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. Vatikano veikloje 
PIJAUS X KELIONĖ PO 

MIRTIES
\ Popiežius Jonas XXHI įsakė 

nugabenti buv. popiežiaus Pi
jaus X kūną į Veneciją. Pijaus 
X pilietinis vardas buvo Giu- 
seppe Sarto. Jis buvo patiar- 
chas Venecijoje kaip ir dabar
tinis popiežius. Kai jis buvo 
išrinktas 1903 popiežium, jis 
pasakė gyvas ar miręs, bet grį
šiąs į Veneciją. Pirmojo karo 
metais 1914 popiežius mirė ir 
gyvam grįžti neteko. 1954 jis 
buvo paskelbtas šventuoju. Jo
nas XXIII norėjo įvykdyti šven
tojo valią ir liepė stikliniame 
karste nugabenti vienam mė
nesiui į Veneciją, paskui dar 
į Florenciją, Boloniją. Grąžin
tas bus vėl į Romą.
PRANCIŠKONAM 750 METŲ

Popiežius Jonas XXIII spe
cialiom pamaldom balandžio 16 
pagerbs Pranciškonų Ordiną, 
kuriam sueina 750 metų. Jį į 

/ kūrė šv. Pranciškus iš Asyžiaus 
leidus popiežiui Inocentui m. 
Dabar pranciškonų generolas 
yra Tėvas Sepinskis.

Nauji šventieji
Popiežius Jonas XXIII balan

džio 12 paskelbė du naujus 
šventruosius — Carlo da Sesse, 
pranciškoną broli, italą, Gioac- 
china de Vedruba de Mas, iš- 
panę, karmeliečių vienuolijos 
steigėją.
Princesė Margarita pas popiežių

Anglijos karalienė motina ir 
princesė Margarita lankosi Ro
moje ir balandžio 22 bus pri-
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Vakarai negili tarp savęs susitarti ‘
Anglai įkalbinėja ir toliau nuolaidas, vokiečiai joms priešinasi

Londone balandžio 14 pra
sideda Amerikos, Anglijos, Pran 
cūzijos, Vokietijos specialis
tų konferencija. Ji turi suderin
ti Vakarų nusistatymą klausi
mais. kurie liečia korferenciią 
su Maskva gegužės 11. O Va
karu nusistatymai labai skirias, 
nOrs taj buvo stengiamasi pas
lėpti.

Labiausiai nuomonės skiria

si tarp Anglijos ir Vokietijos. ' jos nusistatymą rėmė Natokon
Vokietijos pusę remia tvir

tai ir Prancūzija. Nato konfe
rencijoje aiškėjo, kad Vokieti
jos pusėje stoja taip pat Olan
dija; Graikija, Turkija, Balan
džio 10 Italijos parlamento už
sienių komisija pasisakė taip 
pat už Vokietijos pažiūras, iš
skyrus socialistus ir komunis
tus. kurie rėmė Angliją, Angli-

ferencijoje taip pat Kanada. 
Danija, Norvegija.

Amerikos padėtis nevisai 
aiški.
Sprendžiant iš prezidentė žo

džių Amerika daugiau pasisakė 
ųž Vokietijos nuomones. Spren
džiant iš jos politinių darbų, ji 
labiau remia Anglijos liniją. Pa
čioje Amerikoje eina gyvai skir
tingi pasisakymai dėl linijos.

10 CENTŲ

testantų spaudoje buvo' didelio

Maskvos Veikloje
MASKVA RUOŠIA KELIĄ

PARODAI

Amerikos nauji satelitai

TOKIS SATELITAS bus paleistas toliausiai nuo žemės. Juo bus 
norima patirti žinių apie Venerą. Radijui energiją ims it saulės.

Cape Canaveral, Fla., pirma- leistas vasario 28 ir buvo 1300 
dienio vakarą vėl skirta pakil- svarų. Bet jo radijas neveikė, 
ti ^anguard raketai sd dviem ir jis negalėjo duoti žinių. Net 
satelitais.' Vienas — 13 colių buvo abejojama, ar ji išsiver- 
kitas — 30. Satelitai turi duoti žė iš atmosferos. Aviacijos spe-
žinių apie magnetines jėgas, cialistai samprotavo, kad bent

PASIVAŽINĖJI

ATVYKO IŠ LIETUVOS
A. Stevehsoniii tarpininkaujant Maskvoj*

Balandžio 10 iš Maskvos SAS 
linijas lėktuvu Į Ne\v Yorką 
atskrido Antanas Igaunis, 77 
metų. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais jis buvo policijos valdi
ninkas. Atėjus bolševikam, bu
vo išvežtas į Sibirą.

New Yoiko tarptautiniame 
aerodrome džiaugsmingai kelei- 
yį pasitiko jo žmona Valerija,

sūnus Antanas, duktė Julija 
Puodžiukąitįerė, šeimos drau
gai, dr. K. Valiūnas, vicekonsu
las A. Simutis ir k.

Ant. Igaunio * atsikvietimu į 
JAV pastaruosius 3 metus rū
pinosi jo žmona ir vaikai. Pa
vyko dėka Adlai Stevensono as
meninėse intervencijos, žmona 
su sūnumi gyvena Waterbun\ 
Conn.

Maskvos spauda iš anksto Į- 
spėjo būsimus parodos lankyto
jus, kad jie netikėtų, ką jie pa
matys Amerikos paviljone. Pa
roda prasidės dar tik liepos 
mėn. Amerikos paviljone bus 
parodytas tipingas Amerikos 
darbininko namas už 13,000 dol 
Netikėkit tuo. — sakė spau
da, — tai tiek pat tipingas A- 
merikos darbininko namas, kaip 
Buckinghamo rūmai yra tipin- 

. gas Anglijos angliakasių na
mas. •
MENŠIKOVAS APDAIRESNIS 

UŽ VISĄ AKADEMIJĄ
Philadelphijoje Amerikos po

litinių ir socialinių mokslų aka
demija penktadienį ir šeštadie
nį turėjo konferenciją, šešta
dienį turėjo kalbėti akademi
jos pranešimuose vadinamas 
“His Excellency” Menšikovas, 
Sovietų atstovas. Jis turėjo kal
bėti apie Amerikos — Sovietų 
ateities santykius. Bet paskuti
niu momentu Menšikovas pra
nešė, kad neatvyks ir savo vie
toje nieko neatsiųs.

Tą pat savaitę aviacija iš Van savaitę jis turėjo suktis apie že- 
denberg; CaL, leidžia antrą Dis- mę. 
coveri. Jis aprūpintas televizi
jos, fotografijos kamerom. Jos 
turi parodyti, ar ore galima tu
rėti atramą, iš kurios galima 
duoti žinių apie žemę.

Pirmas Discoveris buvo pa-

Amerika imasi

KOVA NEW YORKE SU 
HEROJINU

Policija rado, kad Yorkville 
depozitų dėžė yra įtartina. Teis
mo leidimu kovo 26 ją atidarė 
ir rado 30 uncijų herojino už 
pusę mil. dol. Policija dirbo, 
iki išaiškino, kad tą dėžė bu
vo išsinuomota banke Louis 
Landi. 36 metų, ir balandžio 9 
jį suėmė. Tada išaiškėjo ir sa
vininkas to herojino, kurį po
licija rado kovo 16 Bronxe vie
nų namų šaldytuve. Suimtasis 
policijai jau pažįstamas* klien
tas iš anksčiau kaip narkotiku 
prekiautojas.

Ir Amerikoje reikalingas 
"liberation" nuo tuliku

Senato komisijoje balandžio 
10 automobilių plovyklos savi
ninkas Gerald Duff iš Michi- 
gano liudijo, kaip Detroito sunk 
vežimių unija reikalavo, kad jo 
darbininkai priklausytų unijai. 
Jis buvęs 1957 pakviestas į val
džios tarpininkavimo Įstaigą, 
kur unijos pirmininkas Bufali-

iniciatyvos
Ženevoje, kur vėl atnaujina

mos derybos dėl atominių ban
dymų uždraudimo, Amerika i- 
masi iniciatyvos. Ji rengiasi 
siūlyti uždrausti pirmiausia mė
ginimus tu atominų bombų.

MERKURIJAUS PROJEKTAS
Tokiu vardu vadinamas pla

nas paleisti pirmuosius žmo
nes su satelitu. Tai numatoma 
1961 iš Cape Canaveral. Sate
litas su žmogum bus išmes
tas ir pasuktas apie žemę 100- 
150 mylių aukštyje. Greitis 18, 
000 mylių. Apie žemę apsisuks 
per 90 minučių. Kelionės metu 
lakūno uždavinys bus susisiek
ti radijo pagalba su žeme, 
pro periskopą Stebėti aplinką, 
vairuoti pagaliau ir patį sateli
tą. Po dviejų trijų ratų aplink 
žemę satelitas turi grįžti atgal. 
Tam reikalui lakūnas turės iš
šauti raketą, kuri pristabdytų 
satelitą jr leistų jam grįžti at
gal Į žemę. Apie 60,000 pėdų 
aukštumoje iš ęštelito turi pasi
rodyti nedidelį parašiutas, ku
ris pristabdytų kritimą ir neleis 
tų satelitui ore sudegti. Paskui 
10,000 pd. aukštyje jau dides
nis parašiutas turi su laikyti 
kritimą iki 20 mylių vai. Sateli
tas turi nukristi Atlante kelių 
šimtų mylių plote nuo išskridi
mo vietos. Palietus vandeni sa
telito nosyje prilaikys satelitą 
vandens paviršiuje.

Paskui' eis nauji bandymai, 
iki satelitas išsilaikys vis ilgiau 
ir su naujais uždavinais.

Alton W. Dulles apie Sovietu 
„..augimą

C.I.A. šefas Allen W. Dulles 
pereitą savaitę pranešė apyi 
Sonetų Sąjungos ūkinę ir kari
nę pažangą pagal duomenis, ku 
riuos turi iš slaptų šaltinių.

Per paskutinius 7 metus So
vietai didino pramonės gamy
bą po 9.5 proc. per metus, 
Amerika tik po 2 proc. Šiuo 
metu Sovietai pagamina jau 40 
proc. to, ką pagamina Amerika, 
nors gaminamos prekės nebū
tinai tos pačios. Pvz. prieš A- 
merikos pagaminamų 50 auto
mobilių yra tik 1 sovietų paga
minamas automobilis. tačiau 
prieš vieną Amerikos įrankius 
gaminančią mašiną yra 4 sovie
tinės tokios mašinos.

Sovietų karinis pajėgumas 
kiekiais matuojant yra tokis 
pat kaip Amerikos. Tačiau So
vietų didesnis gaminimo augi- — 
mas yra pavojingas Amerikai. 
Dėl to Dulles reikalavo dides
nio pasiaukojimo iš Amerikos, 
kad jos gamyba būtų paspartin
ta. . '

— Šen Johnsonas siūlo Kon
greso komisiją nedarbo reikalui 
tirti. Senatorių dauguma prita
rė. Pritarė ir AFL-CIO prezi
dentas Meany, kuris buvo orga
nizavęs darbo konferenciją.

—Prez. Ei$enhoweris pasi
sakė už Kentucky šen. B. Mor
ton į respublikonų tautinio ko
miteto pirmininkus vietoje pa
sitraukusio Alcorn. Morton yra 
viceprez. Nixono draugas.

— New Yorke penktadienį 
civilinės apsaugos pratybos. 
Nuo 11:30 iki 12 vai. bus iš
jungtas radijas ir televizija.

—New York© 3,500 moky
tojų ketvirtadienį rengia vienos 
dieno streiką, reikalaudami di
desnio 'atlyginimo. New Yorke 
esą viso 40,000 mokvtoju ir

SOVIETAI RENGIA 1000
- ŠNIPŲ AMERIKAI

Švedų spauda pranešė, kad 
Ukrainoje Vinnitsa miestelyje 
sovietai rengia 1000-1300 šni
pų Amerikai. Jei reikės, iš jų 
gali būti ir diplomatai, nes so- nio pristatė darbininkų pareiš-

WADSWORTH,JAMES 
Amerikos delegacijos pirminin
kas derybose Ženevoje.

800 mokyklų.
— Ispanijos komunistai gavo 

įsakymą grįžti į Ispaniją ir Įsi
filtruoti tarp gyventojų.

