų valstybės sekreto
rių, —su ironija taria Alsių), 
— tai jis pašalys, kad jis su
tinka derėtis dėl betko. Jis net 
įsivaizduos, kad prie konferen
cijos stalo jis negali rodyttasu 
argumentais, kurie pateisintų 
aną valstybės sekretorių, pigiai 
nupirkusį Aliaską. Jis bus pasi
ryžęs padaryti kompromisą ir 
grąžinti Maskvai ketvirtį ar pu
sę Aliaskos. Tuo "bus pasiektas 
“įtampos atoslūgis”.

me pažangos.'&amęfa®ke au
torius jau nebekalba <žmoralės” 
vairiu. Dabar tekalba “įžeisto” 
asmens vairiu. Būtų nauja pa
žanga, jei laiško aktorius jau
trumą rodytų ne tik tada, kai 

savo sukurtą gamtą ir 2. krikš- kitų teigimai pagrįstai ar nepa- 
čionybę kurti, paneigdamas sa- grįstai gali įžeisti jį patį, bet 
vo sukurtą gamtą, t.y. eiti ne- ir tada, kai jo paties teigimai 
natūraliu keliu. Teologai rim- gali įžeisti kitus. Tos pažangos 
tai ir svarsto šį reikalą. Mes, Šiame laiške, deja, dar nema- 
pasaulėnai, iš šalies žiūrėdami, tyti.

Žurnalistų suvažiavimas
Vilniuje kovo 9 buvo pirmas 

po karo žurnalistų suvažiavi
mas. Atidarė organizacinio ko
miteto pirmininkas J. Karosas. 
Iš dalyvavusių diskusijose pa
aiškėjo, kas yra redaktoriai — 
Eltos direktorius D. Rodą, Ta
rybinės Moteries red. L Povi- 
lavičiūtė, Komjaunimo Tiesos 
red. A. Laurinčiukas, Panevė
žio Tiesos red. A. Dagelis, šluo
tos red. J. Bulota, Tiesos vyr. 
red. G. Zimanas, Kauno Tie
sos red. I. Leonavičius, Tėvy
nės Balso sekr. V. Dausa.

Paminklas Lietuvių divizijai
Karo metu buvo sudaryta va

dinama ‘lietuvių divizija”, kuri 
pradėjo kautis prie Orlovšči- 
nos. Prie Aleksiejevki km. nu
tarta ten žuvusiem pastatyti pa
minklą. Valdžia paskelbė pa
minklui konkursą, kurį laimėjo 
skulptorius B< Vyšniauskas. Jo 
projektas rodo obeliską, ant ku
rio stovi moteris, vaizduojanti 
Lietuvą.

lengvai tą galėjome pastebėti. 
Nesame po Paskutinio Teismo 
todėl gatava tiesa remti mora
lę ir religiją nėra pateisinama.

Visi mato, kad dalykai rieda 
žemyn ir žemyn. Vien tik ki
tus kaltindami nieko gera ne
atsieksime.

Dabar vis dažniau esti prie
šingai. žodis virsta priemone 
paslėpti savo tikriesiem sieki
mam ir pasirengimam, žodis 
virsta ne tiesos, bet apgaulės

Didetiam apdraudos sutaupymuL genami savo 
apsaugai ir grettesaiaan patarnavimui, 

reikalaujant nuostoHų atlyginimo.

Sustingimo, griežtumo (rigi
dity) politika, sako su sarkaz
mu autorius, remiasi principu: 
ką mes turime, tą ir taikykime, senschaft tt. 88, Pascual Jor- meryje &. Vienybė 195$. 1. 23,

Sustingimui priešinga politi- dan — die Physik dės 20 Jahr- nr.4) randame:“Nėra abejonės,

kad šiandien jau skiriama dva- gaunate, nukreipdami temą į tai kad pats pasijuto “skaudžiai 
šia (spirit) nuo sielos (die See- ateistinį bolševizmą. Aš tai jau už gautas”. Tokie kaltinimai 
le, soul). Deja, daugis dar vis 
nesusigaudo ir maišosi kalbėda
mi apie materiją (sūbmateriją) dieviai (ateistai) ir pasaulėnai “pats muša, pats rėkia”.
ir dvasią, (ž. Lux Christi 199 ateisitai”. Ne Dievas keičiasi, Abiem atvejais laiško auto- 
nr. 3, psl. 46, Inž. J. Rugis — ‘bet mūsų pažiūros į Jį. Tad ir rius ‘išeina į lankas” aiškinda- 

natūralu, ir gamtiška, ir ant- mas, kaip suprasti krikščiony- 
gamtiška. bę, socializmą, materializmą ir

Aš, jei ir nepastebėjau, kad ateizmą. Tokiais aiškinimais iš 
Darbininkas perėmė iš “Der betko galima padaryti “kabra 
Spiegei” skaitytojo, tai tas nė- madabra”. Pasakei, kad aš ki
rą esminis dalykas. Recitacija taip suprantu, ir jau kitą gali 
yra ir recituotojo. kaltinti, kad jis ir vienašališ-

Trimako S.J. “Kirvis prie kas, ir ortodoksas, ir bažnytinis 
krikščionybės šaknų” (ž. Laiš- ateistas. Taip svarstant klausi-

skelbiamos “neteisingos žinios” 
Nesiimame čia aiškinti, kaip 

teisingai suprantama materija, 
dvasia ir siela, mokslo ir tikėji
mo šantyįas, katalikybės ‘orto
doksija*, krikščionybės “vysty
masis”, teologų klaidingumus, 
gatava tiesa, natūrali dr ‘ne
natūrali” Dievo kūryba ir k. 
Jei tie klausimai autoriui nuo- 
širdtiai rūpi išsiaiškinti, tai tam

Materijos paslaptis).
Senokai jau yra susidariusi 

moksle nuomonė, kad mokslas 
neprieštarauja religijai ir kad 
religija neturi prieštarauti 
mokslui. Deja, sentikiai (orto
doksai) antros dalies nepajėgia 
pateisinti. Tad kam katalikybę 
vairiuoti į ortodoksija.

x , .. t. . kai Lituviams, 1959 vasario mus iš tikrųjų gali “dalykai‘materializmas” ž. Die Wis- Paskutmam ano rašinio nu- . . . ’, t .Y x -men.) yra vienašališkas, vienos nedeti žemyn ir žemyn , bet 
pusės dolerio teisybės rašinys, ne tikrovėje, o tik savam žiū- 
ir juo remtis nerimta. Pagaliau, rejime. Valia autoriui žiūrėti, 
Trimakas SJ. “pats muša, pats kaip jis mario, bet tada nereikia 
rėkta”. Niekas, joks rimtas teo- prikaišioti, kad apie ' autorių 
logas, Vatikano ar kitų pažiū
rų, nežiūri į Qumran rankraš
čius kaip į krikščionybės nei
gimą, o tik kaip į kitokį jos 

vystymąsi, ir kad senieji teolo
gai galėjo ir klysti. Kaip ištik- 
rųjų yra, dar ir dabar sunku 
pasakyti ir spręsti, nes Qum- 
ran rankraščiai dar nebaigti 
tyrinėti (tą ir Trimakas S J. pri
pažįsta). Jų vis ir vis naujų dar
randama. Gal dar keliolika me- yra pakankamai priemolių.
tų truks, iki jie bu$ galutinai Tarp tatforiaus : ' straipsnio 
ištirti. Bet tai nėra jauctyip ta- Vieriyb^ę ir šio laiško pastebi-
bai svarbu, nes šis 1947 metų * - - v
atradas buvo tik maža priežas
tis iškilti senam ginčui. Mat, 
čia galėjo būti du keltai. Dięvas, 
kurdamas krikščionybę, galėjo 
eiti: 1. natūraliu keliu, t.y. per

MattMjĮUK MaMcct. K! W*0cter Avfc. cam-
MdUK, Mm*. TleMaml: NOtwm« ?-144»: 8O«tfe Beatos 8-4«l» *r

Taip kandžiai demaskuoja 4 
šios dienos politinius šūkius. 
Nuėmus gražią skraistę pasiro
do, kad laiko eigoje keitėsi 
partijos, labai mažai betgi kei
tėsi pati politika. -

Kiekvieni metai atneša nau
jų skambių ir neaiškios pras
mės žodžių, kurie vilioja, pa
traukia savo neaiškiu naujumu. 
Amerikoj ypačiai m^sta tpkius 
rękĮąminius žodžius politikai pa 
žymėti. O ryšium su Berlyno 
istorija tų senesnių ir naujes
nių žodžių susidarė ištisas pot- 
ęjrfc, ^ris įa prabtokšti --------------- —- ------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----- Redakcijos priersias. A. Ig-
vargšą pilietį, nežinantį, kas po Gerb. Redakcija rašiniu — hunderts psl. 131, VU laida kad krikščionybė yra ilgo isto- naitis savo laiško paskutiniais
jais slepiasi. Religija, mokslas ir piktieji sė- 1949 m. ar ir 1951-2 metų lai- rinio proceso viasius. Tačiau iš žodžiais pats sau atsako:

J. Alsop (NYKT) sumini ei- jikai (ž. Darbininkas 1959. UI. dą). Man, kuris jau 1945 m. to negalima daryti išvados, kad tik kitus kaltindami nieko gė
lę tokių naujų žodžių, kurie, 17 d., nr. 19, psl. 2) mane esu rašęs Aiduose apie materi- jame nedalyvavo Dievas’
kaip naujo gėralo etikete, rėk- skaudžiai užgavote ir skleidžia- ją, užmesti tokias mintis yra tai Maskvos stilius! Ir Paul būtų laikęsis, nebūtų reikėję 
lamuoja politinius pasiūlymus, te klaidingas apie mane žinias, gryna nesąmonė. z Claudel cituodami jūs, gerb. rašyti nei apie Venybės redak-
Su kandžiu, piktoku atvirumu M aiškiai pabrėžta kad į Mokslas jau tiek pažengęs, Redakcija, mane skaudžiai už- toriaus “užpuolimą” nei apie 
ir konkrečiais pavyzdžiais ils . ' ...................... .......................... ............... — ..___ . « .... . x J socializmą as zuinu kaip i vi-kuoda politikų žodyną” ir . pa-

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa
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Framingham, Mass. 
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Kas moterims nepatinka komunistinėje santvarkoje
^taS^aSa- gį±,ar~ Iš rytu Vokietii dum... Širdžiai gi yra būdingas / v . J
hęfaipiŠkųnuut/ artuma* Žiu- -■ ■ ■' ;
rint iš arti, spalvos darosi gy- HHHHEL'- . I

iios moteris atsako į klausimus

ėese<, ryškesnės/ pasikeitimai gręičian 
tuo turtingesni nors ir nepasižy

mi pastovtunu. Tai moters ste
bėjimai ;

K - -I «

Gyvai laetnvai ar rairšunaaiemigrarijai?
Emigracija, priverstinė » tiriamu bendravimo malonumu.

pasirinktinė, kiekvienam raiŠ- Jis taip pat aplygina indrridua-

tį. Netekus savo tėvynės, kaip

tenach, “pasijuntama begrims- 
tant | bėvardę masę”. Pagau- 
na ir gramzdina svetima gamti-

keroti emigracijoje sąlygos taip 
pat yra palankesnės. Čia kiek
vienas linkęs daryti, kaip jam 
asmeniškai geriau patinka, nors 
dėl to nukentėtų bendras raiką-

kas lieka dar sava, susitelkia

Deberties metu visų mūsų 
bendras reikalas yra ne tiktai 
lietuvybės išlaikymas, bet ir iš
silaikymas kovoje už Lietuvos 
laisvę. Kone visi naujieji atei
viai yra priverstinės emigraci
jos aukos. Nei jie kada galvojo

vąjį vidaus pasaulį, kaip dyku
mų augalas drėgmę; apsitrau
kia riebia ir šiurkščia rieve. 
Tėvynės netekusiam tokia žie
ve yra jo ižotiacfjat.