— Išpeni j o|e pernai buvo a- 
tidaryta pirma amerikinio tipo 
krautuvė “supermarket“. Dabar

kuros duoda daug radioakty- ir kitur plečias. Gy- 
vietiniš diplomatas ir šnipas kimus, kad jie nori unijai pri- vinip krituliu ir tokiu būdu yra ventojai priėmė palankiai, nes 

- — - pačios pavojingosios. Išimtis tai papigina maisto produktus,
turėtų būti daroma tokiem mė- _Vokw„., apsaugos min. 
ginimam kajp Ar^s. kūne balandžiaislatvyte-
sprogdinarpi labai didelei aukš- ... .. . ... ..
tu ‘ I Ameriką ir isbus 17 dienų.
U^°-• t. j c • *- j Tarsis dėl Vokietijos kariuome- 

Speyama. kad Sovietai dery- . >
bas dėl atominių bandymų P P
draudimo dels iki viršūnių kbn- — Kairas pranešė, kad so- 
ferencijos. Pereituose pasitari- vietų kitas laivas praplaukė pro 
muose labiausiai sukliuvo už so- Sueso kanalą su ginkluotais kur 
vietų reikalaujomos veto teisės dais, kurie gabenami J Iraką 
kontrolei. Sovietai paneigė.

klausyti Duff išaiškino, kad 
parąiškimus pasirašę nėra jo 
darbininkai Po penkių mėne
sių nuo to apklausinėjimo Duff 
įmonė buvo išsprogdinta.

Du automobilių plovikai liu
dijo, kaip jie buvo verčiami 
dėtis į uniją. Jie iš to jokios 
naudos neturėję, tik iš savo 

ti ne tik kalbą, bet ir jos dia- uždarbio kasdien turėję iš
lėktus. Mokslas kartais gali 
trukti ir dėšimtį metų.

Mokyklos uždavinys yra pa
ruosti būsimą šnipą ameriki
niam gyvenimui. Dėl to jie val
go amerikoniškuose baruose, 
mato Hollyvoodo filmus, mo
kosi Amerikos istorijos iš Ame
rikos vadovėlių. Turi gerai pa
žinti Amerikos sportą, išmok-

skirti 10-15 cn. unijos reika
lam

ALLEN W. DULLES ispčjo 
Ameriką susirūpinti dčl So
vietų gamybos.

‘ Pavergtos tautos

Dulles vėl

Valst. sekr. Dulles balandžio 
12 staiga vėl grįžo iš Floridos, 
kur jis atostogavo, į ligoninę. 
Tikrins vėl. ar radioaktyvinis 
spinduliavimas bus sustabdęs 
jo vėžio veikimą.

Pabėgėlis iš komunistų 
kalėjimo

Italas karininkas Franco pa
bėgo iš Čekoslovakijos kalėji
mo i Austriją. Pasakojo, kad 
jis buvo paimtas i nelaisvę prie 
Stalingrado. Jis rodė žaizdas 
nuo komunistų kankinimo, kad
prisipažintų dalyvavęs Lydice savo vyskupam apie prancūzų 
kaimo naikinime. Jo koją ba
dė raudonai įkaitintais durtu
vais,, perdūrė liežuvi, apdegino 
kitus kūno narius. -

Prancūzijos kunigai apie Aiži ra
Prancūzijos 35 kunigai, kurie pos likimui, 

dirba kariuomenėje, pranešė

Pavergtos Europos Tcutu sei
mas posėdžiavo New Yorke ba
landžio 8.

— Kurie klasusimai jąma 
buvo aktualiausi?

Aptarta, kas padaryta jmdar 
kas darytiną ryšium su 'Berly
no krize ir didžiųjų konferen
cijom; išklausytas pranešimas 
delegacijos, kuri buvo išvyku
si i Tolimuosius Rytus; svar- 
tytas kultūrinio bendradarbia
vimo tarp Rytų ir Vakarų klau
simas; pasisakyta, ar tikrai So
vietų Sąjunga ūkiškai remia o- 
kupuotus kraštus; numatyta re
zoliucija pabėgėlių reikalu.

— Kurie žygiai numatomi 
ryšium su didžipju rengiamom 
konferencijom,’ kuriose bus 
sprendžiamos Vokietijos, taigi 
Europos ir netiesiogiai ar tei- 
siogiai pavergtos Europos liki
mas?

Be lankymosi Washingtone 
ir įteiktų raštų Anglijos, Pran
cūzijos, Vokietijos vyriausybėm 
Strasbourge, bus paskelbta dek- 
liaracija; ja bus apeliuojama į 
Europos vyriausybių europi
nį solidarumą, kad jos nebūtų 
abejingos vidurio ir rytų Euro-

kariuomenės žiaurumus Alžire. 
Esą suimtieji sukilėliai kanki
nami, paimti į nelaisvę sužeisti 
sukilėliai žudędomi.

Pirmieji keleiviai su satelitais

VIENAS IS SEPTYNIŲ. Leit Malcolm S. Carpenter 
specialiame kambary turi atlaikyti 130 laipsnių karš
čio.

— Ktolc posėdyje buvo svars
tomas tas Vakarp abejingumas 
ir linkimas tylom apeiti paverg
tosios Europos likimą?

Tai buvo pagrindinis klausi
mas Lietuvos delegacijos pir
mininko V. Sidzikausko prane
šime. Jis iškėlė aikštėn “tylos 
sąmokslą“, kuris pastebimas 
vyriausybių nusistatyme. Dar 
labiau demaskavo didžiosios 
spaudos ruošiamą opiniją pri
pažinti, soviet. užkariavimus, 
norint suminkštinti Sovietų lai
kysena. Demaskavo taip pat 
spaudos gąsdinimą, kad jei ne- . 
bus daroma Chruščiovui nuo
laidu, tai jis susilauks viduje 
sunkumų iš stalinistų pusės, ir 
po jo ateis dar griežtesnis re
žimas. Tą visą spaudos aiškini
mą ir Įkalbinėjimą pranešėjas 
atmetė. Pranešėjas kritikavo ir 
Nato gen. sekr. Spaako pareiš
kimą. Spaakas buvo pabrėžęs, 
kad Vakarai negali atsisakyti 
Berlyno, negali priimti Vokieti
jos neutralizavimo, negali at
sisakyti nuo Vokietijos apjun
gimo, negali užmiršti pustrečio 
milijono Berlyno vokiečių. Pra
nešėjas kritikavo Spaaką, kuris 
nori užmiršti 100 milijonu au- 
ropiečiy.

— Kodėl šiemet nedaroma 
Pavergtos Europos seimo sesi
jos.Europoje, kaip tai buvo da
roma kasmet? Kodėl tenkina
masi tik pasiunčiant trijų žmo
nių delegaciją (Korbonskis, Si
dzikauskas, Coste) vietoj anks
čiau siunčiamą kiekvienos tau-

Atsakymas buvo oficialus:
Amerikos pirmieji septyni 

vyrai kelionei satelitais išrinkti. 
Jie visi yra sprausminiu lėktu
vų lakūnai, visi vedę, visų am
žius tarp 30-40 metų. Jie buvo 
atrinkti iš 56 savanorių, po il
gų vienos savaitės žiaurių ban
dymų. Turėjo išbūti 65.000 pė
dų ankštume valandą; turėjo 
išbūti tris valandas akliname 
tamsiame, be garso kambary
je; juos suko centrijfūga dide
liu greičiu ir stebėjo, kaip re
aguos: jie turėjo išbūti po po
rą valandų karštyje 130 laips
nių ir tt

Dabar jie bus porą metų to
liau treniruojami — turės pa- nių bandymų uždraudimo.

kelti dideli šalti ir karšti, stum- 
dymą, kritimą ir staigų kilimą.

Planuojama, kad 1961 teks 
viena iš septynių keliauti su ra
keta apie žemę.

Didžiausias pasaulio balionas

Kalifornijoje balandžio 9 bu
vo paleistas plastikinis balio
nas. Jo diametras 240 pėdų. 
Tai pat didžiausias iki šiol pa
sauly. Pakilęs iki 115.000 pėdų 
turi duoti žinias apie tempera
tūrą ir vėjų greitį

— Ženevoje balandžio 13 at
naujinamos derybos dėl atomi-

rėti šiemet sesijos Europoje. 
Tebus tik ir tie trys nuvykę iš 
Amerikos ir po vieną nuo tau
tybės esančių ten Europoje. 
Tokis susiaurintas pasitarimas 
bus balandžio 20-29.

Taigi platesniam seimui nė
ra pinigų. Ar tik pinigų? O pi
nigų Laisvosios Europos Komi
tetas turėjo delegacijai vykti 

(nukelta į 3 pusi.)

— Ouomoy nacionalinė Kini
ja sumažina įgulą. Jos vyrų da
lį pakeičia geresniais ginklais. 
To teikdavo Amerika. Balan
džio H komunistai vėl palei
do | Quemoy 147 šūvius.



TIROLIS minėjo 150 metų sukilimo prieš Napoleoną sukaktį.

KATORGINIS DARBAS KOMIJOS MIŠKUOSE

Padugnių karalyste
aprūpina- vutlfreĮžėliy padugnės. Teismas apsunkina kavą, 
nes įstatymus ifc&kino padugnėm palankia prasme.

Padugnių karalius Amerikoje ‘ 
Vito Genovese prekiavo narko-

m. balandžio 3. Pripažino, kad 
azartiniai žaidimai, muzikos dė
žės, pomografniai raštai ir pa
veikslai vis yra tose pat Ame
rikos ‘neregimos valdžios” ran
kose.

Kaip sunku su padugnių, or
ganizuojama narkotikų preky
ba kovoti, Atstovų Rūmų komi
sijoje aiškino 
šefas dr. H.J.

narkotikų biuro 
Anslinger.

■ ............
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BAŽNYTINĘ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELlGlOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
<■ 4

Išimtis gal St. Louis miestas.
Los Angeles prokuroras W. 

B. McKesson liudijo, kad nar
kotikai “yra mūsų labiausiai au 
gautis nusikaltimas”. Per 10 
metų suimtų už narkotikus 
skaičius padvigubėjo, o suimtų 
paauglių skaičius išaugo de
šimteriopai

Kova labiausiai kreipiama

SAV. B. KUČINSKAS

3S So. 8th Street 
Brooldyn II. N. Y.

EVergreen 7-2155 
Resid. ILlinois 8-7118

__ JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausias rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir ' 
vyno. ■' ' 1
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544 1

tintojus. Kova Amerikos vidu
je. Kova prieš tarptautinę nar
kotikų prekybą per Jungtines 
Tautas. Ta kovą rado pritarimo 
Persijoje, kur šachas uždrau
dė opiumo rūkymą. Tai jau pa
lengvino kovą. Viduje, pačioje 
Amerikoje, kovą sunkina ...4- 
statymai. Taip skundėsi minė
tas Los Angeles valstybės gy
nėjas. Ir štai dėl ko....

Kai įsilaužia vagis, plėšikas, 
tai nukentėjęs ateina ir prane
ša pats policijai. Tada policija 
jau pradeda akciją. Kovoje su 
narkotikais negalima laukti, 
kad kas apie nusikaltimą pra
neš. Kovos su narkotikais biu-

Sunkiausia
Yorke, Los Angeles, Chicagoj. 
Tos bėdos nėra Naujosios An
glijos valstybėse, vidurio vaka
ruose ar šiaurės vakaruose.

Gal ne tik dėl to, kad čia yra 
didmiesčiai. Greičiau gal ir dėl 
to, kad šitie didmiesčiai yra ke
liuose, kuriais narkotikai ke
liauja | Ameriką.

Paskutiniu metu 270 svarų 
herojino pasiekė Ameriką iš 
kom. Kinijos. Iš ten atgabena _ ____________
4 Amerikos vakarus, į Portlan- "ras turi savo agentus, kurie įsi- ~ 

filtruoja tarp narkotikų varto
tojų ir tokiu būdu prieina iki 
narkotikų platintojų pardavėjų 
Bet nuo 1954 vyriausiojo teis
mo sprendimu skundžiamasis 
gali reikalauti, kad jam būtų 
pranešta, kas apie jį yra pada
vęs žinias. Jeigu pristatys! jam 
agentą, agentas bus toliau ne- 
bepanaudojamas. Dar daugiau, | 
Kalifornijoje buvo atsitikimų, I 
kad agentai, kurie turėjo būti | 
liudininkai narkotikų byloje, I 
prieš bylą buvo nužudyti. I 

Tokios teismo išaiškintos 
tvarkos padaras stipriai atsi- ? 
liepė kovai su narkotikais. Los t 
Angeles valstybės gynėjas liu- |

kova yra New

AR JUS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

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

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,
' Jus" esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės :

ALBERT F. PETERS

dą- Kiįas šaltinis, iš kurio nar- į 
kotikai pasiekia Amerikos va
karus, yra Meksika. Iš ten dau
giausia ateina marijuana. Tre
čias šaltinis yra artimieji rytai. 
Opiumo žaliava iš Turkijos a- 
teina į Libaną ir Syriją. Ten 
pagamina morfiną. Prancūzijos 
uoste Marseilles ar Italijos pa
jūrio. miestuose pagamina he- 
rojiną ir iš ten jau plukdo į 
Ameriką, daugiausia per New 
Yorką. .

Komisijoje buvo liudijama, 
kad sustiprėjusi nrkotiku apy
varta tarp paaugliu. Populia
riausia tarp jų — rūkyti mari
juana cigaretes. Ypačiai Kali
fornijoje, kuri gauna tą prekę dijo, kad pereitais metais 35 f ________ __
iš Meksikos. Nuo marijuanos procentai bylų už narkotikus | vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.
paskui pereina prie herojino ir teko nutraukti, nenorint išduo- | nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 
kitų narkotikų. ti agentų.

Keisčiausia, kad narkotikų 
vartotojų procentualiai dau- norėjo apsaugoti asmenis nuo ?

t giausia yra negrų. Jų procentas galimos valdžios pareigūnų sa- s

APDRAUDOS SPECIALISTAS 
116-55 Queens Blvd. Forest Kilis 75, N. Y.

TeL VL 3-1477 
NAMV ADRESAS

106-53 95th Street Ozone Park 17, N. Y.
Iš miesto prieplaukos kiek

vieną dieną senoviški laivai 
(su varomuoju ratu) plaukia 
žemyn iki Kotloso ir aukštyn 
iki Ustj — Kolomo. Vyčegdos 
laivynas turi kelias dešimtis lai 
vų, nemaža buksirinių kutelių 
ir savaeigių baidokų.

Pats Syktyvkoro miestas dau
giausia medinis — namai su
ręsti iš apvalių rąstų,. Tik cen
trinės gatvės apstatytos mūri giausia yra negrų. Jų procentas gadinus vaiuzius pareigūnų »a- ž gyv 422 Menahan SL, Kidgewood, Brooklyn, N. Y.

mi visi miško darbininkai. Syktyvkoras —trėmimo srities niais daugiausia dviejų aukštų tarp Amer. gyventojų yra 13, o vivalės. Taip kaip ir aiškinda- | 
.. . . . . sostinė. j____ w____________________ '.2 - - - ----- -------------- —s- ---------- 1

Darbas tikrai katorginis. Komi autonominės respubli- tuotos. Šaligatriai daugumoje, 
Plukdymas vyksta toli nuo kos sostinė Syktyvkoras — tai kaip ir visuose šiuose miestuo-

Miške. dirbdami daugu
mas darbininkų įgauna sunkios 
formos reumatizmą. Daugumos 
lietuvių tremtinių, ypač iš pir 
mošos tremties, sveikata labai

Pasakoja lietuvis, grįžęs iš 
Komijos mišku ir pasiekęs 
karus. Pasakojimas užrašytas 
Eltos Informacijų.

pairusi.
numu, jei kirtėjas neturi

Žiemą paruošta miško me- savil^ šautuvo 
džiaga kraunama upių ir upelių Tiek vasaros, tiek žiemos 
pakraščiuose. Pradedant sniegui tu Komi miškuose, jei arti 
tirpą (maždaug balandžio vidų kertama, viešpatauja kapų 
ryje) prasideda miško plukdy- 
mas. šiam darbui mobilizuoja-

Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, šeimos, vaiku; hftfefc progų,

me 
ne- 
ty-

Vyriausias teismas, aijįku, f
Jums geromis sąlygomis padarys

gyvenviečių, iš miškų gilumos, tikra trėmimo srities sostinė, se, iš lentų. Keletas gatvių gris- 
žmonės naktį neturi Miestas yra toje vietoje, kur tos

Skambinti teL H Vaciu t 7-4677mas įstatymus apie subversy- j 
vinį elementą, kuris smurtu šie- 5*

namais. Kelios gatvės yra asfal- tarp žinomų narkotikų vartoto
jų 59. Tik ir čia pažymėtina, 
kad tie vartotojai susitelkę dau 
gumas Chicagoje, Detroite, Cle- 
velande, Pittsburghe, Philadel- 
phijoje, New Yorke Newarke. 
Vadinas, šiaurėje. Pietuose ma
žiau ta negerovė pažįstama.

medinėmis kaladėlėmis.
Daugumas-gatvių visiškai neiš
brendamos ir neišvažiuojamos.

Mieste yra pedagoginis insti-

patalpų kur pernakvoti Todėl Upė Syslova įteka į Vyčegdą. 
miegodavo — sniegui dar nesu- Miesto teises gavo 1870. Gyven 
tirpus — tiesiog miške, eglia- tojų turi apie 40,000. Iki Kotlo- 
šakių krūvas susikrovę. Per so yra 424 km., iki artimiau- 
darbą peršlapus avalynė ir rū- sios geležinkelio stoties Aikino tutas ^aPie moksleivių), 
bai nebūdavo džiovinami per beveik 100 km. Miestas atskir- 1)0 to> kooperatinis techniku

mas, miškų technikumas, že
mės ūkio technikumas, yra 
dramos teatras ir du kino teat
rai Mieste yra įsikūręs sovnar- 

nuotolyje, per kurią, kaip ir dwras; tvarko Komi ek°- 
per Aikiną, žiemas metu pri- nom“1i 
statanti kroviniai miestui ir > Prie 

krantų 
(tiūvės,

visą plukdymo sezoną, 10-15 tas nuo viso pasaulio, nes per 
dienų. Kad žmonės nepradėtų upes nėra jokių tiltų. Be Aiki- 
masiškai sirgti atvežama no, didesnė geležinkelio stotis
daug degtinės, kurios kaina. yra Kniaž-Pogastas, 150 km. 
tuo metu žymiai sumažinama. 
Žmonės nuo baisaus įtem
pimo, nuovargio ir 
šalčio raminasi degtine. Dirbti apylinkei
tuo metu priverčia po 14-16 va- Didžiausią reikšmę miestui 
landų per parą, o kartais ir dar turi vandens keliai Upė Vyčeg-

rajoną.
pat miesto ant Sysolos 
yra dvi stambios lent 
kurios per metus su

plauna apie porą milijonų kiet- 
metrių miško.

Miesto gyventojų dauguma 
komiai. Po jų seka rusai ir 

plukdymo sezoną (20-25 d.) už- stei sunkiai prieinamas dėl raimečiai. O iš kitų tautybių 
dirba iki 1,500 rublių, tačiau vandens stokos. Upe Syslova iki 1958 metų daugiausia buvo 
žymią dalį iš tos sumos išlei- laivininkystė vyksta tik anksti lietuvių. Man išvykstant, jų čia 
džia degtinei pavasarį ir rudenį. buvo dar apie 200. (Pabaiga)

Apskritai, šiltesniais mene- *
Šiais darbininkai dirba ne po
8 valandas, bet po 10-12 vai. KUR PADEDAME SAVO GYVENIMU

nuovargio

vanduo upėse smarkiai krinta.

sakymu ir sekmadieniai daž- 
, niausią būna darbo dienomis, 

tačiau uždarbio tarifai nebūna

dienas ir 14 valandų; pyko — 
6 m., 116 d., 14 v., valgė — 
5 m., 346 d., 5 v.; laukė — 5

gal darbo kodeksą.

Mūsų darbo diena, vakaras 
ir naktis praeina labai greitai. 
Rodos, nieko nuostabaus kai 
išbėgsi apsipirkti sustosi pašte, m. 302 d. 16 v.; ilsėjosi g— 
užeisi pas draugą paplepėti. To- toje — 4 m. 12 d., 15 v.; va- 
kių smulkių reikaliukų pilna, ir žiavo — 3 m., 273 d., 7 v.; 
mes sugaištame po valandą, po barzdą skutosi — 228 d., 2Komijoe miškai

Komijos miškų sudėtis maž- minutę retaupydami laiko, nes pinigus mokėjo — 140 d., 23 
daug tdda: eglių 50 proc. pu- tai smulkmenos. Tačiau sūdė- v.; pasirašė — 42 d.J 14 v., ko
šių 45 proc. ir apie 5 proc. jus tų smulkmenų laiką, gan- jas avėsi — 39 d., 19 v.; žiūrė- 
beržų ir kitų lapuočių (drebulė, naši nemaži skaičiai Jeigu tik jo į laikrodį 30 d. 9 v.; atida-t 
jieva). Miškai labai pelkėti, mažytę dalelę laiko kasdien nuo rė duris — 29 d. 4 v.; vaikus
Daug privirtę senų, pūvančių tų smulkmenų nuvogtume nau- -maitino — 26 d., 14 kakla-
medžių. Beveik nėra miškinių (tingesniems darbams, tai per raišų rišo 18 d.. 12 v.; teatrą
paukščių bei žvėrių, išskyrus visą gyvenimą jau būtume su- lawkė _16 d 6’ v. no^ šluos_
meškų ir briedžių. Meškų pasi- taupę labai daug,
taiko sutikti kabai dažnai. Kar
tais žiemą, kertant miškus, meš
kos būna pakeliamos iš savo 
guolių ir sudaro daug nemato

štai, pavyzdžiui, 80 metų se
nelis per savo gyvenimą miego
jo 25 metus, 312 dienų ir 18 
valandų; dirbo — 21 metus, 95

tė — 13 d., 8 v.; rūkė — 12 
d., 16 v.; akinius šluostė — 5 
d., 1 v.; žiovavo —4 d., 4 v., 
šuniui fiu sakė — 2 d. 14 v.

VALO Jungtinių Tautų langu* 
New York*. Narna* turi 39 auk
otu* *u 5400 langų 10 vyrų lan
gu* nuvalo per tri* savaite*,

arba apie užsienio pasu nedavi
mą komunistam. Tačiau įstaty
mu labiau moka naudotis pa
dugnių gaivalai ir komunistai 
nei ramūs piliečiai. Narkotikų 
prekiautoja^ kaip ir komuns- 
tai. pasinaudoja asmens apsau
gai skirtu įstatymu tam, kad 
tuo įstatymu globojami galėtų 
griauti pačią valstybę, tuos į- 
statymus leidžiančią.

AR ŽINAI, KAD
Kiek Amerika surūko

Amerikoje 1958 cigarečių su 
rūkyta daugiausia — 436 mil- 
jardai cigarečių. Vienam asme
niui per 15 metų kasdien iš
eina po pusę dėžutės cigarečių.

Padidėjęs cigarečių vartoji- š 
mas priskiriamas paaugliam ir 1 
moterim. Ir vieni ir kiti rūko I 
daugiau nei anksčiau. g

Padidėjo taip pat filtrinių ti- I 
garečų vartojimas. Dabar jų | 
gamina jau 45.3 proc. visų ti- 1 
garečių, o 1954 filtrinių buvo | 
tik 9.2 proc. I

Kur Amerikos komunisty yra 1 
daugiausia

Atst. Rūmų komisija prieš 
amerikinei veiklai tirti rado, 
kad Amerikoje labiausiai ko
munistai susispietę yra New 
Yorke. Antra jų sustelkimo 
vieta — Kalifornija.
Kur labiausiai priaugo negry

Amerikos šiauriniuose mies
tuose negrų labiausiai priaugo 
Newarke, N.J. Nuo 1950 jų 
skaičius Newarke padvigubėjo. 
Dabar jų yra 34.7 proc. viso 
miesto gyventojų. Baltųjų gy
ventojų skaičius priešingai — 
nuo 1950 iki 1958 sumažėjo iš 
348,856 iki 256,000.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja » stiprios radijo stotie* WLOA. 1550 kilocyde* 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2‘M VAL.
' Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LITRU ANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

WHIL — 1430 kilocyde* — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite M 
nor* pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI — Uthuantan Radio Hour. 5* Cot-

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr„ P.O.Box 32, So. J 
Boston, Mas*.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., uun- J 
brldge, Mas*. Telefonai: NOnroed 7-1449; SOoth Butu S-441S ar >

e*Mn*MW9MMi

RADIO PROGRAMA
i

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban- | 
gos, veikto sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai dieną. | 
Perduodamos vėliausios pasauliniu žinių santraukos, dak |

Biznio reikalais kreiptis j Baltic Florfets gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MINKL’S

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Beturiu 
Kultūrinė radijo programa

WKOX. 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 2 Ugi 3 vai. popiet

VEDtJAS — P. viščinis

BBOCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209
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VSniuį* leidžiamas Rašytojų 
Sąjungos komunistinis savait- 
taštis “Literatūra ir šienas” 
praėjusių metų gruodžio 27. 
(nr. 52) savo vedamuoju iš- 

daflL MflfyHH paša- 
KQpmą> įvardintą nuMrvMys tr

su juo nutiko?

voti, kad rašoma apie košėto* 
žinių “karvių vedybas” Menini- 

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: MO WIMo«aMy Am.. BtfoMy* *1, N. Y. Įlinkai tokltiS reikalais DeUŽSU- 
AL«wnor« ma, išskyrus Ima atyejiik ka-

* ■ *■■— ■ ■• . "' ■ ' ■■■.■ _ ’ ■'........... . .. da gyvulius tapo arba, grieb-
x damiesi ne teptuko, o plunks'

Bažnyčios socialine doktrina arklidp-s^ kaip nęsenfai mitikn 
* * • . - "-i , “Vienybėje” vifenam čialmviai

Leono Xm taikų, nors opius ^je
soaahnms klausimus savo en- B teikė
dklikose jau lietė Girgalius iStair menininką
XIV ir Pijus XI (Quanta Curak 
pastarasis pasmerkė tiberaliz-,. ’ 
mą ir socializmą.* Leono XHI

las — kalbėjo kartą dabartinis socialinius klausimus savo eo

yra talentas, kurį Viešpats pa
tikėjo katalikam, dvasiškiam ir 
pasauliečiam, ir kurio niekas 
neturi teisės užkasti, kad ne
liktų nenubaustas, kaip piktas 
ir neteisingas valdovo tarnas”. 
Bet ar daug kas iŠ katalikų ge
rai žino, koks yra tas talentas 
— Katalikų Bažnyčios sociali
nis mokslas?

ram”, aptarė socialinius klau
simus iš pagrindų. Pijus XI prie 
jų vėl grįžo ryšium su “Rerum 
Novarum” sukaktimi (Quadra- 
gesimo Anno). Pijus XII socia
linius klausimus palietė, smerk
damas kraštini nacionalizmą 
ir komunizmą.