Dėl šios priežasties emigraci- _
—joje labai dažnai pradingsta B . įį, rnanė savo kraSta peikti; 

aktų net buvę veftlūs visuome- 0 palikę žadėjusi kovoti, iki vėl 
nmkai, susigūžę savo kiaute, -
jeigu dar kasdieninis darbas 
prislegia, _ nesutapdamas su 
ankstyvesne profesija. Vienas 
kitas patenka į dvasinę despe
raciją. Nuo viešumos tada dar 
labiaus užsidaroma. . -

galės' grįžti. Tačiau laikas ir 
emigrantinės nuotaikos tą ko
vos ryžtą silpnina, ir dėlto ne 
tiktai kalbama, bet ir rašoma 
apie “suskilimą” tame kovos 
fronte. -

Vieni kietai laikosi nusistaty
mo, kad su Lietuvos okupan
tu negali būti jokio bendravimo 
Kitiems atrodo, kad tam tikras 
kultūrinis bendravimas galėtų 
būti. Tuo būdu esą “gyvajai Lie 
tavai galima daugiau pasitar
nauti, negu mirštančiai emigra- 

_______________ ____r . djai”. Kažkoks žymus lietuvis 
linkui yra gera ir kas prasta, intelektualas tai pasakęs. Jei 

v 2___________ ♦ .___ , viri
Pati jauno žmogaus prigimtis 
lenkia sutapti su tuo, su kuo

Uždarumas emigracijoje vie
nu atžvilgiu yra geras. Izolia
cija padeda ilgiau išlaikyti sa
vo tautinį charakterį. Bet dau
giau tik savo — ne jaunosios 
kartos. Jaunieji iš izoliacijos 
veržiasi ir savinas! visa, kas ap-

to yra jauapimtas emigracinės 
depresijos.

nimo aplinkybėm, kad jose jau-

Amerikos senieji lietuviai, 
kad ir nemokyti, niekada nė
ra galvoję, kad jie priklauso

mažu atidalo nuo savo tautas. t , ~
Vyresnieji tą žalą gali suma- čių nei kūrę draugijų. Jie įkūrė 

žinti, išmintingai vadovaudami vadinamą antrą Lietuvą, kuri 
jauniesiem ir patys išeidami į didžiai padėjo atsikurti nepri- 
viešumą, kiek tik pajėgia ir su- klausomajam Lietuvai. Ir šian-

galvbdami, nebūtų, statę bažny-

Tuo tarpu apie komunizmą 
daugiau šneka vyriuos lūpos, 
mažiau moteriškos. Tad įdomu 
patirtį moterų nuomonę apie 
komunistinę santvarką. Tokią 
moterišką nuomonę pardavė 
spaudai vakarų Vokietijos mi
nisterija.

KLAUSIMAI MOTERIM
Ministerijos pavedimu Miun

cheno “Infratest.institutas” ap
klausinė jo 598 vokietes, atbėgu-, 
sias iš rusų zonos. Savo am
žiumi, profesiniu išsilavinimu, 
religija jos atstovavo rytinės 
Vokietijos moterų vidurkį.

Kalausimai sukosi apie pap
rastą kasdieninį gyvenimą. At
sakymuose ieškota, kiek giliai 
komunizmas yra įleidęs šak
nis į žmonių sielas.

NEMĖGSTA ORGANIZACIJŲ
Kino kronikose ir laikraš

čiuos nestinga nuotraukų, ro
dančių rikiuotai žygiuojančias 
moterų minias rytų Vokietijo
je. Stebėdamas jų veidus, nie 
kaip negalėtune tvirtinti, kad 
jos savu noru būtų atėjusios. 
Ir iš tikrųjų, Instituto apklausi
nėjimų duomenys liudija, kad

moterys ryty Vokietijoje vi
siškai nemėgsta komunistinię 
organizacijy.

Tiesa, dirbančios moterys tu
ri priklausyti profesinėms są
jungoms (FDGB) — tai būti
na, kitaip darbo negausi. Bet 
kur nėra prievartos, ten nesi
mato ir noro įsirašyti kurion 
nors organizacijom Tokiai De
mokratinei Moterų Sąjungai 
C’demokratischer Frauen- 
bund”), senosios Nacionalsocia
listų » Moterijos (“NS-Frauens- 
chaft”) tęsiniui, priklausė tik 
10 proc. apklaustųjų, šią orga
nizaciją moterys trumpai drū
tai apibudino: "pilna nešvankiy 
boby", "tik kvailos moterys, o 
valdyba — žmonijos atmata".

Aštuoni procentai apklausi-

0

VOKIETIJOS prezidentas Heuss sveikina Bremerhavene moteris, 
jos. Kairėje — vakarų Berlyno burmistras VVilly Brandi.

kusios — po kelias valandas į 
savaitę.

atbėgusias iš rytų Vokieti

užsiėmimus, dešimt kartų daž- . | 
niau, negu moterys vakarų Vo-

— kietijoje, pamini "pokalbius ir J 
aplankymus". Jos dažniau iš
einančios pasivaikščioti, aplan
kančios pažįstamas šeimas, jau
kiai praleidžiančios vakarus be
sišnekučiuojant.

DAUGIAU SKAITO
~ - Knygų skaitymas yra taip

pat pakilęs. Didesnė pusė ap
klausinėtųjų skaitė knygas 
“dažnai arba prie progos”, kai 
tuo tarpu panaši moterų grupė 
vakarų Vokietijoje į tą patį 
klausimą atsakė 44 nuošimčiais. 
Rytų Vokietijos moterys skai
tančios daugiau ■ mokslinės ir 
klasinės literatūros. Knygų pirk 
ti nereikia, nes beveik kiekvie
nos šeimos knygų lentynoj ga
li rasti klasikų raštus; anks
čiau jie tarnavo daugiau kaip 
papuošalas. Mažiau skaito ke
lionių aprašymus, kriminalįnius 
romanus (to žanro knygų ma
žiau ir išleidžiama).

KOMUNIZMAS LAIKOSI TIK 
JĖGA

Žinoma, užsiėmimų pobūdis
- yra daugiau ar mažiau ir eko- ’ 

nominio gyvenimo pasėka. Ko- ? 
munistiniuose kraštuose nėra į 
skiriama dėmesio tai pramonės 
šakai, kuri rūpinasi gyventoją 
laisvalaiko paįvairinimu. Taip 
pat darbininkijos ir žemesnių
jų tarnautojų neturtas verčia 
žmones pasitenkinti nieko ne
kainuojančiais kasdienybės pa
įvairinimais.

Instituto anketų daviniai lei
džia su tikrumu spręsti, kad 
komunistinė valdžia rytų Vokie
tijoje laikosi karinės jėgos dė
ka. Gyventojų pritarimo ji ne
turi. Komunistinė ideologija 
iki šiol nepajėgė užkariauti 
žmonių sielų.

x JM (ELI)

kia pajėgti genas pažinti gy- pavergta.
venimo sąlygoas, ieškoti prie- Atlašant kad ir mažą pirštą 
monių jose išlaikyti savo lietu- velniui, kuris laiko užslėgęs Lie 
riškumą, eiti talkon jaunimui, tavos laisvę, dar nereiškia ko- 
saugoti jį nuo kenksmingos į- i

jerteikti jam savo tautoš pa-

vęti ųŽ ‘gyvąją Lietuvą”. Grei
čiau galima prisidėti prie išva
davimo vilčių laidojimo. Sovie
tai, gerai supranta emigrantinių

ūnį darbą.
Toks darbas ištraukia iš as- 

neniško kiauto ir. atsimoka pa-

to nostalgiją ir laiko dildomą 
kovos įkarštį. Tuo naudojasi 
ir, deja, randa sau pritarėjų.

Kaip žinia, tarybinė valdžia 
kiekvienam namui ir kiekvie
nai. gatvei paskiria savo pati
kėtinius. Jie atlieka sklių ir 
skatintojų komunistinei idėjai 
uždavinius. Iš apklausinėtų mo
terų tik 5 procentai vra tare- 

nėtų moterų buvo vokiečių — ję nemalonumų su tais prove- 
rusų draugijos narėmis. Du kateriais.' Visos kitos moterys 
trečdaliai moterų nepriklausė 
jokiai komunistinei organizaci
jai. Darbo atžvilgiu savarankiš
kų moterų neužtiksi nei Demo
kratinėje Moterų Sąjungoje, 
nei vokiečių — rusų draugijo
je. šiaip jau 60 proc. darbinin
kių neišvengę įsirašymo į kitus 
organizacinius, vienetus. Tar
nautojų procentas aukštesnis 
(74), nes valdžia jas daugiau 
spaudžia. Trys ketvirtadaliai 
apklausinėtųjų neskyrusios or
ganizacijoms nė kiek laiko, li-

arba nejutusios patikėtinių ran
kos, arba mokėjusios išvengti 
susidūrimų.

Paaiškėjo Įdomus dalykas, 
kad toks tarybinės valdžios me
todas kontroliuoti žmonės, pa
siekė priešingo rezultato: gy
ventojai stengiasi kuo taikin- 
giau sugyventi su kaimynais 
(77 proc.). Šaltuose santykiuo
se su kaimynais gyveno tik 13
proc. apklausinėtųjų ir tik 4 bet socialinius įrengimus, kaip 
proc. kentėjo dėl politinių mo- sveikatos įstaigos, motinų glo- 
tyvų. Tie 4 proc. maždaug ati- bą, algos mokėjimą ligos me-

tinka skaičiui įžūlių komunistų.
"SOCIALISTINĖ VALSTYBĖ'

? : PABAISA
Instituto apklausinėtos mote

rys —visos, kaip viena — la
bai neigiamai atsiliepė apie 
"socialistinę valstybę". Savo 
nuomonę jos ‘ grindė praktiš
kais argumentais: trūksta rei
kiamų prekių, gaunamų prekių 
vertė menka, pardavėjos ne
mandagios, geležinkelio policija 
neapsieinanti be tikrinimų, 
daug žvalgų, dar daugiau pro
pagandos. Jeigu moterys pripa
žįsta, kad esą ir gerų ‘socialpo- gaili pinigo propagandai, kad 
litinių’ įrengimų, tai jos turi 
galvoje ne tuos “socialistinius 
laimėjimus” kurie, anot Ulbri- 
chto ir Chruščiovo, turėtų bū
ti palikti ir po abejų Vokietijos 
dalių suvienijimo (įmonių su- 
valstybinimas, žemės reforma),

tu, vaikų priedus ir k., 
tuos socialinės politikos

ty., 
vai

sius, kurių vakarų Vokietijos 
gyventojai nebelaiko šviežiais.

GINA SAVO iEIMĄ
Komunistų užsimojimas įpin

AUKSININIS JUBILIEJUS
America — katalikų savait

raštis JAV, leidžiamas jėzuitų, 
balandžio 17 susilaukia 50 me
tų sukakties. Pastebima, kad 
iš katalikiškųjų laikraščių JAV, 

ti kiekvieną pilietį į politinę leidžiamų anglų kalba, Ameri 
krašto tvarką per darbovietę, ca yra vienas iš įtakingesniųjų 
per organizacijas, per seklių tuo, kad jis aiškiai ir tvirtai 
tinklus, verčia žmones iš visų pasisako politiniais, socialinais 
jėgų ginti paskutinę asmeninės kultūriniais klausimais Kata- 
laisvės tvirtovę — šeimą. Nors 
.komunistinė valdžia naudoja 
įvairiausias priemones šeimos 
židiniui išardyti, nors ji nesi-

HENRIKAS

Pelytos TVlagadane

) - stovyklas. Dabar “tarybinis
Anketoje buvo klausta apie žmoni&umas’ vėi mus laiko

ų užsienyje; kokioj karinome- buvom palikti neribotam laikui 
j tarnavęs, pagal kokį straip- Už kėsinimąsi savališkai pasĮ- 
| baustas, už ką ir kiek ilgai traukti grėsė 25 mėtai darbo 
rašė visa, kas per tuos mer pataisos stovyklos.

iyta keliasdešimt kartų ir kas 
dstams buvo gerai žinoma. buvom bausti darbo stovyklai,

Baigus formafanras, komen- tas turėjo gerokai pavargti, pa
ltas siticvteŽ tisui pas save rodyti tisus Čekisto gabumus, 
pareiškė, kad Tarybų Sąjun- kad galėtų mus įtikinti, jog rd-

rodyti visus Čekisto gabumus,

iltimų, padarytų prieš "savo bet jautėm savotiška matonu-

dalybę, tai bent pagal,išsilavi- jos nariams buvo įsakyta su 
mmą. Juk konstitucijoje aiškiai mumis laikytis ofidaliai 
pasakyta, kad “kiekvienas turi 
teisę į darbą pagal sugebėji
mus”.

Kai užsiminėm konstituciją, 
komendantas, matyt, nerasda-

į darbą, bendrabučiuose palaiko 
tvaiką, švarą, negirtuokliauja, 
nesimuša. Pradėjo po truputį 
ir geriau apsirengti, numesdami 
stovyklos vatinukus. Kas nebu
vo baigęs vidurinės mokyklos, 
pradėjo lankyti vakarinę moky
klą ir mokėsi geriau už kitus. 
Su mūsų atvykimu sustriprėjo

Triks visų elgesys vėl mus su
jungė draugystės ryšiais. Jei 
ką iš mūsų tarpo paliesdavo pa
sigėręs buvęs kriminalistas, tai 
tuoj viri stoja ginti. Kartais’net 
netinkamai pasielgdavom su to 

kad mes esame *už konstitud- kiais užpuolėjais, tačiau tik. ši
taip išsikovojom sau vietą gy- meninė savi-veikla ir buvo net 
vertime.