Visais tai klausimais susigau
dyti “nebuvo vis dėlto lengva, 
— pastebi prof. dr. A. Suester-

dįjįkarą buvo atleistas iš dai
lės akademijos ir atsidūrė ka 
Įėjime, čia jį užklupo 1914 me 
tų mobilizacija. Buvo pasiųstas

I į frontą ir sužeistas. Pasveikęs 
išėjo praporščikų mokyklą ir , 
vėl grįžo į kąro frontą. Frontui 
subyrėjus, nuplaukė su bolševi- ■ 

i kine revoliucija.
Mokėsis Rygoje, Putna arti

mai susigyveno su latviais. Su 
jais palaikė ryšius ir Rusijoje, 
kur latvių karių nemažai susi 
dėjo su bolševikais. Latviai pa
dėjo išvaikyti Rusijos steigia
mąjį susirinkimą (1918 vasario 

Į 18), atakavo Kronštadtą, buvo 
[ stipria atrama kruvinajai čekai, 

jungėsi į kovas su rusų pat
riotais, kurie norėjo dar savo 
kraštą gelbėti nuo raudonojo 
tvano.

TARP OMSKO IR LONDONO 
r Raudonoje armijoje V. Put

na pradžioje ėjo politinio ko
misaro pareigas, o paskui išėjo 
į karo vadus. ‘Literatūra ir 
Menas” rašo, kad “vadovavo 
26 divizijos II brigadai kovoje 
su Kolčaku, po to ėmė vado 
vaūti 27 Omsko divizijai, su 
kuria nuėjo ilgą žygių kelia 
Rytų, Vakarų frontuose”.

Tuos savo žygius aprašęs kny 
gose “Rytų frontas” ir “Prie 
Vislos ir atgal”. Prie Vislos. 
kur . buvo supliekti bolševikai-... 
ir stačia galva ritosi atgal, bu- . 
vo ir Tuhačevskis su Putna. 
Reikėjo bėgti, skvernus pakė
lus, bet “Lit. ir Menas” to ne 
mini. Nerašo nei to, ką Putna 
veikė po kruvinų maudynių 
Hronštadte. O galima pridėti, 
kad prieš antrąjį pasaulinį ka
rą buvo karo attachė Londone. 
Ryšium su karininkų areštais, 
dar to neskelbiant, Putna bu
vo iššauktas 1937 metais Mask
von. Grįždamas aplankė Lietu 
voje savo tėviškę ir gimines. 
Jo brolis Kaune, Vytauto pros 
pekte, turėjo vaistinę. Putnos 
vizitas Lietuvoje dar padidino 
įtarimą, kad yra ‘svetimiem par 
sidavęs. Grįžęs į Maskvą, iš jos

KODČL TIK MEDŽIAGA?
'Literatūros ir Meno" redak- į 

rija (red.V. Reimeris ir san- į 
darbininkai — K. Ambrasas, I 
pavaduotojas, E. Balsys, J. Do- į 
vydaitis, V. Galinis, J. Gustai
tis A. Jonynas, V. Mackevi- 1 
čius A. Spelskis ir J. Žiugžda) 
pastebi, kad jie spausdina dail. 
B. Motuzos medžiagą, nušvie
čiančią kai kuriuos V. Putnos 
gyvenimo momentus”. Negalėjo 
skelbti nei visos medžiagos nei Į 
paliesti visu V. Putnos gyveni
mo momentų. Taį aišku iš prie-

^į.—<▼ r---- x
karvedys, ištikimas lietuvių tau 
tos sūnus Vytautas Putna mi
rė 1937 m. Jo žmona — pen
sininkė ir sūnus Algirdas šiuo 
metu gyvena Novosibirske”.

Kodėl Sibire, o ne Lietuvoje, 
jeigu vyras ir tėvas buvo “iš
tikimas lietuvių tautos sūnus”?

ŠAUDOMIEJI IRGI MIRŠTA
Bolševikinis saviaitraštis ne

prasimanė netiesos, kad V. 
Putna mirė, bet nepasakė jos 
visos: Putna buvo pačiu bolše
vikų sušaudytas.

Maskvos radijas 1937 birže
lio 11 paskelbė, kad susektas 
sąmokslas. “Išdavikai” suimti,

Artimo meilė dažniausiai su
minima, kalbant apie žmonių 
tarpusavius santykius. Iš tikrųjų 

.ji yra-žmogiškosios laikysenos . ..
'pagrindė. Tačiau" socialiniam hennas, — neš ligi šiol niekas 
santykiam vienos individualios nebandė Bažnyčios socialinio ‘yepsįin^į^mūhistas, '

\ artimo meilės nepakanka. Iš jos mokslo suimti vienon knygon - - 
turi išplaukti teisingi įstatymai, ir sistemingai išdėstyti”. Buvo 
tvarkantieji nuosavybės, dar- tenkinamasi atskirom encikli- 
bo, atlyginimo, gėrybių paskir— kų citatom. Reikėjo, sakytume, 
stymo ir kitus bendrus reika
lus.

Kai tie reikalai tvarkomi at
sižvelgiant į žmogaus prigim
tį ir jo paskirtį ir kai visa ver
tinama apreikštojo _ tikėjimo 
šviesoje, tai ir turime krikščio
niška socialinę doktriną. Arti
mo meilę ir teisingumą ji tai
ko painiem ir opiem socialiniam 
santykiam tvarkyti. Kai kada 
tie santykiai pasidaro labai į- 
tempti.

Dabar kaip tik gyvename

VIDENIšKIĄT prie Molėtų. *Noutr. V. Augustino

socialinio katekizmo plates- 
niem katalikų sluoksniam. -

Vokietijos katalikam ir aps
kritai mokslui didelį patarnavi
mą yra atlikęs dr. Emilius Muh- 
leris, kuris praėjusiais metais 
sudarė popiežių socialinio mok
slo vadovą (Soziallehre der 
Paepste”). Knyga nuosekliai 
bei sistemingai dėsto Bažnyčios 
socialinį mokslą, atremtą į ka
talikų tikėjimą ir popiežių šo

užkankino kalėjimų kamerose 
ir prievartos darbuose. Tuha
čevskis dar rašė: “Tai nebuvo 
mūšis, o pragaras.... Jūrininkai 
kovojo kaip laukiniai žvėrys..... 
Kiekvienas namas turėjo būti 
šturmu paimtas”.

Vienas tarp tų šturmininkų, 
buvo ir Vytautas Putna. ‘Lite
ratūros ir Meno” redakcija lai
ko tai nuopelnu: “Įžymusis rau
donosios armijos vadas.... daly
vavo 1921 m. malšinant Kron-

tuviu — pulk. Ubarevičium. Su
šaudytas maršalas Tuhačevskis, 
generolai Korkas. Jakiras, Eide- 
mąnas, Feldmanas ir k. Pasku
tinieji trys buvo žydai — dide
li vokiečių nacių priešai.

GALVOS UŽ GALVAS
Tuhačevskis ir Putna, jeigu 

jie ir galvojo apie kokį sukili
mą. tai patys buvo vieną likvi
davę. c

Jau pirmais bolševikinio re
žimo metais paaiškėjus apgau- starto maištą”. Bet tasai “ižy- 
lei, 1921 kovo 1 sukilo Kronš-

tapdymas meno su

dalines enciklikas. Katalikai iŠ nuteisti ir likviduoti. Sušaudy-
Ar katalikai nerai sunranta. ko tos «erai numanY- « 5 maršalai^ 9, 13 armijos biriukų, i
Ar kataiiKai gerai supranta, ko koks įduotas į vadų 19 57 atskin{ fcariuo- nnkimų, amnestijos suimtiem,

• • >-«jų rankas ir kaip su juo turi menės vienetu (korpu) vadai iš spaudos ir žodžio laisvės. Su
- elgtis.

mus vadas” kartu su Tuhačev- 
tadte 15,000 jūrininkų ir dar s]jju už savą maištą buvo su-

reikalaudami slaptų §audVti.

tomas kaip literatas, o Vytau
tas, Putna — kaip dailininkas. 
Abu meniškų gabumų žmonės, 
ir abu “įžymūs pilietinio karo 
dalyviai”. Kai yra žinoma, koks 
buvo žiauru? pilietiris k?ras ir 
kiek pralieta nekalto kraujo, 
tai
karu nesiderina. Dar nejaukiau 
nuteikia apibudinimas, kad 
“Vytukas buvo latiai jautrus”. 
Gal toks ir buvo, augęs lietuviš
kam kaime, bet Rygoje jį susu
ko “Naujoji srovė”.

NAUJOS SROVĖS PAGAUTAS
Vytautas Putna, kuris šian- ... .

dien turėtų 66 metus, užaugo jis ^vyko.... į kapines.
MENAS IR KRAUJAS Molėtų apylinkėje, ūkininko šei KETVIRTASIS ORDINAS

Dail. B. Motuzą pasakoja, moję, piemenaudamas ir ber- "Už kovinius nuopelnus, —85. 110 divizijos vadų iš 195, kilimo malšinti buvo pasiųstas ...
220 aukšto laipsnio karininkų maršalas Tuhačevskis, o jo va- kad jam Maskvoje daug ‘įdo- raudamas. Kai tokie pat jo am- rašo minėtas komunistinis sa 

Bažnyčios socialinis mokslas ’ iš 406, geras būrys civilių — dovybėje buvo ir karininkas mių detalių” atskleidė atsargos žiaus jaunuliai (17-20 metų) vaitraštis, — Vytautas Putna
yra tiek pat senas __ sako $ocl*ld*mokr«tę buvęs finan- partiečių. Raudonosios armijos ‘Vytautas Putna. Sukilėliai per generolas — leitenantas Alek-
vokiečių prof dr A. Suester- $ų ministeris Bavarijoje dr. valymas buvo išprovokuotas radiją paskelbė: ‘Pirmasis šū- sandus Todorskis. šis gerti pa- į Latviją ir Rusiją, Putna 1039 denosios Vėliavos ordinais”,
hennas — kiek k pati Bažny- Zorn, susipažinęs su ta knyga, Hitlerio agentų. Kremliui buvo vis sugriaudė ... I^uvicasis mar Žiręs Putną, Urbaręvičių ir ki- atsidūrė Rygoje. Paprastu dar- Ketvirtąjį prisegė egzekucijos
čia” Socialinio mokslo pagrin- pareiškė, kad Bažnyčios sočia- patiekti “įrodymai”, kad raudo- salas Tuhačevskis, ligi kaklo tus lietuvius iš pilietinio karo, bu susitaupęs kiek pinigo, įsto- kulka, paleista tų pačių bolše-
dai yra jau Naujame Testamen- tintame moksle svarbiausia nosios armijos maršalas Tuha- Įklimpęs broliškame darbinio- Reikia manyti, kad gerai paži jo į Rygos dailės akademija ir vikų, kuriem tarnavo Putna:

- te — Evangelijose ir Apašta- yra tai, kad ji remiasi “žino- čevskis sudaręs sąmokslą su k4 kraujuje. pirmasis atidengė no ir aplinkybes, dėl ko Putna
lų laiškuose. §v. Povilo laiške giškąją prigimtimi tokia, kokia vokiečiais. Kad sąmokslas bren- ugnį į reyuliocinį Kronštadtą, buvo sušaudytas. Jei pats ge-
romėnam (12 ir 13 sk.) rašo- ji yra, bet žmonių visuomeni- do pačioje Sovietų Sąjungoje, kuris sukilo prieš komunistų nerclas išsilaikė, būdam is su
ma apip visų meilę kasdieninia niam santykiam siekta duoti šiandien aišku iš NKVD agen-
me gyvenime ir apie klusnumą antgamtinės tvarkos atspindį”, tų —bėglių pasakojimų, bet tarybinę santvarką .
vyresnybėm viešame. Tais klau- Be tokio atžvilgio noras socia-
timais nemažai yra rašę šv. linius santykius tvarkyti” ve-
Augustinas ir Šv. Tomas Akvi- dąs į terorą, kuris anksčiau ar
mėtis. Tačiau apie popiežių so- vėliau sutrupa”. Ir nekatali- karinę vadovybę.

iš 406, geras būrys civilių — . . . . _ .
Vytautas Putna. Sukilėliai per generolas — leitenantas Alek- vieni traukė. į Amerika, o kiti buvo apdovanotas trimis Rau

čia mokėsi tapyti. Vieru iš jo “liepsningas komunistas, pilie-' 
profesorių buvo Janis Tilber tinio karo ir intervencijos ko- 
gas, latvis, dar tebegyvenąs Ry- vų didvyris”. Vis dėlto dail. 
goję. Vytautas Putna sekė savo B. Motuzą drįso pasakyti, kad 
mokytojo tapomus portretus ir “tokią talentingą, šviesią asme- 
peizažus, bet kartu nusekė ir nybę sunku užmiršti”.

margus yra ir dail. B. Motuzą revo’iucininku pėdom, sutaoes kam tada “užmiršti” ir nutylė- 
su “naujasrovininkais” (socialis- ti, kas atsitiko? Bolševikai žu-

romėnam (12 ir 13 sk.) rašo- ji yra, bet žmonių visuomeni- do pačioje Sovietų Sąjungoje, kuris sukilo prieš komunistų
----- - ............................................  . valdžią, kad atstatytų tikrąją Putna pažintyje, tai arba buvo 

labai atsargus arba sugebėjo 
tai neturėjo ryšio su Berlynu. Nors sukilėliai narsiai kovo- atsistoti ant kitu lavonų. At- 
Berlyras pakurstė, kad Stalinas jo, bet buvo įveikti. Marša- ® ~
pats nušluotų kone visą savo las Tuhačevskis 1921 kovo 17 su ‘Lit. ir Meno” redaktoriais, 

nes nieko neskelbia, kas sijosi tais), iš kurių paskui nemaža do net savuosius, neatsižvelg
dami nei į kovinius nuopelnus, 
nei į ordinus, nei į talentus. 
O jie turėjo ir turi “talentų”, 
kurie sugeba klampoti po ‘bro
liu kraują”^ anot Kronštadto su 
kitelių, ir kartu ‘iki ašarų jau
dintis dailės parodoje”, kaip 
pastebi “Literatūra ir Menas”. 
Tai nežmoniški talentai S. Suž.

pranešė Trockini: “savo užda-
__  ___ _ ___ _____ _ Tokiom aplinkybėm mirė Vy- vinį baigiau”. Keliolika tūkstan

ti tikra prasme tiktai nuo- pop. gumą Muhleriui už jo knygą”, tautas Putna kartu su kitu lie- čių buvo vietoje nukauti, kitus
su Putnos mirtimi. dalis išvirto į bolševikus.

Gen. A. Todorskis dar prista- Putna dar prieš pirmąjį Di-

; visuomet teklausinėdavo apie Paskui kiekvieną kartą ji ati- 
; savo sūnų. dengdavo popierinę dėžutę, sto-
; —Tai, sakote, jo nepažino- vinčią ant siuvamojo staliuko

tė? Vieta vadinasi Kalinovka— tarp lopų ir kamuolių. Vieną bėra. Žiūrėdamas nuotraukas, ką norėjosi užmiršti — apie
; tikrai niekados ten nebuvote? po kitos turėdavau imti rankon prisimindavau ir vieną mergai- karą; dgaretės pelenus nukra-
; Niekad nebuvau girdėjęs jo- įvairias jos sūnaus nuotraukas tę, apie kurią nuolat galvojau, 1, 
;■ kios Kalinovkos, tai tik nusi- iš mokyklos laikų, grupines, būdamas fronte — pablyšku- spausdavau sienon.

sukdavau į sieną ir atsąkyda- kur visose vienas sėdėjo prie-
vau: kyje su lentele ant kelių, o

, - - . , - ’ — Ne, n?, tikrai ne. Niekaip ant lentelės pradžioje buvo VI,
m., yra {auna* vaictaSy kata- damas, pats nežinojau ko. leš- neatsimenu. paskui VU. galiausiai VID. At-

raytojas, neveikta* ir re- koti darbo manęs netraukė. Sei B mano šeimininkė skirai, perjuostos raudona gu- 
mMMilat, bene pM* orięina- mininkė už mano pinigus vis- nebuvo 'pamišėlė, o prie-' mele, gulėjo pirmosios komuni

HEINRICH BOELL

Išblyškusi Ona
nos; toliau buvo matyti vila su davo virtuvėje, o ji dažnai įei- 
paauksuotais liūtais abipus įė- davo į mano kambarį; ištiso- 
jimo, kurių dabar ten jau ne- mis dienomis galvojau apie tai,

tydavau paloviu, o nuorūką už- r

Bet

Verti S.B. Kartkartėmis, kai ten tyso- 
davau vakarais, girdėjau kaimy 
niniame kambaryje gyvenan-!, 
čios mergaitės žingsnius už šie-1 
nos, arba jugoslavą kitame kam i.. 

sūnų man gerai pažįstamoje vie baryje prie virtuvės, kai jis

sią siaurų akių gražuolę, kuri 
į tramvajų įlipdavo 9 linijos 
paskutiniame sustojime.

Ilgai stebėdavau šią nuotrau
ką, vaizduojančią šeimininkės

PBI,9I*U1I” POI<*Y~ M “ ganmx> man šingai, labai šauni moteris, tik jos nuotraukos: prieš aptiesalą toje, ir galvodavau įvairius da- keikdavosi, apgraibomis ieško-1
v®1®- Ato®***“ I nuo jos nuolatinių klausimų da su išsiuvinėtu auksiniu kieliku lykus: apie mergaitę ir apie damas, elektros mygtuko. Tik

£*niwm^nM* vtarst vos ar užkandžio, ji kiekvieną pydavosi nejauku. O klausinė- besišypsąs vaikiukas juodu, į muilo fabriką, kuriame tada išgyvenęs čia apie tris savaites
du, ApamFy jAmd s*gt* k*in kartąužtrukdavo taip ilgai, be- ^v0 dažnai, kelis kartus per fraką panašiu švarku, su di- tarnavau; girdėdavau tramva- ir bene penkiasdešimtąjį kar-
imiijM W*rl" ir *TiauS-*tww; žibėdama ^ie savo stoių, žu- dieną; gi jei užeidavau virtuvėn, džiausią žvake rankoje. Kitose jaus žviegimą pasisukime ir tą paėmęs į rankas velionies

i. t n? var°” tai kiekvieną syk man rodyda- jau sekė šaltkalvio mokinys matydavau raudoną limonadą, Karolio atvaizdą, kažkaip įsi-
v^, ^**1^**! it* iL ni^n«netKMr^”aV08* V0 s^naus Atvaizdą, spalvotą prie tekinamųjų staklių, paiši- kurį kadaise per vasaros karš- žiūrėjau, kad vagonas, prie ku-

J* nuotrauką, kabančią ties sofa, nu veidu ir su brūžekliu ran- čius gėriau prie būdos, žalius rio jis stovėjo juokdamasis su
. Bo*ll 1*9* tai tajkkimas stalo padėklą ir atsistodavo atrodė buvęs geltonplaukis koje. cigarečių skelbimus ir vėl tą konduktoriaus kapšiuku ant 1

• « P™ besijtKddąs berniokas ir nuo- —Šitas darbas Karoliui ne- pačią mergaitę. krūtinės, nebuvo tuščias. Pir-1
ten b" traukoje dėvėjo išeiginę pėsti- tiko; buvo persunku. — Tai gal vis dėlto būsite jį mą kartą nuodugniai akinus iš-1

voki*eiy gindavau surūkytas cigaretes oj^tų uniformą. , Galiausiai ji parodydavo pas- kur nors susitikęs? — nenusi- tyriau nuotrauką ir vagono vi-
1P^° — Ci® fotografuota dar įgu- kutinį sūnaus atvaizdą prieš iš- leisdavo šeimininkė. duje pastebėjau už lango be-

lwaIMnr*n AT™ suodinų dėmių žvaigždynu, šei- jįems išžygiuojant einant į kariuomenę: unifor- Purtydamas galvą, dėdavau sišypsančią mergaitę. Tai buvo
•*i li»»* KatuvIUtaL S.B. mininkė buvo liesa moteris, to- Nuotrauka jj vaizdavo iki pu- muotas konduktorius stovėjo nuotrauką atgal: buvo brangi, ta pati gražuolė, apie kurią pas- 

GrįĮtau namo iŠ karo tik pa- kia išbalusi, kad, kai jos veidas sės, su šalmu, o už nugaros bu- prie 9 linijos tramvajaus vago- blizganti, ir vis dar atrodė nau- kui taip da&iai svajojau ka-
vasartop 1950-tais ir mūsų iries užtekėdavo prieblandoj* ties 70 dekoratyviniai pilies' no paskutiniame sustojime, kur ja, nors padaryta bene prieš aš- riuomenėje. šeimininkė staiga 
te jau neradau beveik nė vieno mqnA jOva^ imdavau jo bijotis griuvėsiai, apkarstyti popieti- bėgiai sukasi ir grįžta atgal — tuoreris metus. prisiartino, žvilgterėjo .susido-
iš savo senų pažįstamų. Laimei, 7" nėmis vynmedžio šakomis,
tėvai buvo palikę kiek pinigų, P*™*0)® 061 galvojau, kad jai __ tarnavo tramvajaus kon- 
tai išsinuomojau kambarėli ir maišosi protas — tokios dide- duktorium — stropus borniu-

‘atpažinau net limonado būdelę, 
kur dar prieš karą pirkdavau 
cigaretes. Atpažinau topolius, 
kurie ten tebestovi iki šios die-

—Ne, ne, tikrai ne, — šaky- mojusi man į akis ir paklausė: 
davau aš.—Niekad negirdėjau —Ką, gal vis dėlto ir atpa-
nė Kalinovkos. žinote?

Man nuolat ko nors prisireik- (bus daugiau)

Pavergtos tautos..
(Atkelta iš 1 psl.)

į Tolimuosius Rytus! Kai visas 
aktualusis politinis sūkurys šiuo 
metu yra Europoje; kai dėme
sys ten sutelkiamas, tai Paverg
tosios Europos seimo delegaci
jai Europoje nėra pinigų. Gal 
tai reiškia, kad ji čia nepagei
daujama, nes kliudys laisvajai 
Europai vykdyti “tylos sąmoks
lą”?

— Ką patyrė anoji delepaci- 
ja Tolimuosiuos* Rytuose?

Daugiausia palankumo rado 
Australijoje, taip pat Tokyo, 
pietų Vietname, Formozoje. Pa
rašė tenykštė spauda, parodė 
daugiau susidomėjimo. Lankė
si delegacija ir Turkijoje, Grai
kijoje, Vatikane. Posėdyje ki
lo delegacijai paklausimas, ar 
apsilankius Vatikane delegacija 
teiravosi apie Lietuvos ir Len
kijos atstovybių likimą. Delega
cija atsakė — ne. Jai nebuvę
patogu...



w

Balandžio 9 Pheniz, Ariz. li
goninėje mirė Frenk Lloyd 
Wright kuris buvo laikomas 
žymiausiu Amerikos architektu. 
Sulaukė gražaus amželio, 89 m.

vaizduotes. Įdomu tai, kadkėjo; labai įdomiai kalbėti ir 
Wright Amer. modernizmui rašyti moderniosios architektū- 
praskynė kelius labai -seniai. ros temom. Prirašė nemaža

mės drebėjimM,kuris išgriovė 
Tokyo miestą, po namų griu
vėsiais palaidojo tūkstančius 
žmonių, o Wrighto statytas vieš 
buts išliko sveikas ir tvirtas.

Paskutinis jo darbas yra Gug- 
ganhaioM mudjus N*w Yorfce.

jau pastatytos^ baigia
mas įrengti vidus. Pilkoje did
miesčio namų masėje mažėjus 
išsiskiria originaliomis formo
mis. Atrodo, kad būtų sudėlio
tas iš .įvairių formų kaladėlių, 
kur žaidžia Unijos, plokštumos.

Frank Lloyd Wright gimė 
1869 birželio 8 Ricbland Cen-

SENKAPIAI, dali. Adomo Galdiko paveikslas.

KULTŪRINE KRONIKA

ARCHITEKTAS Frank Lloyd Wright ir poetas Carl Sandburg

Leidinį paruošė V. Ci-

A. Dž.

A. Rukšlelė, neseniai 
savo kūriniu parodą

DAVIO NIVEN >— geriau, 
sias Uv metų aritstas.

tu beveik baigiama ir trečioji 
apie Vytautą Didįjį.