Labai ryškiai draugystė pasi
reiškė, kai mirė lietuvis moky
tojas, atsargos j. leitenantas 
Antanas Ragelis. Tai buvo pir
moji auka iš tremtinių tarpo. 
Vos sužinojęs apie jo mirtį, pas 
mus pradėjo eiti ir latviai, ir es
te, ir ukrainiečiai, ir baltgu-

Tada mums išdavė tremtinio 
pasą, kuriame aiškiai pasakytą, 
kad esame Atkos speckomenda-

gyvenvietės ribose. Tos ribos 
bus kaip vidutinis Lietuvos

tik išviliotų šeimos narus į ne
sibaigiančių susirinkimų sales, 
vis dėlto šeimos gyvenimas, 
užuot ėmęs skilti, dar labiau 
susicementavo. Sykiu pakrypo 
žmonių interesai į dvasines ver
tybes, kurios sunkiausiai pasie
kiamos bet kokiai diktatūrai. 
Pav., apklausinėtos moterys, iš
skaičiuodamas savo mieliausius

likų Bažnyčios doktrinos švie
soje. Jo įsteigimą laimino po 
piežius šv. Pijus X, o dabar po 
piežius Jonas XXIII prisiuntė 
savo sveikinimą. Savaitraštis 
spausdinamas New Yorke.

— Indijos Nehru įspėjęs Na- 
sserį Besivaryti taip karštai 
prieš Iraką.

—Jugoslavija ir Sovietai ko
vo 31 pasirašė kultūrinio ben
dradarbiavimo sutartį (ar visas 
viešas išsikoliojimas buvo tik 
vaidyba?).

torius, dar vėliau į Cecho kon
torą, o dar vėliau — padangų 
atskaitomybės techniku.

Mano draugai patekę į tie
kimo bazę, gerokai pavargo. 
Darbas buvo sunkus, atlygini
mas mažas. Beveik visą laiką 
reikėjo dirbti lauke, kur siautė 
šalčiai ir pūgos.

Taip aš pradėjau naują bau
džiauninko kelią. Gal ir nerei
kėtų visa to prisiminti. Juk tai 
praeitis, Sunki ir juoda. Bet 
jos užmiršti negaliu. O kai 
kam reikia tai pažinti. Kas bu
vo su manim, tai pergyvena 
milijonai žmonių. Iš jų didelė <
dalis jau nebegali kalbėti. Tad 
likusieji tari pasakoti, koks 
siaubas ir vargas Sovietų Są
jungoje.

Romoje laukiama ‘maldinin
kų” iŠ Lietuvos. Sovietų amba
sada praneša, kad atvyks apie 
20 žmonių. Jau pernai buvo at
vykę tokie keli “maldininkai”, 
kuriem be miškelių niekur ne
buvo leista vaikščioti nei su 
kuo nors kalbėti.

— Negalima sp rusais derė
tis galvą įkišus į smėlį, kojas 
laikant debesyse, o širdį kelnė
se. —Bernhard L Montgomery, $
Anglijos feldmaršalas. <

Aš parašiau, kad jaučiuos silp 
nas ir negaliu dirbi sunkaus fi
zinio darbo. Mane nusiuntė pas 
gydytoją. Du mėnesius prieš 
bausmės atlikimą sirgau geltli
ge ir jaučiausi nepergeriausiai. 
Gydytojas, buvęs Kremliaus gy
dytojas, sėdėjęs ryšium su Gor
kio byla pagal 58 straipsnį, ap
žiūrėjo mane ir pripažino, kad 
tikrai negaliu dirbti sunkaus 
darbo dar vieną mėnesį. To man 
ir užteko. Nepatekau dirbti 
krovėju, buvau paskirtas į au- 
tobazę, kuri yra viena iš didžiau 
šių Tarybų Sąjungoje. Kolymos 
sąlygom vienintelė susiųgkimo 
priemenė yra mašinos, todėl 
čia ir yra tokios didelės bazės.

Pradžioje dirbau vulkanizad- 
jos. ceche, buvau šlaviku. Cecho 
viršininkas gudas buvo irgi bu
vęs politinis kalinys, teistas 10 . 
metų, o atsėdėjęs 15 ihetų, bu
vęs garsiuose Solovkuose,, ka
relų Suomijoje ir vėliau Koly- 
moje. Tuo laiku jis jau 20 me
tų nebuvo savo namuose ir 15 
gyveno Kolymoje, nors km 3 
mete duodama 6 mėnesių atos
togos; žinoma, duoda tik tiems, 
kurie dirba užsiverbavę, arba 
čekistams. Viršininko pagalba 
(už tai visada tikslu dtidngas) 
parėjau dtibti kaip vtikaniza-

orkestras suorganizuotas. Pagy
vėjo ir sportinis gyvenimas.

Viri pamatė, kad “specai” 
nėra tokie baisūs žmonės, kaip 
buvo anksčiau pavaizduoti. Lai
kui bėgant nuomonės apie muš 
pasikeitė: pradėjo į mus žiū
rėti kaip į žmones.

Kai mus tada atvežtus pasky
rė į darbą, kitą dieną buvo ge
gužės pirma. B mūsų niekas ne- 
prisistatė į darbovietę, šventėm 
karta su visa liaudimi. Kitą die
ną mus visus pristatė specko- 
mendantui, kuris mus užpuolė, 
kad neiname dirbti. Saugumo 
atstovų nepatenkini atsakymas, 
kad norėjom atšvęsti gegužės 
pirmą. Turėjom kiekvienas as-

atvykti pas jį ir gauti paskyri
mą į dafbą, nes be jo rašto nie^ džai, ir vokiečai, sūlydami sa

vo pagalbą ir paramą. Suorga- 
nizavom tokias laidotuves, ko
kių gyvenvietė nebuvo mačiusi 
Visų tautybių tremtiniai solida
riai prisidėjo prie laidotuvių.

Vietinės valdžios, matyda
mos tokį mūsų organizuotumą, 
bijojo, kad laidotuvės nevirstų 
kokia manifestacija, nenorėjo 
leisti laidoti su vainikais, mu-

naujas Sovietų Sąjungos gyven-

tikrai tai jautėme. Visi į mus

» net su panieka. Prieš mūsų at- 
tą” ir “vyriausybę”. Dabar. mą pridteštaudaniL Pbgatiau vykimą čia buvo krhninalinių 
i savo paklusnumu ir dar- visi pasirašėm, ir komendan- kalinių stovyklą, tai ir į mus 

tas pranešė, kad esame paskir- žiūrėjo kaip į kriminalistus, ku-turime įrodyti “ko sea*
verti”.

les gi buvom nuteisti už a- 
be liudininkų, nrWHsnt 

tekinti. Mas buvome iš- 
iti iš savo krašte i vorEu

ti krovikų darbams tiekimo ba
sėje.

Vėl protestas. Kodėl paskirti, 
kodėl nagstitn petys pasirinkti 
sau darbo, joi netiesi pagal spo

rte vogdavo plėšdavo net gatvė
je, atimdavo la&rodžius. Kom
jaunuolių susirinkime buvo per 
spėtos mergaitės, kad jos no- 
draugautų su “spacafc”, parti-

zika ir kalbomis. Tuo reikalu 
teko kreiptis net į Magadaną, 
iš kur buvo .gautas leidimas.

Vėliau pasirodė, kad tie “spe
cai” gerai dirba, laiku ateina

meniškai pasiaiškinti, žinoma, 
gąsdini mus sabotažu ir grasė 
išsiųsti ten, iŠ kur atėjome. 
Pasiaiškinimus raštu viriiek tu
rėjom padaryti
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ANTANO SALEJE

KUN. B. PACEVIČIAUS 4 VEIKSMŲ DRAMĄ

SCENA 16 “BEVARDŽIO” 3-CIO VEIKSMO

AUKA $2.00 IR $1.50 
STUDENTAMS $1.00
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dįjarasittrIstorijos mokslų,knyga"DIENOJANT" Tai spau

K. Bieliniu! užkliūva ir gavė
nios pasninkai, ir kun. J. Mar

Ąįį

tėvas, karo metų : yra dingę. 
Žandarų kratos tėviškėje, tėvo 
persekiojimas ir nebuvimas na
mie, slapti sūnaus ir žmonos

kiojamu tėvu ir vyru tik vieną 
kartą metuose, už 25 klm (15 
mylių) Saločių parapijoje šv. 
Antano atlaidų metu. E šių pa
sakojimų matyti, kaip anais kai

dįjų rašymą Istorija nėra atsi
minimai , kur autorius daugiau
sia aprašo savo asmeniškus į- 
spūdžius, susijusius su vienu 
ar kibi įvykiu bei praei-

Šiek tiek patiekiama žinių iš* ties laikotarpiu. Asmeniškos 
ano meto lįętiĮvąį gyve- autoriaus pažiūros ypatingai iš-

tuti^n žpdtio kovotojams at- 
mintį.ĮMęista Ąmerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjungos 
Literatūros Fondo lėšomis. N. 
Yorkas 1958. 464' p. Atspaus
dinta Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvėje.

Knygos autorius yra aktyvus

PAtBlltINKAi

■ R 'l1

ir jo pamokslai

PARTINĖ DEMAGOGIJA
K. Bielinis nevengia ir parti

nės demagogijos. Katalikų ku
nigai laikomi caro valdžios pa
kalikai, sotūs lengvos duonos 
žmonėmis. Tam panaudoja net 
savo motinos, raginančios jį ei
ti į kunigus, labai abejotiną iš-

tuvių visuomenes veikėjas buv. atsargiai ve&tt 
Lietuvos seimo atstovas, žino- 
mo knygnešio Jurgio Bielinio 
(Relako) • sūnus, trejus metus 
drauge su tėvu važinėjęs po 
Lietuvą ir platinęs draudžiamą-' 
ją lietuvišką spaudą Tad K. 
Bielinis yra gyvas anų sunkių 
spaudos draudimo laikų kovo
tojų su spaudos draudimu liū- 
dininkas- Atsiminimai apima 
1888 — 1904 metų laikotarpį.

AUTORIAUS JAUNYSTĖ
Autorius gana gyva ir leng

va kalba pasakoja pirmuosius 
—savo vaikystės įspūdžius, savo 

piemenavimo išgyvenimus, kai
mo piemenų papročius, į vargiu < 
gus 1-sius mokslo žingsnius. 
Toliau gana įdomiai aprašo ke
liones su tėvu po Lietuvą 
platinant lietuvišką spaudą Lie
tuvos kaimus, rusų administra
ciją ir knygnešių susidūrimus 
su žandarais. Nemažai žinių pa
tiekia iš Garšvių knygnešių veik 
los, tik autorius Nusiskundžia, 
kad daug surinktos medžiagos 
apie Garšvių knygnešių orga- 
nizafciją kuriai vadovavo jo

KIPRAS BIELINIS 1920 metais 
kaip Steigiamojo Seimo narys.

kąba buvusi užrašytą rųsų ir lie pasak jo buvęs sunkus, skur- 
tuvių kalbom. (Ano meto Latvi
joje, išskyrus Latgalą caro re
žimas buvo kiek švelnesnis, ne 
gu pačioje Lietuvoje. Red.),. Pa
šalinė draugija rengdavusi 
vaidinimus ir pobūvius, apie jų 
rengimą pranešdavo iškabintais

dviem kalbom. Išsilgęs savo 
gimtosios kalbos spausdinto žo
džio, atsiminimų autorius, tuo 
metu buvęs gimnazijos moki
nys, dažnai eidavęs paskaityti 
lietuviško skelbimų teksto. Tų 
skelbimų skaityti eidavo ir dau 
gelis kitų lietuvių, čia pat au- 
torius primena kitą įdomų to 
meto įvykį. Šiauliuose rusų žan 
darų nepastebėtos lietuviškos 
vieno žydelio iškabos “Nagi-
nas” (naginė) eidavo skaityti 
lietuvių kalbos mokytojas Jo
nas Jablonskis. Supažindinama 
su Rygoje įsikūrusiu slaptu lie
tuvių socialdemokratų būreliu, 
į kurio veikimą buvo Įsitraukęs 
ir autorius.

NEBUVO JAU TAIP PRASTA
Visai be reikalo duodama

dus ir tamsus. Rudens keliai 
neišvažiuojami, žmonės tam
sūs, neapsišvietę. laikraščiu ne
skaito. Viso to kaltininkai buvę 
okupantai rusai ir jų talkinin
kai dvarininkai bei kunigai.

Prof. Steponas Kairys, irgi 
tos pačios partijos veikėjęs, ki
lęs iš dar skurdesnio Lietuvos 
krašto, savo atsiminimuose duo
da nepalyginamai šviesesnį kai 
mo vaizdą. Nei iš šio nei iš to

— Pamanyk tik, — tu dar 
miegosi, o rublis tavęs lauks 
už durų! (138 p.).

Autoriaus demagogija pasie
kia aukščiausio laipsnio, kai jis 
savo tikslui panaudoja herojiš
ką kražiečių kovą su rusais oku
pantais. Patyręs iš tėvo apie 
Kražių įvykius, taip rašo: “Kra
žių kunigai ir Žemaičių vysku
pijos pasiųstieji į Kražius dva
siškieji pareigūnai — dekanai, 
užuot ėję su parapiečiais, ver
giškai klausė smurtininkų įsa
kymų ir juos be prieštaravimų 
vykdę....

(bus daugiau).

IRMA LAISVĖNAITĖ

Crown Point, Indiana, šiemet 
vasarą bus lietuviškai kalban- 
tiem berniukam nuo birželio 
21 iki liepos 5. Po to bus dvi v 
grupės lietuviškai ir angliškai 
kalbančiųjų. Savaitei 25 doL

— Europoje tėvai saleziečiai 
turės vasaros stovyklą liet 
vasaros stovyklą lietuviškam 
jaunimui Castelnuovo kalnuo
se, Italijoje. Stovykla praside
da liepos 15 ir truks visą rug
pjūčio mėn. Priimami tiktai ber - 
niukai.

— T. Stasaitė, Cleveland, 
hio, už šokį “Mirštanti gulbė” 
televizijos programoje laimėjo 
pirmąją premiją

—Irena Vilnonytė,- 18 me
tų, gyvenanti Sydnejuje, Aus
tralijoje, su dideliu pasisekimu 
skambina ABC radijo progra
moje. Pranešimuose pažymi, 
kad ji maža su tėvais pasitrau
kė iš Lietuvos nuo bolševikų.

— Toronte, Kanadoje, orga
nizuojamas lietuvių kalbos spe
cialistų ir mylėtojų ratelis sa
vo gimtosios kalbos geresniam 
pažinimui ir puoselėjimui.

— Jonas Kaminskas, buvęs 
Lietuvos vyčių pirmininkas, 
sulaukęs 56 metų, mirė Gary, 
Indiana. Palaidotas balandžio 
3. Velionis buvo Amerikoje gi- 
męs, Lietuvos nematęs, bet tė
vų kraštą labai mylėjo ir jam 
skyrė savo triūsą.

— Ramona Rataitė, jauna 
baletininkė, gyvenanti Sydneju
je, Australijoje, pasirodo tele
vizijos programoje. Ji visada ( 
pabrėžia, kad yra lietuvaitė.

— Dail. V. Rydlinskis sau
sio 3 mirė Adelaidėje, Australi
joje. Jis buvo gimęs 1895 Aš
menos apskrity, Vilniaus kraš
te. Pirmojo Didžiojo karo me
tu buvo rusų armijos karinin
kas, paskui dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės kare. Iš ka
riuomenės pasitraukęs piešė 
peizažus ir liaudies meno raš-

- tus.
— Dr. Kazys Ambrozait's 

Clevelande, Ohio, baigė stažą 
išlaikė egzaminus ir gavo ra
diologijos specialisto diplomą

•3

Australijoje baigė 
universitetą

Žinoma skaučių veikėja ir 
. LSS Australijos rajono vadeivė 

Irma Laisvėnaitė prieš Kalėdas 
į baigė Melburno universitetą ir 

įsigijo pirmąjį universiteto laips 
nį (Bachelor of Arts). Ji studi
jas pradėjo Vokietijoje, Frank
furto (a.M.) universitete, kuria
me studijavo filosofiją, anglų, 
vokiečių kalbas ir literatūrą bei 
pedagogiką. Atvykusi Australi
jon, Melburno universitete pasi
rinko pagrindine šaka istoriją, 
be to dar studijavo filosofiją, 

į psichologiją vokiečių- it-rusų 
kalbas ir literatūras. Vos tik 
baigusi universitetą, tuojau ga
vo paskyrimą mokytojauti Pas- 
coe Vale gimnazijoje Melbour- 
no priemiesty.

ŠV. JONO BOSKO ir iv. Domini ko Savio paminklas saleziečių sodyboje 
Crown Point, Ind.

Nashua, N. H.
Mūsų apylinkėje gražiai tebe 

veikia LDS 65 kuopa. Ji turi 
apie 25 narius. Vienas neseniai 
įsirašė naujas. Kuopos ižde yra 
ir šiek tiek pinigų. Būtų tiktai 
pageidautina, kad nariai daž
niau susirinktų pasitarti savo 
sąjungos ir lietuviškais reika
lais. Dabar susirinkimai įvyksta 
retokai. Bet kada būna, visi pa
tenkinti, kaip ir praėjusia kuo
pos švente, kuri įvyko kovo 19.

Kovo 19, šv. Juozapo šventė
je, mūsų kuopa prisiminė savo 
sąjungos šventąjį Globėją. Nors 
šv. Juozapo Darbininko šventė 
Bažnyčios yra nuskirta gegužės 
1, bet mūsų kuopa jau iš seno 
šv. Juozapą prisimena gavėnio
je. Taip buvo ir šiemet.

Parapijos bažnyčioje buvo pa
maldos, visi nariai bendrai ėjo 
šv. Komunijos. Po pamaldų bu
vo bendri pusryčiai ir susirin
kimas. Pusryčius skaniai pa
ruošė Marijona Nadzeikienė, 
Teklė Kneižytė—MitchelL Ona 
Skirkevįflenė ir- Ona Valantu- 
kienė. Visos yra kuopos narės.

Susirinkime buvo nutarta su
rengti du vakarėlius: vieną pa
rapijos naudai ir vieną kuopos. 
Visi nariai pasižadėjo uoliai 
prie tų vakarų rengimo prisi
dėti.

6zūkelis

mis.

iš anksto, nes eis tik vienas 
autobusas, o ir nakvynes 
viešbutyje reikia prieš dvi 
savaites užsakyti.

prašome kreiptis į Darbiąja 
ko administraciją, 910 WH- 
loughby Avė., Brooklyu 21, 
N. Y. TeL: GLenmore 5-7281.

Vakarais: HY 7-2225.

Santvarko “Aušra ties Vilniu
mi”). Pelnas paskirtas Nekalt 
Prasidėjimo seserim Putname.

G.D.

Lietuvos laisvinimo reikalam Brocktone surinkta arti $1000

kaus seselės, kurios aptarnau- Autobusas išeis 6:30 vaL 
ryto, nuo pranciškonų vie
nuolyno, 680 Bushwidc Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

Kelionė ten ir atgal, {skai
tant nakvynę viešbutyje ir 
pietus bei vakarienę, kaš
tuos tik 25 doL

Miesto aukštesnėje mokyk- ja valdyba sudaryta iš septy- 
loje (Junior High School) įvy- nių narių: pirm. V. Zinkevičius, 
kęs kovo 17 koncertas, kuria- vicepirm. K. Jurgeliūnas, I sekt 
me grojo simfoninis orkestras, Br. Burbą II sekr. Braška, ižd. 
diriguojamas prof. dr. M. Para- ~ ~ ‘ '
novo, Hartfordo muzikos ko
legijos direktoriaus, sutraukė 
pilnutėlę salę klausytojų. Suži
nojus, kad šiame koncerte, bus 
grojamas kompozitoriaus Jero
nimo Kačinsko kūrinys, paties 
autoriaus diriguojamas, susirin
ko gausus būrys Bostono ir 
Brocktono lietuvių. Dr. M. Ba
ranovui už palankumą lietu
viams įteikta lietuviška dovana 
ir gėlių. Šio koncerto pasiseki
mu ir liet muziko geru daug 
rūpinosi Julija Jakavonytė, o " —10, Varnai — 25, kun. J. 
dr. A. Vaitkus su žmona savo švagždys — 15, J. Jakavonytė 
bute suruošė puikias pagerbtu- — 15. Balandžio 19 vajaus už- 
ves dirigentams ir lietuvių vi- baigimui rengiamas pobūvis, 
suomenės atstovams. .. . . ^ . . .__ .Vytauto Endziulaicio. kuopos

Bendruomenės apylinkės hau- ateitininkiai Verbų sekmadie-

B. Kaminskas, turto globėjai — 
P. Duoba ir A. Akstinas. Ligi 
kovo 15 skyrius yra surinkęs 
Lietuvos laisvūno reikalam 894. 
70 dol. (Vasario 16 minėjime 
surinkta 480.70). Didesnėmis 
sumomis yra aukoję: Sandaros 
24'kuopa — 100 doL, Kazimie
ro Klubas — 100 dol., Sanda
ros (16 Vasario minėjime) — 
122 dol., Franklino klubas 25, 
L.B. Brocktono apylinkė — 
25, Brocktono šaulių būrys — 
15, L.K.M. Sąjungos 15 kuopa

nį Lietuvos jaunimo intencija 
ėjo Kryžiaus Kelius iš naujo
sios Sibiro maldaknygės “Mari
ja, gelbėki mus”. Šią maldakny
gę įsigijo visi kuopos nariai.

Kun. V. Martinkaus pagerb- 
tuvėse (sulaukus jam 50 metų, 
kovo 15) ateitininkų valdybos 
nariai — Vytautas Bakaitis ir 
Liucija Baškauskaitė -t- įteikė 
jam dovanėlę (stulą) ir padėko
jo už tokį nuoširdų rūpinimąsi

pač organizuojant pirmąsias sto 
vykias.

Bostone balandžio 5, sekma- 
dineį, ateitininkai, vadovauja
mi Z. Kucinienės, suvaidino

parapijos bažnyčiai
Jau pereitais metais gerašir

džiai Amerikos lietuviai, kilę iš 
Lazdijų parapijos, šv. Onos at
laidus papuošė naujais liturgi
niais rūbais. Buvo nusiųsta auk
sinės ir raudonos spalvos arno
tai, auksinės spalvos kapą .ir 
veliumas.

štemet, kąip ir pernai, Juozo 
Miliaus rūpesčiu nusiųsta 3 įvai
rių spalvų arnotai ir kapa. Pa
rapijos klebonas kun. J. Inkra-

šios aukotos geradarių intenci
ja.

Aukomis Lazdijų parapijos 
bažnyčiai paremti prisidėjo: Jo
nas ir Mikalina Miklaševičiai, 
Jonas ir Ona Pauliukoniai, Jo
nas ir Paulina Aluškai, Albina 
Skripkaitė, Vai. Klimčauskas, 
Marija ir Anelė Matusevičiūtės, 
Anelė Miklaševičiutė, Juozas 
Garšva, Olga šimkevičiūtė ir Jo
nas Kupčiūnas. Rūbus labai pi- 

tas atsiuntė padėkos laišką vi- ^a^na pasiuvo šv. Pranciš- 
siems, kurie prie šios aukos pri f *“• ” T"
sidėjo. Verbų sekmadienį ir per Angelų Karalienės, V J. At
velyki pamaldos buvo su nau
jais liturginiais rūbais, o mi-

simainymo ir Šv. Jurgio par. 
bažnyčias, (d.)

ELIZABETH, NJ.

Parapijos choras rengia dide 
lį bažnytinės muzikos koncer 
tą kuriame dalyvaus pilnas pa 
rapijos choras ir solistai Sve 
čias solistas sutiko būti Lietu 
vos operos solistas Vladas Bal
trušaitis iš Brooklyno, kur da
bartiniu laiku jis vargoninkau 
ja ir vodovauja Apreiškimo pa 
rapijos chorui Taip pat solo 
pagiedoti sutiko ir kleb. kun. 
M. Kemėžis. Pirmą kartą kon
certe pasirodys kaip solistas ir 
pritarėjas smuikininkas Julius 
Veblaitis, smuiką studijavęs 
Lietuvoje. Po koncerto parapi 
jos salėje bus šokiai ūžkan 
džiai. Koncertas įvyksta balau 
džio 25 d. 7 v.v. Vadovauja ir 
rengia komp. J. Žilevičius.

R«.

A

Tarptautinis Eucharistinis kongresas 1960 
įvyks Vokietijoje, Miuncheno mieste

mams ir k. Savaitės vidury at 
vyks popiežiaus legatas.

Antroje savaites pusėje ry 
tais Miuncheno bažnyčiose cele- 
bruos pontifikalines mišias į- 
vairių tautų ir ritualų vyskupai. 
Vakarais visi kongreso daly 
viai rinksis talpiausioje Miun 
cheno miesto aikštėje pontifi- 
kalinėms pamaldoms ir palai
minimui. šeštadienio vakare nu 
matyta procesija su žvakėmis.