KELtOfHV MADONA, Antano MenMo 
gumata, kuris savaite Hsiuntinijamas skaitytojams.

o savo architektūra pagarsėjo 
dar praeito amžiaus gale. Visą 
pusę šimtmečio Frank Lloyd 
Wright dominavo Amerikoje sa 
vo pastatais ir statybinėm idė
jom. Per ilgą savo gyvenimą Viešbučio planus parengė 

1915 metais, statyba prasidė
jo 1916, pilnai baigta tik 1922 
Japonija, ypač Tokyo daug ken
čia nuo žemės drebėjimo ir 
gaisrų. Architektas pasisliūlė 
pastatyti tokį viešbutį, kuris 
nesugrius nuo žemės drebėji
mo ir nesudegs. Viešbutį pasta
tė ant įkaltų į žemę stulpų, o 
aplinkui, kiemuose, padarė ei
lę tvenkinių, kurie gintų pasta
tą nuo liepsnų. Vos baigus pa
statą, po metų buvo didelis že-

Henrikas Nagys paruošė spau
dai naują eilėraščių rinkinį.

jėžtų akies. Jo pastatai buvo 
vis kitoki — suskaldytų plok
štumų žaismas. Jis pirmas pas
tatė namus ant tvenkinių, krok 
lių, išsikišusius viršum kelių, į 
namus įvedė terasas, Įvairais 
aukštais išdėstė namų gindis, 
Taip jo namas, žiūrint iš vi
daus, atsileidžia aplinkos gam
tą visame grožyje.

Pirmieji modernūs pastatai 
labai plačiai nuskambėjo, pa
siekė net Europą.

Prie jų garso prisidėjo irpa-

čiausius, fantastiškiausius pas
tatus. Jis ypač vertino gamto
vaizdį ir prie jo derino savo

Dar praeito amž. gale jis pasta- straipsnių. Pagal jo idėjas for
te pačius pirmuosius što krašto mavosi Jr daugelis Amerikos 
modernius pastatus, kurie su
kėlė daug triukšmo ir kalbų.

Savo statyboje atmetė visą 
senovinį palikimą ir, lyg vai-

Nilūnas. psl- rankraščio^ Dabar rašoma

dargorėžių.

Vienas iš garsiausię jo pas- __, ____ ___ ___________
tetę yr^ yie&uHs Tokyo mie*- testantų pamokslininkas, reli

gingas žmogus, o jo motina mo
kytoja. Daugiausa įtakos tu
rėjo motina, kuri išugdė vaiko 
atsparų charakterį ir palenkė 
architektūrai.

Pradžioje studijavo Wiscon- 
siro umiversitete. Tėvai norė
jo, kad jis važiuotų architektū
ros studijuoti į Paryžių, bet jis 
nusikėlė į Chicagą ir pardėjo _ 
dirbti pas architetą Sullivan, 
kuris nemėgo kalsikinio stiliaus 
Ten ir susiformavo jaunojo ar
chitekto modernios pažiūros.

"Seinų žinios" ketinama lei
sti Suvalkuose; jos būtų skiria
mos Lenkijoje gyvenantiem lie
tuviam.

tomai; A. Venclovos Gimimo ' 
diena, romanas, kuriame vaiz
duojama paskutiniai nepriklau- 1 
somos Lietuvos metai ir bolše- į 
vikinės valdžios sukūrimas; J. 
Paukštelio Pabudimas, romą- 1 
nas iš samdinių gyvenimo ne- 1 
priklausomos Lietuvos laikais; 1 
J. Šimkaus Rytoj bus gražu, 
karo apsakymai; K. Borutos 
Sunkūs paminklai, apysaka iš 
skuptoriaus V. Grybo gyveni
mo; V. Žilionio Atsisakom nuo 
senojo svieto, romanas iš 1905 
metų; K. Jankausko Krito kaš
tonai apsakymų rinkinys; AK. 
Bieliausko Rožės žydi raudonai, 
romanas iš pokarinio gyveni
mo; V. Bubnio Beržai svyruo
nėliai, apysaka; A. Margelio Už 
jūrų marių, apie lietuvius Ame
rikoje (autorius gyvena Chica
goje); J. Baltušio Kas dainon 
nesudėta, kelionės įspūdžiai po 
Lietuvą; G. Zimano Briuselio 
širdis mana — audrų daina, 
rinktinė poezija; E. Mieželaičio 
eilėraščiai; B. Pranskaus —2a- 
lionio Į ateitį šviesią, eilėraš
čiai; V. Rudoko Apkasų gėlės, 
eilės; J. Vaičiūnaitės Pavasario ? 
akvarelės, eilėraščiai; J. Degu
tytės Ugnies lašai, eil.; Tary
binės armijos gretos, jaunųjų 
rašytojų almanachas ir keturios 
pjesės.

Tai visa originali grožinė li
teratūra. Iš to sąrašo krinta į 
akis, kad senųjų autorių ištei- 
ž&ma kur kas daugiau, nei 
naujų knygų. Senųjų autorių 
tiražai irgi dideli, nuo 10 iki 
15,000 egz. Naujos' originalios 
kūrybos pasirodys vos kelios 
knygos, kurios daugiausia vaiz
duoja nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą, istoriją, žinoma, ją 
nušviečiant taip, kaip reikalau
ja partija. Naujiem laikam li
teratūros mažiausia, nes pavo
jinga yra rašyti apie dabartį.

Iš literatūros mokslo, kriti-

* bučių, dangorėžių, vilų, gyve
namųjų namų, fabrikų konto
rų. Statė ne tik Amerikoje, bet 
ir visuose pasaulio kraštuose.
Modernioji architektūra dabar 

mum nenaujiena.
Daug kur matome miestuose 

ir net provincijose. Jau žmo
nės pradeda įsisąmoninti, kad 
laikai yra pasikeitę, kad nebe
galima kopijuoti senų paliktų 
istorinių stilių. Kaip kiekvienas 
amžus turėjo savo architektū
rą, taip ir dabarties laikai turi 
naujas formas. Naujo kūryba 
nėra lengva. Pareikalauja dide
lio išsilavinimo ir nepaprastos ties architekto būdas. Jis inp-

Kokios knygos numatomos 
išleisti Lietuvoje šiais metais

Valstybinės grožinės litera
tūros leidykla savo kataloge 
skelbia, kad 1959 metais nu
matyta 170 knygų. Lietuvių gro 
žinės literatūros 29, literatūros 
mokslo, kritikos, tautosakos, 
liaudies meno — 13, lietuvių 
literatūra vaikams ir jaunimui 
— 31 vertimų — 53, vertimų 
vaikams ir jaunimui — 44.

Iš lietuvię grožinės literatū
ros numato išleisti: L. Rėzos 
lietuvių liaudies dainų antrą

kos, tautosakos, liaudies meno 
skyriaus pažymėtina: lietuvių 
liaudies* instrumentinė muzika, 
lietuvių liaudies architektūros 
antroji knyga, skulptūra. Į šį 
skyrių sudėta nemaža propa
gandinių raštų. '

Vertimę skyriuje randame 
daugiausia rusų autorių, su po
mėgiu verčiami bolševikiniai 
autoriai, iš kurių pažymėtin: 
Goethes Faustas, Šilerio dra
mos, Servantes Don Kichotas, 

dalį; S. Stanevičiaus pasakė- Standalio, Flober, R.' Rolano, 
čias; Ą. Baranausko Anykščių r. Tagorės knygos.
šileli; K. Jasiukaičio raštu 2-
tomūs; J. Biliūno prozą/ St. V?ikV literatūroje lietuvių au- 
Vaineikienės Vaišvilą, istorini torių sutelkta nemaža, bet ir 
romaną, kuriame varduojama dominuoja čia rusai, iš vaka- 
baudfiava; P. Cvirkos raštų 8 ^ečių rašytoji randame vieną

Dažnai mes' nusiskundžiame, 
kad emigracijoje lietuviškų kny 
gų neperd augiausi a išleidžiame. 
Tačiau palyginę šiuos davinius, 
pamatysime, kad čia orginalios 
kūrybos išleidžiama daugiau, 
nei okupuotoje Lietuvoje.

Chicagos studentai ateitinin
kai per gavėnią buvo suruošę 
seminarą, kuriame buvo skaito
mas paskaitų ciklas išeivijos 
klausimais.

Maironio paminklas statomas 
Clevelande viename kultūri
niame darželyje, kur dabar sto
vi ir Vinco Kudirkos paminklas. 
Statymo darbais rūpinasi ir lė- 
šas telkia šv. Jurgio parapija.

Prof. V. Juodeika vadovauja 
amerikiečių studentų eskursi- 
jai, kuri birželio 24 išskrenda 
į Europą ir ten išbus 71 dieną, 
aplankys Angliją, Škotiją, Nor
vegiją, Švediją, Daniją Olan
diją, Belgiją, Vokietiją, Austri
ją, Šveicariją, Italija Prancūzi
ją. Dr. V. Juodeika profeso
riauja Portlando * universitete 
Oregone.

"Musę pastogės" laikraštis 
Australijoje atšventė 10 metų 
sukaktį. Dabar jį redaguoja J. 
Veteikis. Ilgiausiai redagavo

Jaunimo biblioteką nori su
organizuoti saleziečių gimnazi
jos mokytojai. Tai būtų leidi
niai, skirti jaunimui. Jau pri
imtas Jaunimo Bibliotekos pla
nas ir sudaryta komisija, ku
rion įreina: pirmininkas —Pr. 
Gavėnas, sekretorius St. Šilei
ka, iždininkas — saleziečių į- 
staigos ekonomas kun. A. Tra-

Jurgis Kalakonis miręs praei
tais metais.

Argentinoje lietuviai studen
tai žada įsteigti Lietuvių Stu
dentų Sąjungos skyrių.

Dail. V.K .Jonynas padarė 
vitražus pranciškonų koplyčiai 
Brooklyne^, Vitražai balandžio navičius, ir du tarybos nariai 
h "a-iBudinčius ir dail.

A. BARONO “MĖLYNI KARVELIAI”
• piktų šunimi, Dalytė gailis ka- , 

tinėlio Pincio, kad jis svetimuo- 
. se namuose; Kaziukas nori 

gauti armonikėlę Kalėdom; tė
vas nuklysta į savo vaikystę, 
kaip vienas berniukas- pavogė 
kino plakatą; Levukas važiuoja 

[ didmiestyje pasitikti iš darbo 
, grįžtančio tėvo ir pasiklysta;

Vytukas galvoja apie kaimynų 
dviratį.

Autorius puikiai moka prisi
taikyti prie vaikų ir pagauti jų 
pasaulį, jų interesus. Jie svajo
ja apie dviračius, automobilius, 
lėles, žaislus. Daug ko jie no
rėtų, bet negali Įsigyti nes jų 
tėvai tremtiniai, neturtingi. 
Tai puikiai jaučia vakai ir pa
tys išjungia į darbą (Trys drau
gai), Tremties motyvas, palikta 
tėvynė dažnai iškyla ir įrėmina 
apyskaites idėjiniu atžvilgiu. 
Andai Aldutė žino, kad nuo me
lo pabėgo jos tėvai iš Lietu
vos, ir ji negali meluoti ir pri
sipažįsta, kad broliukas subrai
žė kaimyno automobilį. Ir Daly
tė neša katinėlį Į jo namus, nes 
visiems svetur negera. Su grau
duliu, ilgesiu praskamba tas pa
liktos tėvynės motyvas, įdėtas 
į labai konkretų kasdienį gy
venimą.

Didesnė dalis apysakaičių pa
imta iš didmiesčio gyvenimo, 
kur vaikus tyko visokie pavo
jai: padaužos, valkatos, auto
mobiliai gatvėse. Jie sudaro sa
votišką neigiamą foną. Čia a- 
merikonukai švaistosi išdykę ir 
gundo sniegu apmėtyti auto
mobilius. Jie ir meluoti išmo
ko. Nuo draugystės su tom pa
daužom sulaiko tėvai, kurie 
skatina savo vaikus augti gerais 
ir dorais.

Trijose apysakaitėse tiesiogiai 
prisimenama Lietuva. kurios 
vaikai jau nepažįsta. Anas gy
venimas daug kuo skiriasi nuo 
amerikoninio, bet autorius mo
ka perteikti taip, kad jis būtų 
suprantamas ir čia augantiems 
vaikams.

Knyga parašyta su didele mei
le ir šiluma, vaizdi ir supran- das, 71 psl., kaina nepažymė- 

iH«Ntr«cija M Akfg tama. Tiesa, kartais autorius ta.
yra lyg išsiblaškęs, neišlygina

Aloyzas Baronas savo naujau
siąją knygą — ‘Mėlyni karve
liai’ — skiria jaunimui. Čia su
dėtos astuonios apysakaitės, ku
riose pasakoja įvairių, spalvin
gą ir nuotykingą vaikų gyve
nimą.

Čia Aldutė su broliuku lieka 
namie, ir broliukas nubraižo 
kaimyno automobilį; Jonukas 
per Sekmines skandina katiną 
tvenkiny ir džiaugiasi, kad jis 
išsigelbėjo; du broliai išnešioja 
rytais laikraščius ir kariauja su

9 f. Įdetf 'į langus. Dabartiniu 
laiku V.K. Jonynas daro vitra
žus vienai amerikiečių bažny
čiai.