Savo viršūnę kongresas pa
sieks sekmadienį, rugpjūčio 7, 
Apie 11 vai. bus bendros pon- 
tifikalinės mišios, perduotas po 
piežiaus žodis; apie 15 vai. pas 
kutinės pamaldos ir užbaigia 
moji procesija.

Prieš ir po kongreso bus ren
giami Kristaus kančios vaidini 
mai Oberammergau ir Erl mies 
teliuose.

Tokia programa pramatyta 
rengėjų išleistame pnwpekte.

štom milžiniškam kongresui 
pravesti (laukiama suvažiuojant 
milijono katalikų) vasario 26 
d. buvo sudarytas Miunchene 
vietinis komitetas. Jam pirmi 
ninkauja kardinolas J. Wendel. 
Kongreso sekretoriatui vadovau 
ja vyskupas dr. J. Neuhaeusler. 
Adresas: Eucharistischer Kon- 
gress, Muenchen 3. Brieffach. 
Telegramų adresas: Eukongress 
Muenchen. Tel. Nr. 28225.

Spaudos žiniomis, kitų tautų 
katalikai jau taip pat sudaro 
savo komitetus, kurie, bendra 
darbiaudami su vietinių Miun
cheno komitetu, tvarkys visus, 
su kelione į Miuncheną susiju
sius. reikalus.

J. Medtffit (ELI)

Praskambėjus paskutinėms 
tarptautinio Eucharistinio kon
greso giesmėms Rio de Janeiro 
mieste, popiežius Pijus XH ta
rė lemiantį žodį, jog sekantis 
kongresas galės būti 1960 Ba
varijos sostinėje Miunchene. 
Popiežius Jonas XXIII tą spren
dimą patvirtino.

Vatikano sprendimą dėl Eu
charistinio kongreso vietos Vo 
kietijos katalikai sutiko su dė
deliu džiaugsmu. Mat, nuo 1881 
metų, kai buvo pradėta reng 
ti tarptautinius Eucharistinius 
kongresus, Vokietijoje įvyko tik 
vięną kartą 1909 Koelne.

Miuncheno ir Freisingo kar
dinolas Joseph Wendel jau iš
siuntinėjo kvietimus visiems ka 
talikų Bažnyčios arkivyskupams 
ir vyskupams. Nevisi kardinolo 
kvietimai galėjo pasiekti adre 
satus. Keli jų, adresuoti hierar- 
chams Vid. Europoje, sugrįžo 
atgal su pašto prierašu “Nepri- 
statoma”....

Lietuvon kvietimų nebuvo pa 
siųsta. Straipsnio autoriui pasi 
teiravus tuo klausimu, buvo pa
aiškinta, kad į Lietuvos hierar- 
chus žiūrėta kaip į tuos, kurie 
paštu nepasiekiami.

Eucharistinis kongresas pra 
sidės 1960 liepos 31 iškilmin
gomis pamaldomis visose Miun
cheno bažnyčiose. Kartu bus 
atidaryta keliolika didesnių pa
rodų. Pirmoji savaitės pusė pra
matyta įvairių traptautinių ka
talikiškų organizacijų posė
džiams, religinių filmų sean 
sams, koncertams, senų ir nau
jų Miuncheno bažnyčių lanky-

KAUNO METROPOLfTTAS 
ARKIVYSK. J. SKVIRECKAS,

gyvenąs tremtyje (Zams, Aus
trijoje), prieš savaitę buvo sun
kiai susirgęs gripu. Liga praė
jo, bet liko dideli skausmai ko
joje dėl kraujo sutrikusios a- 
pytakos. Gydytojai daro pastan
gų sulaikyti gangrenos simpto
mus. '

šiais metais J.E. arkivysku 
pas J. Skvireckas sulaukia dvi
gubos sakakties: prieš 60 me
tų buvo įšventintas į kunigus 
(butelio 24) ir prieš 40 mteų 
konsektruotas vyskupu (liepos 
13).

PAGIRIO BAŽNYČIAI 
LIETUVOJE

kun. Matas Gyvas, gyv. ^ms- 
terdam, N.Y., padovanojo kie- 
liką o kun. V. Dabušis parū
pino visų spalvų liturginius 
rūbus. Prie išlaidų sumažinini- 
mo prisidėjo pagiriškiai: dr. 
R. Trumpasuskas atsiuntė 50 
dol. ir inž. St. Juzėnas 8 dol. 
Rūbai ir kielikas šiomis dieno
mis išsiunčiami į Pagirį.

ieškomi asmens
— Jurgis Sabalys, anksčiau 

gyvenęs Brooklyn, N.Y. Kas a- 
pie jį turėtų žinių, prašomas 
pranešti Just. A. Zdaniui, R I 
Box 700, Three Oaks, Mich.

—Vytautas Černius, sūnus 
Petro, kilęs iš Girelė vienkm., 
Žeimių valsč., Kėdainių apskr., 
ieškomas brolio Juozo, gyve
nančio 73 Farser St., Sunshine, 
W. 2), Vic. Australia. Prašoma 
pranešti, kas turėtų kokių ži
nių.

—Mečislovo Ajausko, jo sū
naus Petro ir dukterų — Ievos 
Šakienės, Onos, Genės Rozali
jos ir Marytės — ieško Anta
nas Mickevičius 24’/ž Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N.Y. Rei
kalas liečia vieną svarbų laiš
ką iš Lietuvos.

į VVashington, D.C. bus ba
landžio • Apr3 25-26 dieno*



dk... ,
, - - •

I ■

Eina kartu sėdėti

Hera ld”

Sav. AL. J. MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

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

Telefonas: VIrginia 6-6895

kumpis, kuris prieš daugelį me-

Be laiko nesijuok!

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125*130 ORCHABD ST.

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

NORINTIEJI" GAUTI

didelėm raidėm atspausdintu

puikiu kristalinių ir jubiliejinių

ST LIURDO VANDENIU KRYŽELIUOSE ROŽANČIŲ j

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

Darbininko* arini in iširau
Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.910 IViHoughby Avė.

(tarp Broadway ir Bushtvicki SUPERIOR PfECE OOODS CORP.
Telefonas: GL 2-6916

miegamąjį, norėdamas apvog
ti, bet šeimininkui* pabudus 
paspruko. Policijoje iš nusikal
tėlių fotografijų šeimininkas at
pažino vagį. Tas buvo suim
tas. Jis teisinosi: “Miegamaja
me buvo taip tamsu, kad nie
kas negalėjo manęs pažinti”.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Didėli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

angliškų' St, Joseph’s Sunday ir Daily Missals,

Tel: AL 4-8319

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Čia dar paduodame Velyki
nio lenkiško kumpio, receptus, 
pagal kuriuos jaunos ir paty
rusios šeimininkės galės labai 
lengvai paruošti kumpį savo 
šeimai ar svečiams:

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

Tikras importuotas lenkiškas 
kumpis buvo didelis skanėstas 

Velykę šventėse.

L1 EI TVOJĘ. LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IK L’ZKARPACIO RUSIJOJE!

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA * *

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

vilnonės skaros ir šalikai

TELEFONAS: 
APpIrgate 7-6349

tesikreipia i

New Yorko Lietuvių Tarybos 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams ir dalyvavu
siems minėjime.

bent kurio kito konservuoto nė 
ra tik jo Įsūdyme, kaip kas daž
nai mano. Skirtumas aukštos

!M23 FULTON STREET 
BROOKLYN S N. Y

Velykų šventėse susirinku
sios šeimos ir artimieji pasisve
čiuoti planavo bendrus pobū
vius, ir ateičiai. Tikras lenkiškas 
importuotas kumpis buvo mini
mas kaip geras maistas visokio
mis progomis.

Besiartinant šiltam pavasa
riui, ateina piknikų metas. Ir

Po $5.00: Vakselis; Krušienė; 
kun. V. Pikturna; J. Jacyna; 
Kriaučiūnas; Jos. Alekna; Kli- 
večka; Biručiai; Barauskai; Ale- 
kys; Pažemėnas; Baltrušaitis; 
Dimas; Varnokaitė; Kaunas Do 
vydaijienė; Em. Vaišnoraitė;' 
Barauskas; Valiūnas; Minkū- 
uas; A. Maceika; O. Damisevi-

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 8:30 VAKARO

Po $20.00 aukojo dr. V. Ka- 
caiika; „Pr.. Vainauskas; Platke- 
vifius; Tėvai Pranciškonai; Je- 
aiti$j£L.ir JįJanĮteriKūtės ir 
J. Mackevičius;

Po $15.00 aukojo: dr. L. Ple
chavičius; ir MA Ridikas; $11 
Raulinaitė,

Po $10. —kan. J. Končius; 
S. Kontrimas; dr. V. Paprockas; 
čečetienė; St. Dzikas; Mr. ir 
Mrs. Smecka; L ir W. Koppai; 
inž. VL Švipas; inž. A Novickas 
VA. Katinas; V. tinkas; Gri
gienė; V.K. Lakickas, E.T. Ra
manauskas; K. čerkeHūnas; J. 
Okunis; Anoniai; V. Gudelis; 
SA. Gylys; dr. V. Vygantas; M. 
Kregždienė; J. Audėnas; $7.00 
A Lanksbergis, $6.00 VJB. VAi-

AR ŽINAI, KAM TAMSTA 
PINIGUS IŠLEIDI?

Yra žmonių, kurie savo išlai 
du dienoraštį veda kuo rūpes
tingiausiai. Bet daugumas to 
nepaiso. Už juos prekybos de
partamentas apskaito, kam ir 
kiek jie išleidžia.

Departamentas apskaitė, kad 
1947 vartotojai visų savo išlai 
du 30.5 procentų skyrė mais
tui ir gėrimam. Tai buvo 1947. 
Dabar tam reikalui jie išleidžia

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

kai kurioms Amerikos literatū
ros temomsi .Į paskaitą prisi- 

kvartetu su plačia ir Įvai- rinko pilna salė klausytojų, ku- 
programa. rie paskaita gyvai domėjosi.

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

Kreiptis —

certų, kurie taip pat praėjo su supažindindamas klausytojus su 
pasisekimu. Turėsime malonią 
progą ir Hartforde pasigerėti 
tuo 
ria

Išimti didelį lenkišką kumpi 
iš skardinės, suraižyti paviršių 
ir prismaigyti gvaizdikais.. Api
pilti 1 kvortos obuolių sunka 
ir vieno puoduko apelsinų sun
kos mišiniu; plonai aptepti tam
siu syrupu. Kepti 375-400 laips
nių karščio pečiuje iki kiaurai 
perkeps. Dažnai palaistyti obuo
lių ir apelsinų sunkos mišiniu.

pristatomą New York Commodi 
ties Corp., 745 Fifth Avė., New 
York 22, N.Y.

riuos jaunas piešė, pasirodė 
rinkoje ir buvo brangiai perka
mi. Prisiminė tuos paveikslus 
piešes kažkioje lūšnoje. Susira
dęs šeimininką išgirdo paaiški
nimą “Tamsta piešei ir mėtei 
per langa, o aš rinkau. Dabar

kokybės lenkiško kumpio yra 
dėl specialaus kiaulių maitinimo 
ir mėsos konservavimo būdų. 
Visais atvejais lenkiškas kum
pis šiandien yra pats skaniau
sias, nes panaudoti nauji moks
liniai atradimai ir pritaikymai.

Lenkiškas kumpis galima ma
tyti ' populiarioje NBC televiz- 
jos “Haggis”—Baggis” žinųpro 
gramo j. Galima dar priminti, 
kad šis puikaus skonio kumpis 
šeimoms pritaikinto didumo 
galima laimėti kaip dovaną tele 
vizijos žiūrėtojams.

Tikrą importuotą lenkišką 
kumpį galima gauti KRAKUS 
AND ATALANTA BRANDS,

jau mažiau — tik 26.7 proc.
Drabužiam ir apavui 1947 bu

vo skiriama 10.2 proc., dabar Su atbundančiu pavasariu vėl Koncertas įvyks balandžio 19 tų gausiai buvo parduodamas
8.6 proc. pabunda ir Hartfordo lietuvių d., 3 vaL p.p. lietuvių Ameri- supiaustytas ar dideliais gaba-

Išlaidos automobiliui ir na- visuomeninė ir meno veikla- Į- kos piliečių klube, 227 Lawren- ląis. Dabar galima gauti pato- 
mii Įvairiem Įtaisam dabar pa- vairios organizacijos rengia vi- ce Stfeet, Hartford, Conn. Po gaus didumo — 3-4 ir 5 svarų, 
kilo daugiau kaip dvigubai nei są eilę pramogų- Šaunų koncer- koncerto bus šokiai. Lenkiškas kumpis, kuris pas-
1947. Sąskaitos už televizijos tą rengia W<aterburio ir Hartfor Maloniai kviečiame Lietuvių kuriniais metais tapo populia- 
remontus dabar yra 3 su puse do Akademikų Skautų Sąjūdis, visuomenę pasiklausyti gražių riausias visose Jungtinėse Ame- 
karto didesnės. Visokiem patar Programą išpildys Liūdo Jaro- dainų ir paremti lietuvius aka- rikos Valstybėse, šiandien yra 

mėgiamiausias ir šioje apylinkė 
R.K. je. Jo galima gauti didžiosiose 
------ maisto krautuvėse bei visose 11 3- Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukramiScai

Vancouverio mieste, Kanado
je, naktibalda Herbertas Jow

Malaję salose du britai sau
lėtą dieną vaikščiojo su skėčiais 
Jie taip buvo įpratę daryti An
glijoje, kur oras mainus ir dėl
to net giedrią dieną staiga ga
li užeiti debesys su lietumi 
Malajuose pasirodė ne debes- 
sys, o tigras, puolęs moterį. Tie 
du anglai su savo skėčiais žvė 
rį prilupo ir pravijo. Kas da
bar turėtų juoktis?

Dungiowe, Airijos mieste, pa 
naikintas įstatymas, kuris ne- 
vedusiem draudė kino teatruo
se drauge sėdėti. Vyras turė
davo sėsti dešinėje salės pu 
sėje, moteris — kairėje. Įstaty 
mą panaikinus ir vedybų met
rikų jau nereikalaujant, pir
momis dienomis kino teatrai 
prigūžėjo jaunimo. Jis ėjo kar 
tu sėdėti, o ne filmo žiūrėti.

Ką gali padaryti šiandien, 
—neatidėk rytojui '- —

Pasiųsk J>em vilnones atlaikas suknelėm. eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pastotas sukneles 

Vilnones medžiagas $ ritinių ir atlaikas pačiom prteinainiausioni 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite ij skelbimą, kuris bus ypatingai jvet tintas

Davimam, pradedant nuo tirpė- šėko vadovaujamas Chicagos demikus skautus, 
jo ir baigiant kelione į Europą, vyrų kvartetas, kuris su dideliu 
kuri yra tokia mada amerikie- pasisekimu koncertavo Lietuvo- -------------------------
čiui, —■ dabar tenka 38.3 proc. je, vėliau Vokietijoje, o dabar Ateitininkę sendraugię pak- aukštos kokybės maisto prekių 
visu išlaidų. O 1947 buvo tik vėl atkurtas Chicagoje. Liūdo riestas, rašytojas Algirdas pardotuvėse.
34.9. -■ Jarošėko vadovaujamas kvarte- Landsbertis, kovo 22 skaitė pa- Skirtumas tarp nuostabiai

Patvariem namų reikmenim, tas Chicagoje davė visa eilę kon skaitą Hartfordo visuomenei skanaus lenkiško kumpio ir 
kaip baldam, virtuvės įrengi 
mam, sodo įrankiam išeina po
8 centus nuo vieno dolerio. Da
bar tiek pat kaip 1947.

Gazolinui, tepalam dabar iš
eina po 3.7 dn. nuo vieno do 
lerio, palyginti su 2.4 dn. 1947.

Departamentas rado, kad a- 
merildečio išlaidos vis auga ir 
auga; 1947 išleido 165 milijar
dus, 1948 —-291, o 1959 lau

Joseph And rasis Insu rance 
87-419 JAMAICA AVFL. VTOODHAVEN 2L N. Y. 

TEL VI 7-4477
gioKadieiibis — 9 vaL ryto ligi 9 vai vak.,
**4tnuuHesiai*i — I vai. p.p. ligi 5 vai. vak

Vilfinskas; S. Siviuskaitė; V JC 
Banelis; Jos. White; A Ryliš- 
kts; Matchūnas; Jonas Garan
kštis Račaūskas;~ P- Žibeeis; 
kun. Paransevičius; Rom. Mar
kevičius; Ptetras Monvila; J. ir 
A Pakaltai; Keziai; Liudas špo
kas; Galdikienė; St Lileikis; 
Kampučiai; A Gražiūnas; Po- 

'vUanskas; S. Liogys; Uždavinie- 
nė; K. Norvilą;. V. Rajaękas; 
Oniūnas Jankauskas, Lisgis, 
Būdvytis Rantančioms; K. Kra
ntas; Ed. Liogys; Dzetavectas; 
P. jušta; V. Kalvelis.

Atsiuntė per paštą ir auto
jo: dr. Leonard Plehavičius — 
$15.00; Antanas Novictas $10; 
Vladas švipas $10.00; L ir W. 
Koppas; $10.00; V. Žementaus- 
tas $10.00; tun. T. Narbutas, 
$10.00; J. Budzeita, $10.00; P. 
Janulevičius, $10.00 ; Stasys ir 
Julita Troyanąj $10.00; M. ir A 
Tomiširkas $10.00; Jonas Pa- SESUO M. BERNARDA, kazimierietė, ir jos mokinė Maria Devivo, so- 
katkar $6:4)0; Hstė/ priež koncortą mttzlltos'"festivalyje Chicagoje. Kliše iš “The Marta
ir dukra $5.00; Pranas Naujo
kaitis $5.00; Vladas Mylimas 
$5-00; KJ. Krušinskas $5.00; 
F.M. Bintakys $5.00; kun. J. 
Maknys $5.00; kun. Jonas Pa
kalniškis $5.00; kun. A. Rač
kauskas $5.00; A Goeldneris 
$5; Jonas Makauskis $5.00; P. 
Mikšys $5.00; V. Ingelevičius 
$5.00.

Kzys Krivickas $5.00; Antanas 
J. Mačiūnis $5.00; Antanas Dič- 
manas $5.00; Alf. Stankevičius 
$5.00; Vyt Žukauskas $5.00.

Aukojusių mažesnes sumas 
pavardės neskelbiamos.

Valdyba atsiprašo visų, kurių 
pavardės per klaidą yra praleis
tos arba paskelbtos su klaido
mis.

Tokią iškabą savo įmonėje 
pakabino vokietis fabrikantas, 
aplankęs Ameriką ir susipaži
nęs su greito darbo tempu. Ta
čiau jo “naujas išradimas” da
vė tokius rezultatus: darbinin
kai tuojau paskelbė streiką, tar
nautojai pareikalavo pakelti at
lyginimą, o kasininkas pabėgo 
su įmonės pinigais.

Kokia didelė aistra plaukti!

Singapūro, Azijoje, kinietis 
jaunuolis David Kawan, 25 me
tų, atėjo pėsčias prie Laman
šo kanalo, Prancūzijoje, kad 
galėtų jį perplaukti. Pėsčias 
grįžta ir atgaL Kelionė į vieną 
galą truko pusantrų metų.

oideŲ paudrtnKinui vilnonių medžiagų vyrų koattuaaaiaa 
t> švarkams, nioterų eilutėms, auKneJėma bei tvarkama.

<r rayoninės medžiagos parduodamos griežtai omo

(skelb.)



OPPORTUHITY

laimėjo Chicagos Neris L Ji

further Information. write U-BOWL,
BQX 112. POMPTON LAKĘS, N. J.

SURjGĮCAL SUPPUgS

1.25
KAROLINA OEKIENČ (ž. New Haven, Conn.)

Lietuvos konsulato ieškomi asmenys

BAKERY
AUTO SERVICE

H. W. MALE-FEMALE

$50.00 
20.00 
20.00 
10.00 

clips)
4.50

IN CATHOLIC COMMUNITY OF 
MONTAUK, U. — 4 room bun- 
galow vraterfront. Ali improve- 
ments. 2 full bedrooms. $100 wk. 
TA 8-4641.

SRAKES RELINED — ANY CAR 

$14.50

SANDY’S SERVICE, INC.
1779 WEBSTER AVĖ, 

CY 9-4949

1MVEST IN BOWLING LANES
Opportunity to invest in Ąmerica*s 
most popular and fastest grpwing 
sporte industry. Modern 36-laae 
bouriing center to be erected in 
prime North Jersey area on highly 
traveled U8. highvay. Area popu- 
lation large ant) groving fast. Pro- --A'—. .---— -9 AVA/kllAmi

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO* <IS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms i 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.

‘ ^dirbinys ALFA ROMEO 
Amerikoje ItalHkos firmos, mato ti
po Ir gražia* Kvatedoj aidnųmbiliat.

Kaina tik 109840 doL
Kreiptis asmeniškai j Mr. Laureazo

EUROPEAN MOTORS
, _.r_ 1507 Coney Island Ay<ū,

The Medical Department
Speeial for Nursing Bomes

Wheel Chairs
Hosoital Beds (gated) 
Overbed Tables 
Bedside Stand (wood> 
2” Elastic Bandage (with 

famous make doz.
Stainless Steel Food 
Covers (8 inch x 3 ft)
NYLON ELASTIC STOCKINGS
Full length for Women. Fine 
ąuality flesh color. Closed toe and 
heel. Ribbed top. Small, medium, 
large sizes. Famous make. List 
$16.00. Price $3.75 pr. 2 prs. $7.25 
Speeial Whltes for nurses, wait- 
resses, beauticians $4.75 pr. 
Write for our catalog C—25 
Phone CH 3-7853. We export any- 
where.

The Medtcal Dept. Store 
PROFEŠSIONAL SURPLUS 

435 W. lOjst., Dept. T-7, N.Y. 16,

statei isląno
‘ OVERLOOKING WATE£ - « rm. 
bungatow npwiy dėcorsfced. $125; 3 
rnkJbuhgalmir Turnlned, $85;'both 
vvtth gas heat; patip amd

EL 1-3591'«'•» 9 p-m.

New York City, N. Y.

REALESTATE

CHILDREN BOARDED
I

JOHNSONS BABKA
Mūsų specialybė visokios rūšies 
itališki - amerikoniški » kepsniai 
gimtadienių ir vedybų tortai

Johnson’s Bakery

VidmriniŲ Vakarę Sprarto Ap
ygardos kovo 1445 buvo su- . 
traukusios ffpfe 160 dalyvių. 
Jau. krąišimo varžytoje daly-

nė: Varnas 8, A. Žvinakis 24, 
Šimkus 16, A. Bartkus 3, Ku- 
petis 2, D. Žvinakis 7. Rungty
nėse dėl trečios vietos Cleve- 
lando Žaibas nugalėjo Detroito 
Kovą 43:34.

Mergaičių tinklinį laimėjo 
Clevelando Žaibas įveikęs Chi- 
cagos Nerį 2:0; trečioje vietoje 
liko Chicagos Vaiva, toliau — -
Aras ir Kovas. Jaunučių krep- ? 
šinyje pirmaisiais buvo Detroi
to Kovas. Pirmenybes pravedė 
Chicagos Neris.

Nerias —Lituanicos jungti
nė vyrų krepšinio komanda bai
gė Marųuette parko pirmenybių 
susitikimus, laimėdama 12 rung 
tynių (iš 14). Lietuviai buvo 
pirmojo rato nugalėtojai.

Chkagiečiai nekantriai lau
kia 1959 m. pabaltiečių krep
šinio, tinklinio ir stalo teniso 
varžybų, kurios įvyks balandžio 
25-26. E.S.

NEW HAVEN, CONN.
■ Pereitą; savaitę iš šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčios 
buvo palaidotos geraširdės 
lieutvės.

Elena Makarevičiutė — Ma
žeikienė, gyveno 23 Frank St., 
East Haven, Conn., mirė Grace 
—New Haven ligoninėje palai
dota šv. Lauryno kapinėse. Pa
liko vyrą ir dukterį. Velionė 
buvo Katalikių moterų draugi
jos narė.

Zosė Pečiulytė — Markūnie- 
nė, mirė savo sesers namuose, 
28 Dupiuš St, Worcester, Mass 
gyveno 52 Bright St., New Ha
ven, Conn. Velionė buvo šv. 