Kennebunkporte šią vasarą 
baigiamos įrengti Stacijos — 
Kryžiaus Keliai. Jų projektą pa
ruošė J. Molokas. Visos 14 sto
čių yra sudėtos*į vieną pastab
ią, kuris primena lietuvišką 
koplytėlę. Pastatas jau pastaty
tas praeitais metais. Kryžiaus 
kelių paveikslus daro skulpto
rius Vytautas Kašuba. Paveiks
lai bus reljefinė glazūruota ke
ramika. Visais statybos darbais 
rūpinasi Tėv. Kęstutis Butkus, 
OF.M.

Literatūros Lankę redakcijos 
kolektyvas posėdžiavo Baltimo-

Skiriama Lietuviu rėje bal. 4-5. Posėdyje dalyva- x
t yo: K. Bradūnas, J. Girnius, H. sijoje”. Veikalas ^un apie 400

Rašytoju Draugijos Nagys, A. Nyka - ---------- ’
J a , .... antroji šios studijos dalis —

nremiia L S' ‘VoH^ą ordino kovos su Lie-premija venančio Toronte, grafikos tai- tuya„ jki mMes
Kasmet Lietuvių Rašytojų nmų paroda bus atidaryta ba- 

Draugija skiria premiją (500 landžio 17 galerijoje Le Soleil 
dol.) už geriausią grožinės lite- ®ans La Tete, Paryžiuje. Paro- 
ratūros knygą. Anksčiau tas ^a truks iki balandžio galo, 
skyrimas buvo pravedamas vi
sos draugijos narių balsavimu, 
bet rašytojų suvažiavime New 
Yorke buvo pasisakyta prieš 
tokį būdą. Taip vėl grąžintos 
jury komisijos.

Dabartinė LRD valdyba ne
maža posėdžiavo ir įdėjo nema
ža triūso, kol išjudino šiuos 
premijos skyrimo reikalus. Pir
miausia buvo gana sunku suda
ryti jury komisiją. Jau taip į- 
prasta pas mus, kad žmonės at
sisakinėja, vengdami bet kokių 
pareigų. Į jury komisiją dabar 
įeina: T.L. Andriekus, J. Bra
zaitis, A. Landsbergis, V. Ma
ciūnas, N. Mazalaitė.

Komisija jau susipažįsta su 
1958 metais išėjusiomis lietu
vių grožinės literatūros knygo
mis. Pats premijos įteikimas 
bus gegužės 24 Baltų Laisvės 
Namuose. Bus įteikimo aktas, 
literatūrinė valandėlė ir vaišės. 
Iki to laiko valdyba tikisi sukel
ti lėšas premijai.

V. ^Aleksandravičius.
Lietuvoje išleistus veikalus 

recenzuojant laisvojo pasaulio 
spaudoje, jeigu tik juose atran
dama patriotinių ir laisvės idė
jų, tai okupantai Lietuvoje to
kiems rašytojams daro sunku
mų išleisti naujus veikalus, da
ro spaudimą pašalinti juos iš 
Rašytojų Sąjungos ir t.t. Tai 
privalėtų turėti galvoje recen
zentai ir tai turėtų įsidėmėti 
“kultūrinio bendradarbiavimo 
promotoriai”.

Dr. Martynas Anysas baigė 
spaudai, ruošti ‘Senprūsiškų gi
minių kovos su vokiečių riterių 
ordinu ir lietuvių giminių gy
venamieji plotai buvusioje Prū-

kalbos, kuri taip svarbi vai
kams. Autoriaus žodynas ne
sunkus, prieinamas jaunimui. 
Knyga mielai rekomenduotina 
visiems.

Iliustravo Gražvydas Boty- 
rius. Anksčiau jis talentingai 
reiškėsi Ateities žurnale, pieš
damas vinjetes, karikatūras, 
bet gaila, kad paskutiniais me
tais užmetė šią. sritį. Knygos 
iliustracijos kiek sunkokos, bet 
piešinys tikslus ir geras. Ilius
tracijos dviejų spalvų.

Išleido Terros leidykla, ku
riai talkino LB Kultūros Fon-

Dail. Kęstutis Bačkus Paryžių 
je buvo suruošęs savo kūrinių 
parodą. Jis yra gimęs Kanado
je, tai ir jo parodą globojo Ka
nados ambasados kultūrinio 
skyriaus šefas.

Dail. V. Igno tapybos ir gra
fikos darbų paroda atidaroma 
balandžio 25 d. Ciucagoje Ciu- 
lionio galerijoje. Parodoje 
bus išstatyta 60 darbų.

Čiurlionio ansamblis švenčia 
20 metų. Ta proga rengiamasi 
išleisti ansamblio monografiją. 
Jai išleisti sudaryta komisija: 
Ona Mikulskienė, Juozas Stem- 
pužis, Edvardas Karnėnas, Vy
tautas Raulinaitis ir Aleksas. 
Lai kūnas.

R. Spalis, rašytojas, gyvenąs 
Anglijoje, baigė Alma Mater 
knygą. Tai lyg trečioji Gatvės 
Berniuko Nuotykių dalis.

Liet. Bendruomenės centro 
valdyba išleido 10 psl. leidinį 
“Bendruomenės apylinkė ir jos 
veikla”, 
hunas.

Dail.
surengė
Chicagoje, Čiurlionio galerijo
je. Dėl skiriamo tai galerijai 
paveikslo tarp dailininko ir ju
ry tom. kilo nesusipratimų, ir 
Amerikos lietuvių Dailininkų 
Sąjungos valdyba A. Rakštelei 
metams atėmė nario teises.

Dr. Justinas Pi kūnas, Detroi
to universiteto psichologijos 
profesorius, išleido. antrąjį sa
vo mokslinį veikalą — ‘Deve- 
lopment Psychology”.

St. Džiugas išleido knygą jau
nimui, pavadinta “Neklauža
dos”. Spaudė saleziečių spaus
tuvė Italijoje.

SUSAN HAYWARO — ge
riausia Sig metų artisto.



gy-

ir pavertė tai

kais niekas nebūtų prieštara-

žiečių pagerbimui ir to įvykio

valdantieji krikščionys demok-

kio nekėlė ir apie tai net ne-

8

MACIJAUSKO BYLA.

Lietuvių Istori- 
kurios centras 
Juozas Varkala 
turi garantiją

daug kuo skyrėsi nuo Kauno 
gubernijos, tad iš vienos guber 
nijos aprašymo, kuris dar nė
ra visai tikslus, sunku susida-

ta pačia proga kražiečių trage
dijoje iškiltų bažnyčios tėvų 
vaidmuo.” (127 p.). Apie šių 
tvirtinimų netikrumą teks atsa
kyti atskirai.

vieną tik Kauno guberniją. Tuo 
Labiau, kad Vilniaus, o ypač timu, teks atskirai kitą kąri 
Suvalkų gubernijų gyvenimas tą. pakalbėti. ■

Tokie tikri priedai yra 3,4,5,12, Vilniaus vyskupas tarėjo teisę 
13 ir 14. tuos pinigus paimti ir panaudo-

Priedas “Kannn gubernija Veikų rūmų -statybai. Tai 
prieš 100 metų’ ir priedas J0*5 išeikvojimas.
“Kauno gubernija kapitalistinio A“1* du priedai tu- 
ūkio laikais’ autoriaus parašy- ' didesnės reikšmės, jei bū
ta, refoiantis doipacinės rusų *" —*<u*”*"’ 
kariuomenės generalinio štabo

požiūriu 
eialisto revoliucionieriaus ma
tu: kas organizavo sočia 
kratus skleidė agitacinius at
sišaukimus ir kaitino mases re- 
vdiudjai, tiktai tas, au 
išmanymu, suprato m 
reikalavimus^ O* vis kiti lieta-, 
vių tautos švietėjai ir knyg-; 
nėšiai neatlikę savo pareigos.

Apie Kražių įvykius ir caro 
“pataikūnus’ ' kunigus bei jų 
“nesirūpinimą’ Lietuvos švįe-

ko bylą rusų senate dėl jo iš
leisto žemėlapio lotynų raidė
mis, rašo: “Bet iš to išeina dar 
ir tai, kad spaudą uždraudus, 
lietuviuose neatsirado asmenų, 
kurie būtų sugebėję ištirti ru
sų biokratų ir nacionalistų spau 
dą draudžiančių aktų teisėtu
mą. Tad iki tokio laipsnio bu
vo nugyventas didysis lietuvių

ka tik stebėtis visišku auto
riaus nesiorientavimu rusų pa
vergtos Lietuvos gyvenime.

Lietuviškos spaudos atgavi
mo istorijoje inž. A. Maciejaus- 
ko bylos reikšmė pervertinama. 
Ji nebuvo vienintelė priežas
tis lietuvių spaudai atgauti, bet 
ji tik gal pagreitino atkaklios ir 
nenuilstamos lietuvių kovos 
jau pribrandintą reikalą. Juk 
Madejausko byla galutinai bu
vo išpręsta po dviejų savaičių 
po spaudos atgavimo.

APIE "LIETUVOS 
RESPUBLIKĄ

Iš viso K. Bieliniui atrodo

šios žinios nėra visur tikslios, 
ypač kiek liečia parapijos mo
kyklas.

Kalbėdamas apie švietimą, 
autorius siekia į senesnius lai
kus, į Edukacinės Komisijos 
švietimo organizaciją, kad galė
tų iškelti aikštėn Vilniaus vys
kupo Masalskio pasisavintus 
300,000 auksiną iš Edukacinės 
Komisijos iždo, kurį sudarė už-

JURGIS BIELINIS, buvęs veik
lus knygnešys, atsiminimų auto
riaus tėvas.

"PEKLOS KNYGA" IR 
'SAPNININKAS"

Aštuntantame priede auto
rius užkliuvo už “Peklos kny
gų’. Jis piktinasi, kad spau
dos draudimo metu, kada pini
gai buvo taip reikalingi leisti 
kalendoriams, abėcėlėms, Se
rafimas Kušeliauskas savo že
maičių broliams rašė ir spau
dine knygas, liečiančias pasku- 
tiųj žmogaus teismą ir pragaro 
kančias. Netikintiem pragaras 
yra baisus, todėl apie jį nemėg- 

ir kalbėti. Tikintieji į šį 
klausimą kitaip žiūri. Tikintie
ji rašė tas knygas, tikintieji jas 
pirko ir skaitė kaipo apie rea
lų dalyką, nes pats Kristus yra 
apie pragaro kančias kalbėjęs. 
Bet kaip autorius pateisins, jei 
socialdemokratų savaitraštis 
“Keleivis’ dar ir šiandien pla
tina sapnininkus. Prie kokios 
švietimo srities priklauso šios 
rūšies knygos?

K. Bielinis, aprašydamas 
spaudos draudimo lietuvių vei
klą, viską vertina ano meto so-

STOUGHTONO ŽINIOS

Balandžio 5 lietuvių salėje 
buvo parinkta Gautingo (Vokie
tijoje) sergantiems lietuvi:
aukų. Po vieną dolerį aukojo 
Mr. ir Mrs. Stočkus, jr., E. Bud- 
rikienė, Z. Antulionis, C. Mc- 
Grath. A. Silva J. Carabotcos 
J. Cheapman, M. Vembre — 3;; 
kiti po mažiau. Viso surinkta | 
ir pasiųsta 16 dolerių.

Stoughtono lietuviai. Šeimų, 
kuriose abu lietuviai, yra 90; 
lietuvis su nelietu ve — 87; lie
tuvė su nelietuviu — 74; naš
liai —25; našlės 47; nevedę |
vyrai —22, neištekėjusios mer | 
ginos —13. Viso 448. Daugu- 
ma jau gerokai senstelėję. preI_..P1L VIRMAŲSKUI, *y.^Petro parapijos Bostone klebonui, pagerb-

1 f '"Milę tr ruošiamas pobūvis bafandlio 26 Btinstrubo svetainėje So Boston, Mass.

ŠIŲ METŲ KETVIRTIS RALFO VEIKLOJE
mas įvairiausias, superkant rei
kia tai žinoti.
Suprantama, kiekviena siunta 

yra dokumentuojama. Užsaky-

Pašalpos Draugystėje, kaip ir 
visoje Lietuvoje, vyravo visiš-

niniuose ir politiniuose reika
luose” (336 p.). Ir kilus rusų 
— japonų karui, “Lietuvoje vie 
nintelė Lietuvos Socialdemo
kratų Partija (LSDP) teisingai 
suprato, kas darytina caro val- 

nes

Dideli darbai nedidelėje parapijoje
SHEBOYGAN, WISC.

Prieš 56 metus, kada lietu- mės ir yra pačioje pietinėje 
viai gausiai imigravo į šį kraš- miesto dalyje. Vykdant vysku- 
tą ir pasklido po įvairias vie- pijos statybos planą, dabar vi- 
toves, negausus lietuvių imi- sos šešios katalikų parapijos 
grantų skaičius apsistojo ir Sheboygan miestelyje turės sa-

Kadaise buvo tremtinių gru
pės stovyklose. Rėdėsi* ir maiti
nosi gausios iš bendro sandėlio 
ir didelio bendro katilo. Į tą 
katilą gėrybes sudėdavo įvairios mai saugomi, tad kiekvienai 
šalpos organizacijos ir valsty 
bių vyriausybės.