~ Onos draugijos narė/ir Katali-
kių moterų bei S.LA. narė. Pa- nūs, gimęs Gargžduose.
liko du sūnus ir dukterį. Palai- Jonikas, Jonas, Juozo sūnus.
dota iš šv. Kazimiero parapijos Jonušas, Petras, Petro sūnus, 
bažnyčios šv. Lauryno kapinė- gimęs 1914 m. vadinamas dar

LietuvHkv gavėnios valgiu Janušausku. „. L x . T
bei Velykų stalo paruošimą pla- Riaubyte — Šukiene, Lena, jos
čiai aprašo *New Haven Even- ^Pavlčiene’ Leokadija, is Kai- Vladas šūkis, ir jos se- 
ing Register’ kovo 17,1959, lai- siaaontl- . šuo Irena Riaubytė, Kazio duk-
doje, pagal Karolinos Dekienės Kazlauskienė-Kuzmickaitė, Ona terys, augusios Mišiunų km. 
receptus. Aprašoma kaip kep- Jurgio duktė, jos vyras Juozas Simavičius, Eugenijus, Jonas 
ami blynai (iš miltų ir tarkotų Kazlauskas, vaikai Juozas, Ele- ir Vladas, Vlado sūnūs, gyvena 
bulvių), kugelis, žuvis, žuvies na Kože. _ Čikagoje.
sriuba ir tt Taip pat smulkiai Kvietkauskas, Jonas, Juozo sū- Skirmontas Stasys, Stasio sū- 
aprašoma, kaip puošiamas Ve- nus. iš Kauno ir jo žmora Ma- nūs, turėjo farmą gal.New Jer- 
lykų stalas. Prie straipsnio pri- Jurgelevičiūtė — Kviet- sey ar New Yorko valstybėje, 
dėta ir Mrs. Charles Dėkas nuo kauskienė. pas jj vasarodavo giminaitis
trauka. Pridėtas ir lietuviškų Leonavičius, Jurgis, žmona Sta- Jonas Vitartas.

nislava, vaikai Alfonsas ir Leo- Uredeckis, Juozas, Mykolas ir 
Zigmas, Igno sūnūs kilę iš Ra- 
einių apsk. *
Venclovas Stanislovas, Matau- 
šo sūnus.

280 Chesnut Street

TeL BA. 9-1181

New Britam, Conn.

JOHN SHUBNA

1158

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETEB LISAUSKAS

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlehigsa Farm Sūrio. Sis sūris jau per Ilgus metus gaminamas

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes

▼Įsu mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik

JONAS JAKUBAUSKAS

I4N Cantf f, Detrott, Mfcl*.

Ambrozas, kilęs iš Pakalniškių 
km., Kražių vi.
Bakšys, Dzidorius ir Kazimieras 
Dzidoriaus sūnūs,gimę J^asky- 
nų km., Šimkaičių vi., Raseinių 
apsk. '
Balandis, Albinas ir Algirdas, 
Danieliaus sūnūs, iš Skuodo 
vai.
Baublys, Kazys, Kazio sūnus, 
gimęs Sandelių km., Šilalės vai. 
Buzas, Jurgis, gimęs Gruzdžių 
vai. ir jo duktė Albina Buzai- 
tė, gimusi Amerikoje.
Davidėnas (Davis), Tadas, Liu
do sūnus, kil. iš Pakapių km., 
Pandėlio vai., Kauno apsk.
Gaidimauskas, Kazimieras, Ju
lijono sūnus, gyvenęs Bridge- 
port, Conn.
Jašinskas, Vytautas, Kosto sū- 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
et, Hyde Fark, Maa*. TeL ByAe Ptefc 3-3975

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 8*7888

norą, gyveno Jersėy City (N.J.?) 
Miliauskaitė — Maskelienė, Ga- 
napa ir jos sesuo Miliauskaitė 
—Mieleška,-Valerija,~gim.' Gu- 

dakiemio km., Merkinės vai., 
Vilniaus rėdytos.
Monkevičienė — Kuzmickaitė, 
Jurgio duktė, jos vyras Kazys 
Monkevičius, vaikai Albinas ir 
Pranė.
Nagis, Pranas, Antano sūnus, 
gim. Biržų km. ^Gruzdžių vai., 
Šiaulių apsk.
Pakutkaitė i— Černiauskienė, 
Agota, buv. Pašiukevičienė, ir 
jos vyras Jurgis Černiauskas.
Pavalkis, Kazimieras, gyvenąs 
Brooklyn, N.Y.
Purys, Aleksandras ir Vladislo
vas, Juozapo sūnūs, gimę Uk
mergės apsk., gyvenę Radviliš
ky.
Rekienė — Kuzmickaitė, Elz
bieta, Jurgio duktė, jos vyras 
Povilas Rėkus, vaikai Edvardas

Professiohal — All Shifts Open
Differential Paid on Evening and 
Night Shifts. Maintenance available 
if so desired. Excellent Personai 
Policies. Voljintary psychiatric hos- 
pital. With school of Nursing. Sa- 
laries depending on experience and 
ability. Wire, write or call

DLRECTOR OF NURSES

ST. VTNCENTS HOSPITAL
240 North St, Harrison, N.Y. 

Phone RYe 7-0502

Opportunity for Registered Nurses

Nurses, Reg.—Immed. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting 
salary $280 mo with regular inerease 
40 hr. week. Diff. for aft. & night 
duty. Liberal personai policies. Priv. 
rms. avaiL in nurses rėš. Wire, call 
or write Director of nurses Miss 
Ruth Curry, Wilmington General 
Hospital, Wilmington. Delaware, —
OLympia 6-2551. 3-21

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of lathuania 
41 West 82nd Street

New York 24, N.Y.

ALLEN AND McNALLY 
29-28 41st Avė.

LI.C. — R 813 — ST 6-6750—1
Electricians Helper $68-$80 OT 

Carpenters, $3.00 Hr.
Truck Drivers Helpers $70.__

Broliy Pranciskony 
šimtmetis

Broliai pranciškonai šiemet 
švenčia savo veiklos šimtame- 
tinę sukaktį.

Per tą šimtmetį mes turė
jome progos išauklėti tūkstan
čius jaunų berniukų ir jaunų 
vyrų-

BROLIS COLUMBA, O.S.F. 
Broliu Emerito pirmininkas

Šiandien kreipiuos į visus mūsų auklėtinius, kurių ad
resų mes nežinome ir prašome mums atsiųsti savo pavardes 
ir adresus. Parašykite tik atviruką ir mums suteikite didelį

Rašykite:
Brother Robert, O&F. 
St Francis Friary, 
179 North 6th Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

1958

DARBININKAS

your M? 
canc^^chan^

COLLEGEPOINT
Birth to 2 Years 

Private; Licensedllome 
FL. 9-1270

i

IN ST. MARY’S PARISH IN 
Flnshing — Large 2 family, 11 
rooms 4 baths, oil, brass, garage, 
greenhouse or summer kitchen 
with patio. Good location. Beau- 
tiful comer, 5ūxlC2. Flowers Ap- 
ril'Til frbst. 43-04 149th St En- 
trance on Cherry Avė. — IN 1- 
3473.

ln SL Bridget's Parish. Westbury — 
Moving to Florida. Mušt vacate gorgeoua 
all "brick split. 3 bedrms., 2% baths, 21' 
liv. rm. 18' dining rm. Ige tile kitchen. 
Ige den. laundry nn, fin bsmnt. 2 car 
gar., eztras incl. storins, screens, blinds, 
wall-wąll carpeting. mirrored walls, etc. 
Plot extra Ige. Ask $27.500. No. reason- 
able offer refused. 509 Benine Eoad, 

EO 3-2036

B A R G A I N !
8000 Buys a One Family House — 
with Store — in the Bronx on 163rd 
Street Mušt be seen!

Phone ATwater 9-8634

In ST. AIDAN'S PARISH in Albert- 
son, L. I., 7 Room — Mother and 
Daughter type. Colonial 100 x 86 — 
4 Rooms & Bath upstairs; 3 larger 
Rooms & Bath downstairs; 2-car ga- 
rage, Tool Shcd. Oil Heat. Frutt 
trees. Near all Schools. Shopping 
area and all transportation. Mušt be 
seen. Asking 16,000. PI 2-0254.

OUR LADY OF VICTORY 22,500 
FLORAI, P ARK — 7 room Colonial, 
4 bedrms., 2 full baths, extra lava- 
tory in bsmt., gas-HW heat, Al con- 
dition inside and out, convenįently 
located, 23 ft. Hvihg rnu, real fire- 
place, large ining rm., mod. kitchen, 
large landscape plot, one car gar., 
detached; owner, 270 Crocus Avė.

GE 7-3683,-

ST. THOMAS PARAPIJOJ

Prašo $20.500 Diddis namas, 4 
mi^amie^; dvigubas garažas, 
pieščiom pasiekiama geležinke
lių stotis, mokykla ir kt. Viso
kie priedid. IV 9-3206.

MA8SAPEGUA. Exdu«fve Harteur 
Green Estates. Sacrifice 2 year <Hd 
split, 4 įge bedrms, 3 baths, 15x32 
Bving rm, ton dfnlng area, Ige kftch, 
wall oven, custom buitt cabtoets, 
spadous JaJouried porch, 18x23 gf. 
leve! fecr. rm wtth bath % cbrner 
fireplace, full basement, 2-car pr.; 
extra Irg comer plot, best facfttUe* 
nearby. Princ. only. Realistically 
priced. L1. 1-5997.

ROSLYN HEIGHT8
St Aidan’s parish; 2-story; V/2 ims; 
19* kitchen-dinette; 25* living rm; 
18x22 famHy rm; fireplaceo; 3 ted- 
rooms; 1'/2 batho; pino-panelUng; 
many elooeta; appUanees, astras; 
attaohed garage; full temt. $21,000.

MAyfair 1-3120

IINTER GARDEN TA INC.
SAVININKAS
->> *e'- *5 f. X'*<

BROOKLYN 27, N. Y 
(Ridgenvood) 

TeL EVergreen 2-6440

kiems pramogoms. Be to, 
dnedąmi ptriaidotaviniai 
pietūs. Pirmos rftžieš Be- 
taviškas maistas prieina
momis kainomis.

PAUL’S RESTAURANT
LięUORS - BEER - WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

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

R epublic
Wine & Liquor Store

822 Union Avė. Brooklyn II, N. Y. 
TeL EV 7-2089

JM- M- ® 4
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg 

tinjų, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

Tę%. EVergreeų 4-9672

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 ML Vernon Street; Philadelpliia 23, P!b.
POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas
74 Providence Street

Worcester, Mass. 
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

SI PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

POptar 9-3231

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EDWABD A. ŽIGAS FUNEBAI. HOME

Aptarnauja New Britais, Watatary Ir Hartford, C*®-



DA*9itti

KAS TAS “BEVARDIS”, KI BI MATYSIME BROOKLYNE

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Matthew P. BaltasTIK SAVAITE LIKO TAXUS
RAPORTUOTI

April

BALSAMUOTOJAS

D.KLINGA

84-02 JAMAICA AVĖ.

JULIUS KUMPIKAS
PRANAS WAITRUS

Stephen Bredes Jr NVTAKY PUBLIC

► Salankstytų aatomobUtų da- 
* lh| Htierinima^, paketina
> naujomis, dažymas Ir poli*

Amerikos lietuvių Katalikų Federacij 
kongresas šiemet bus New Yorke

kaųja ta-J. PafrafrtffrM 
sitarimąi įvyko Apttįfttao 
rap. klebonijoje. Katekizi 
spausdininv išlaidas yra. p 
dėjęs parūpinti kan. J-B. I

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELĖKTR. VĖSINTUVAI

ALR Katalikų Federacijos 
centro valdyba pavedė New 
Yorko — New Jersey ALRK 
Federacijos apskričiui suruošti 
šiais metais Federacijos kongre-

Mėsinių ir galiūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

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

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

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

Suteiktam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

TeL Vlrghria 7-4499

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 
8 v. v., šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STorlIng 9-6534 
(po 8 vaL vak.)

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS

Bevardis — 4 veiksmų dra
ma, kurią vaidina Toronto Sie
tynas balandžio 11 pranciškonų 
spaudos vakare, šv. Antano sa
lėje, 715 Leonard St Green- 
point, N.Y. Veikalas nukelia į 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą irvaizduoja jauno žmo
gaus pergyvenimus.

Pirmam veiksme ūkininkas 
Vincas Vainutis sūnų Juozą ir 
dukterį Elenytę leidžia gimna
zijom Nors jis tvarkingas ūki
ninkas, bet verčiasi sunkokai.

Naujai pašiurti Brooklyno 
vyskupijai vyskupai — Charles 
Richard Mufrooney, DD.fr Jo- 
seph -Peter Denning, DD. — 
Our Lady of Perpetual Help 
bažnyčioje 59th St ir 5th Avė. 
Brooklyno, N.Y., kovo 22, tre
čiadienį, 10 vai ryto bus kon
sekruoti. Konsekracijos apeigas 
atliks Brooklyno vyskupas Bry 
ant Joseph McEntegart, DD., 
vysk. James Griffiths, DD. iš 
New Yorko ir vysk. John J. 
Carberry, DD. iš Lafayette, 
Ind. Pamokslą sakys vysk. J.J. 
Boardman, D.D., Brooklyno'vy 
skupas pagelbininkas.

Apreiškimo parap. bažnyčio
je 40 vai. atlaidai bus kovo 
12-14 Rytais 9 vai. mišios ir pa 
mokslas, vakarais 7:30 mišpa
rai, pamokslas ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Pamokslus 
sakys Fordhamo' universiteto 
profesorius ir lituanistikos sky 
riaus direktorius kun. Vladas 
Jeskevičius, S.J.

Amerikiečio diena. JAV pre
zidentas D. Eisenhowėris yra 
išleidęs atsišaukimą, kuriame 
ragina, kad būtų švenčiama 
‘Citizenship Day’ — Amerikos 
piliečio diena. New Yorko bur
mistras (mayor) Robert F. Vag
neris skelbia, kad tokią dieną 
šiemet New Yorkas švęs gegu
žės 17. T am an American’ die
nos programa vyks Central Par
ke 2:30 vai. p.p. Diena skiriama 
pagerbti tuos čiagimius, kurie 
šiais metais sulaukė 21 metų 
amžiaus ir tapo pilnateisiai JA 
V piliečiais, lygiai taip pat ir 
tiem imigrantams, kurie šiais 

--metais gavo JAV pilietybę na
tūralizacijos keliu. Miesto bur-

bučiu. Įprastai Commodore vieš 
būtyje vyksta visų katalikiškų 
amerikinių organizacijų suva
žiavimai bei kongresai.

Kitas kongresui rengti orga
nizacinio komiteto posėdis nu- Stirbytė, viso — 17 asmenų.

slo draugai ir naujai atvykęs 
mokytojas, kuris Elenytę priva
čiai ruošia egzaminams.

Trečiam veiksme Juozas po 
ilgų klajojimų atsiduria vienoje 
klebonijoje ir dirba laukuose. 
Daug kas nori jį prakalbinti ir 
atspėti, kasr. jis toks, tačiau jo 
praeitį atskleidžia tik varpinin
kas Kazimieras.

Ketvirtam veiksme, prabėgus 
keleriem metam, Juozas visai, 
užmirštas, tik sesuo prie vartų 
išaugina berželį. Ji baigus me
diciną, išteka už mokytojo. Be
sirengiant jauniesiem važiuoti 
į bažnyčią, pasirodo ir Juozas.

Veikalo autorius — kun. B. 
Pacevičius, kuriš jau seniai dir
ba su scenos mėgėjais. Veika
le vaidina: Kazys Kaknevičius, 
Elena Večerskytė, Vytautas Ab
romaitis, Danguolė Kondrotai- 
tė, Vlada Merkelienė, Vladas 
Rukšys Angelė Besasparytė, Jo 
nas Šulcas. Stepas Ramanaus
kas Valė 
Juknevičiūtė, Antanas Dilkus, 
Justinas Raškauskas, Pranas Ju
dickas Vytautas Buragas, Vio
leta Simonavičiūtė, Doloresa

BALDŲ
KRAUTUVE

EVergreen 8-9770
Joseph Garszv

Apsvarstyti kongreso svarbes 
nieji programos punktai ir su
darytos reikiamos komisijos. 
Pamaldų reikalais rūpinsis kun. 
J. Gurinskas, spaudos parodos 
—kun. V. Pikturna, banketu—

Išnuomojami du atskiri kam
bariai moteriai Ridgewood ra
jone. ApšfldomL Galima naudo 
tfe virtuve ir vonia. Skambin

at P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Off. Telph. AN 8-4618
Kės. AN 8-5961

jo mylimai žmonai ALDONAI mirus, gilią ir nuo
širdžią užuojautą reiškia

televiziją, radijų, patefonų 
įrengia Hi-Fi

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI- 
NffiLSS, kurios pitaaiatstoja. 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

patarnaus sąžiningai.

mistras kviečia visus šioje 
šventėje dalyvauti. šventės pro
grama bus fotografuojama, fil
muojama, transliuojama per ra
diją ir televiziją.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

Jarošeko kvarteto tenoras, 
buvęs Vilniaus operos artistas. 
Atvykęs į Ameriką tris sezo
nus dainavo Civic Operos chore 

15 paskutinė Chicagoje. Daug kartų yra dai- 
diena 1958 metu taksus rapor- navęs kaip solistas lietuviškų 
tuoti. N.Y. Valstijos Taksų šie- operų ir operečių pastatymuo- 
met nereikia raportuoti. se. Kaip solistas gieda garsia^ 

Patarina nesuvėluoti ir ne- me Paulistų bažnytiniam cbo- 
laukti paskutinės dienos. re. Jarošeko kvartete atlieka te- 

D. Klinga noro ir solo partijas.

Dr. Marija Gimbutienė, praė 
jusią vasarą važinėjusi Europon 
savo kelionės įspūdžius ir ar
cheologinių tyrinėjimų naujau- 

matytas gegužės pirmąją savai- Scenovaizdi piešė patsai vei- 'ar
tę.fvdj kala autorius. Yorke ba*andž,° 5 Motcn« Ats-

tovybės suruoštame Atvelykio 
pobūvyje. •

Darius Lapinskas jau baigia 
muzikos studijų pagilinimą Vo
kietijoje ir neužilgo pargrįžtą 
Bostonan.

Pradėjo remontą
Šv. Petro parapijos šv. Vardo 

draugijos vyrai pradėjo parapi
jos salės remontą. Vyrai savo 
laisvą laiką paaukoja remonto 
darbams ir tuo suteikia didelę 
paramą parapijai Pereitą sa
vaitę jie užbaigė lubų ir sienų 
plovimą, o ateinantį šeštadieni 
pradės dažymo darbus.

St. Lūšys, Alb. Dumbrienė, dr.. 
Br. Radzvanas, kun. V. Piktur
na ir inž. A. Mažeika.

PreL J. Balkūnas pasiėmė 
sutvarkyti visus formalius su

są New Yorke. ALR Katalikų sitarimus su Commodore vieš- 
kas dvieji metai Federacijos 
kongresai vyksta kas dvieji me
tai Jubiliejis kongresas 50 
m. ALR Katalikų Federacijos 
darbams apžvelgti buvo 1956 
metais spalio 12-14 Bostone, 
šiemet pirmasis pbjubiliejinis 
kongresas įvyks New Yorke, 
Commodore viešbutyje, padė
kos dienos savaitgalyje lapkri
čio 27-29.

ALR Katalikų Federacijos 
New Yorko — New Jersey ap
skrities seimelis kovo 8 Brook- 
lyne, Apreiškimo parapijos sa
lėje, išrinko šiam kongresui 
ruošti organizacinį komitetą iš 
11 asmenų: prel J. Balkūnas, 
kun. J. Gurinskas, dr. Br. Ra- 
dzivahas. Pr. Vainauskas, kun. 
Vyt. Pikturna, kun. Vikt. Da- 
bušis St Lūšys, Alb. Dumbri
enė Kaz. Krušinskas, P. Mont
vila ir inž. A. Mažeika.

Organizacinis kongreso ko
mitetas balandžio 1 d., 7:30 v. 
prel. J. Balkūno buvo sukvies
tas pirmam posėdžiui. Sudary
tas komiteto vykdomasis prezi
diumas: pirm prel. J. Balkūnas, 
sekt. Pr. Vainauskas, vicepirm. 
Kaž. Krušinskas, ižd. kun. J. 
Gurinskas ir narys informaci
niams reikalams kun. Vikt Da- 
bušis.

Laidotuvių Direktorius 
ir Bateamuotojaa 
Cambridge» Mbml

Išsikeliant iš New Yorko, par 
duodamas vienos šeimos medi
nis namas East New Yorko ra
jone. 6 kambariai alyvos šildy
mas, kaina 8,800 dol. Sambin- 
ti AP 7-9274

M. and 1m 
Colliston W«ks 
jruus MAiDvns

Ona ir Jonas Strimaičiai, 
EUzabetho, vietoj vainiko auaęS 
Aldonos Stašinskienės atndni^ 
mui pagerbti paaukojo Balfui 
20 -dbL *

FanHaama tinivarsitata 
nisifloBB imtituftm, kuriam va
do vvau ja kun. VI. Jeskevičius, 
S J., ir šiais metais organizuoja 
lituanistinių dalykų vbsaros 
mestrą. Gausiausiai Šias studi
jas lanko seselės vienuolės, dir
bančios lietuvių parapinėse mo
kyklose. Joms kiekvienai va
saros semestras atsieina apie 
200 dol. Lituanistikos Instituto 
direktorius kun. VL K. Jeskevi
čius organizuoja šios vasaros 
semestrui seselėm stipendijas.

Liųija čopioni, vyriausioji 
skautininke atvykusi iš Bosto
no, dalyvavo skaučių Neringos 
tunto sueigoje Atvelykio sek
madienį Apreiškimo salėje. Vieš 
nia taikliai pakalbėjo jauno
sioms skautėms ir atsakinėjo 
į klausimus organizaciniais rei
kalais. Tuntui vadovauja Aldo 
na Ncakaitė.

Kun. J. Pakalniškis, prieš
mokyklinio amžiaus lietuvių va» 
kam katekizmo reikalais perei
tą ketvirtadienį buvo nuvykęs 
į Putnam, Conn., pasitarti su 
kun. St. Yla, kuris tokį katekiz 
mėlį yra pruošęs.

Juozui baigus šešias klases, pa
sitaiko valsčiuj tarnyba, ir tė
vas nusprendžia, kad sūnus tu
ri mesti mokslą ir eiti tarnauti. 
Juozas slapta palieka tėviškę ir 
išbėga į platų pasaulį palydė
tas sesers.

Antrame veiksme daugiausia 
kenčia Elenytė, nes tėvas su
pranta, kad be jos žinios sū
nus nepabėgo iš namų. Eleny
tė lipšniai išgauna iš tėvo at
leidimą Juozui. Daug nuotaikos 
į niūrią šeimą įneša Juozo mok-

kurio je galima^gauti visam 
butui modemiškiausi bal
dai. įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu: ’

PatamavIniM dienų ir naktį 
Nauja moderniUta koplyčia der- 
rnenlms dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonijas ta- 
miauafomis kalnomla Kainos tos 
pačios Ir | kitus miestus. 
Reikale tetikite: Tet TR

Kardinolas RJL Cushing
praėjusį sekmadienį, balan

džio 5, buvo išvykęs į New 
Yorką, kur šv. Patriko katedro
je pasakė pamokslą iškilmingų 
mišių metu, dalyvaujant kar 
dinolui. F. Spellmanui ir Itali
jos užsienio reikalų ministeriui 
Giuseppe Pella. Iškilmingomis 
pamaldomis buyo prisiminta ka
talikų savaitraščio “America” 
50 metų sukaktis. Savaitraštį 
leidžia jėzuitai.

Onos Ivaškienės tautinių šo
kių grupė balandžio 11 daly
vauja Lawrence meno šventė
je, o balau. 25—Bostone įvyks- 
tančiame N. Anglijos įvairių 
tautų festivalyje.

Dr. Juozui Petroniu! balan
džio 2 suėjo 60 metų. Lietuvoje 
ėjo įvairias agronomo pareigas, 
baigęs mokslus Vokietijoje. Pir 
mojo Didžiojo karo naetu Voro
neže ir paskui nepriklausomo
je Lietuvoje veikliai reiškėsi a- 
teitininkuose. Pastaruoju laiku 
buvo sunkiai susirgęs, bet da
bar vėl jaučiasi sustiprėjęs.

Oną Voverienę, buvusią Da
riaus posto moterų rėmėjų pir
mininkę, moterys pagerbs ba
landžio 12 vai. posto namuose. 
Pobūvis prasidės 5 vai. popiet.

V. Mockus ir .R. Žičkus, abu 
Bostono aukštesnės technikos 
mokyklos mokiniai, jau antrus 
metus parinkti žaidėjais geriau
sios Bostono krepšininkų rink
tinės.

Bostono Dramos Sambūris, 
vadovaujamas A. Gustaitienės, 
balandžio 19 stato L. Fuldo link 
sma komediją “Glušas”. Re
žisuoja pati A. Gustaitienė. 
Premjera bus So. Bostonos auk
štesnės mokyklos salėje, pra
džia 3 vai. popiet

Kun. Pr. Juškaitis, Cambrid- 
ge lietuvių parapijos klebonas, 
pasakys pagrindinę kalbą pobū
vyje, kuris balandžio 26 ruošia-

o* -i n * mas pagerbti prel. Pr. Virmaus-Staskeviciute, Rita p p TeL EVergreen 74335

Stephen Aroiniskis
(ARMAKAUSKAS)

DD.fr