šiandien kas kita. Didieji 
šalpos darbai vykdomi daugiau 
individualiu būdu: rankiojami 
centai ir siunčiami individua
liai siuntiniai, gėrybės išvežio- 
jamos j paskiras šeimas. Tai 
jau daug sunkiau, negu buvo 
stovyklose.

Balfo organziacija paskutiniu 
laiku įsisuko daugiau į tą in
dividualią šalpą. Balfo seimas

siuntaf turi būti atskiras popie
rių lapas.

Balfas niekam negali vaistų 
prirašyti, nurodyti, o tik sten
giasi nupirkti su gerom nuolai
dom, išsiųsti. Kas prašo pa
siųsti vaistų Balfo lėšomis, tas 
turi pridėti receptus ir įrody
ti, kad tie vaistai būtinai siųs- 
tini iš Balfo šaltinių, kurie nė
ra dideli.

Balfo remiamos mokyklos.

bėgėlių vaikučiams, vargo mo
kykloms, seneliams ir ligoniams 
Vokietijoje išdalinta 4,000. — 
DM pinigais)..
MAISTAS, RŪBAI, avalynė 

TREMTINIAMS.
Per I ketvirtį nuvežta į Vo

kietiją ir išskirstyta 59,650 sva
rų apdaro už $89,475.00; pieno 
miltelių 54,000 sv. už $6,775, 
kvietinių miltų 160,000 svarų 
už $9160.00 ir nusiųsta 455 egz. 
Knygų. Viso gėrybių nuplukdy-. 
ta per jūrą už $116,158.00. Gė
rybes suaukojo Amerikos Lie
tuviai (rūbai, knygos), NCWC 
(rūbai) ir JAV valdžia (maistas).

džiai įsivėlus į karą’
1904 m. balandžio mėn. išleis
tame atsišaukime “Karė” “pa
sisakė už karo pralaimėjimą, 
pašauktiesiems į mobilizaciją 
patarė slapstytis, ragino žmo
nes imti santaupas iš bankų, 
kad parautų caro vadžios pa
jėgumą, ir kvietė 'pa's save j- 
sitaisyti geresnę žmonių renka
mą valdžią, nepriklausomą Lie
tuvos respubliką (369 p.). Tik 
kyla didelis klausimas, kas slė
pėsi už LSDP atsišaukime pa
sakytų “nepriklausomos Lietu
vos respubliką” žodžių, nes par

. tijos programoje, išleistoje
1896 m. pasakyta: “Savistovi 
demokratiška respublika, susi
dedanti iš Lietuvos, Lenkijos 
ir kitų šalių, paremtų ant liuo- 
sos federacijos”. Jei 1904 m. 
LSDP buvo tokia pažangi Lie
tuvos politiniu klausimų, tai 
kodėl po trylikos metų Petra
pilio sieme (1917), kai caro va
džia buvo visai sugriauta, LS publkos gauta 7,800 vyriškų

marškinių, 1.500 gabardino ap
siaustų, 1,200 apsiaustų”.

( O iš Lietuvos tokius pat 
gaminius, tur būt, gabena į Ki
niją —tai sudaro ‘bendradar
biavimą” tarp "broliškų respub 
likų”. Kad tokis transportas 
žvėriškai pabrangina gaminį — 
tas nieko nereiškia!).

Lakštingalos vaidinimas
Vilniuje suvaidinta kovo 14 

pjesė “Lakštingala”. Ją parašė 
artistas B. Lukošius pagal Cvir
kos pasakojimą. Režisavo S. No- 
sevičius, dailininkė —A. Tom- 
kūnaitė Kvašienė, muzika — 
J. Gaižausko. Vaidinimas skir
tas Cvirkos 50 metų sukakčiai.

Turistai
Kovo mėn. išvyko į Čekoslo

vakiją dviem savaitėm 34 iš 
atsišauki- Lietuvos.

4. - - o x Balfas nenutraukė Vokietijo- Pervežimą laivais apmokėjo Vo
Pramatė, kad per 2 metu tam -e šelpimo. Tiesa, nega- kietijos federalinė valdžia. Ta- 

Sheboygan, Wasc. 'Lietuviškos vas pradžios mokyklas. Naujos m dol™u Sai Wm ? jo 5 s^priną trūksta lė- č>au formalumus draudimus, 
kolonijos ir parapijos kūrimo statybos projektas paruoštas SiWrIli t™ šų. Pirmoj eilej rūpinamasi Va- fotus darbus atlikom būtinas

išlaidas padengė Balfas.kolonijos ir parapijos kūrimo statybos projektas paruoštas sibirui 15ooo. Jau dabar ma_ 
kelias nebuvo lengvas. Nedide
lė, vos 250 lietuviškų šeimų 
kolonija, vadovaujama klebono 
kun. Jokūbo Šliko, šiandien 
dideliais užplanuotais darbais. 
Velykų dieną šv. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jokū
bas Šlikas prakasė pamatus 
naujai pradžios mokyklai ir lai
kinai bažnyčiai. Parapijos nuo
savybei priklauso 6 akeriai že-

architekto Edgar A. Stubenrau- 
ch. Jo įvykdymas atseis apie 
300,000.00 dol.

Iš Lietuvos
Į Vilnių marškinius gabena iš 

Kinijos
Vilniuje drabužių bazės ve

dėjas vadinasi "draigas Komo- 
gorov”. Jis pareiškė Sovetska- 
ja Litva korespondentui, kad 
importinių drabužių esą gauta 
iš Bulgarijos. Čekoslovakijos— 
vis tai vyriški ir moteriški ap
siaustai, kostiumai, vaikų dra- 
baužai. “Iš Kinijos laudies res-

DP protestavo prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, o tenkinosi 
vien autonomija federacijoje 
su kitomis Rusijos tautomis.

O kiek Lietuvos visuomenė 
orientavosi savo reikaluose, pa
tartina atsiminimų autoriui pa
siskaityti ‘Varpą” ir "Tėvynės 
Sargą”. O kiek anuo metu LS 
DP ardė lietuvių tautos vieny
bės darbą, tai rodo Didžiajam 
Vilniaus Seime sukeltas LSDP 
triukšmas. Autoriui atrodo, tik 
jo grupės idėjos ir darbai buvo 
teisingi.

PRIEDAI SU SAVAIS 
"PRIEDAIS'

Baigiant tenka keletą žodžių 
pasakyti dėl atsiminimų priedų, 
kurių yra 14. Atsiminimų ar 
šiaip istorinio turinio knygos 
priedais suprantama atspaus
dinti dokumentai.

— Onos tvaškienės tautinių 
šokių ansamblis buvo gavęs' 
kvietimą dalyvauti visuotinėje .> 
JAV tautinių grupių šventėje, 
kuri įvyksta Nashville, Tezines- 3 
see, gegužės 5-10. Gaila, kad | 
dėl tolimo kelio ir upač kelio- —i 
nes išlaidų ansamblio vadovė

. Ona Ivaškienė turėjo atsakyti j 
j neigiamai. Tokiem lietuvių tau- 

tos atstovavimam ir garsini- - 
mam vis dar neįstengiame pa- Ą 
telkti pinigo; paliekame grynai 
privatinei iniciatyvai. Kas as- 
meniškai pasiaukodamas ką pa- —4 
daro, tik tai ir turime^

— Amerikos 
jos Draugija, 
ir pirmininkas 
yra Chicagoje,
pinigų sumai, reikalingai išstu
dijuoti ir parašyti pirmųjų lie
tuvių atvykimą į JAV. Norima, 
kad darbas būtų parašytas mo
kslinio veikalo metodu ir tu
rėtų kurio universiteto įverti- ' 
nimą. Daraugijos pirmininkas 
tuo reikalu yra susirišęs su prof 
dr. Alfredu Sennu, kuris dir
ba Pennsylvanijos universitete. 
Reikia, kad atsirastų studentų 
ar mokslus baigusių istorikų, 
kurie to darbo imtųsi. Draugi
jos adresas: 2401 W. 63rd SL 
Chicago, UI.

— Toronto moksleivių atėi- ’" 
tininkų St. Šalkauskio kuopa 
išleido nr. 4 savo laikraštėlio 
‘Pirmyn, jaunime”. Laikraštė
lis spausdinamas rotatorium. 
Redaguoja Audronė Kuolaitė, 
Dalia Gotceitaitė ir Julius Trei
gys-

■— Lietuvių Enciklopedijos 
17 tomas jau atspausdintas ir 
išsiuntinėtas. Tomas apima rai
des M-Mauragis. šį tomą reda
gavo prof. dr. Jonas Puzinas. 
Kaip ir ankstyvesniuose tomuo
se, gausu lituanistikos.

— Clevelande balandžio 19, 
sekmadienį, 11:30 vai. lietuvių 
salėje šaukiamas Alto skyriaus 
metinis susirinkimas. Bus val
dybos ir revizijos komisijos 
pranešimai, rinkimai ir kiti 
klausimai.

-Adolfas Baliūnas yra pir
mininkas komiteto, kuris rūpi
nasi lietuvių pavilijonu tarptau-
tinėje parodoje, įvyksiančioje 
šią vasarą Chicagoje.
—Vasario 16 gimnazijoje mok-

sario 16 gimnazija. Per pirmą
jį š.m. ketvirtį gimnazijai per
siųsta (daugumoj kun. B. Su
ginto surinktų) $6,196.65, duo
ta iš Balfo išteklių rūbų, avaly
nės ir kiek maisto. Čia galima 
paminėti, kad Centro Valdybos 
nutarimu prieš pat Naujus Me-

tyti, kad tos sumos permažos. 
Darbai vyksta visu spartumu, 
kiek tik negausūs Balfo tarnau
tojai ir talkininkai gali pakelti.

BALFO SIUNTINIAI.
Sausio — kovo mėnesiais in

dividualiems siuntinukams 
(1255) išleista $10,273.20. Jų 
dauguma buvo avalynės ir rū
bų siuntinaiai (738) į Lenkiją 
ir vaistu į Lietuvą (474 už $7, 
735.33). ‘

Keista, kad atskirų vietovių 
entuziastai prašo Balfą prisiųs
ti kartotekoms medžiagą, nes 
jie nori tiksliau pasiųsti kelias 
dešimtis siuntinių, o Balfas iš
siunčia šimtus. Turėtų būt prie 
šingai; atskiros organizacijos 
turėtų Balfą informuoti.

Vaistu siuntos vis daugėja, jom saleziečių gimnazijai Itali- 
kučius mokė religijos ir ruošė o Balfe rankų nedaug.* Būtina joj ($970.00) ir dar menkiau

yra, kad užsakytojai aiškiai ra- Punsko gimnazijai. Pastaroji kaito laša išlieti dėl tų. kurie 
šytų užsakymus: kas siunčia, ’ verta ypatingo mūsų dėmesio 
kam siunčia, kokius vaistus re 
kia siųsti (pridėt receptą, jei 
yra) ir kas mokės. Vaistų pa

la.) vadinimų tūkstančiai, dozavi-

pamokslą sakė kun. Robert M. 
Hoeller, kaimyninės šv. Petro 
Claver parapijos klebonas. Me
ninę programos dalį atliko Švč. 
M .Marijos Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijos choras, 
vadov. Agnės Zupnadch.

Naujos statybos projektas 
talpins 10 pradžios mokyklos 
klasių ir laikiną bažnyčią, kuri 
vėliau, kai bus pastatyta bažny
čia. bus naudojama kaip salė 
auditorija įvairiems parengi
mams. Statyba manoma baigti 
iki šių metų vėlaus rudenio. 
Naujai mokyklai vadovauti pa
kviestos iš Chicagos kazimierie- 
tės. kurios iki šiol parapijos vai

BALFO SKYRIAI.
Centre nedaug žinoma, ką 

veikia skyriai, o be jų veiklos 
kilnus Balfo darbas sustos. Pas
kaitoma spaudoj, gaunama 
laiškutis, dar rečiau aukelė

slo metai baigėsi kovo 25. Nau-
ji prasidėjo balandžio 13. Tai 
dešimtieji gimnazijos gyvavimo 
metai.

prmai komunijai bei sutvirti
nimo sakramentui. Nauja mo
kykla numatoma talpins 240 
mokinių, kurie šiuo metu lan
ko miesto viešąsias mokyklas.

$1,000.00 būtinoms maisto ir 
apšildymo sąskaitoms apmokė
ti). Tai toli gražu nepakelia vi
sos mokyklos išlaikymo naštos. 
Gimnazija turi daug sunkumų 
skolos, net už pieną, skalbyk
lą ir k. negali laiku užsimokė
ti. Gimnazijos draugai .turėtų 
sukrusti ir atraityti labiau ran
koves. Kur dingo buvę Balfo 
stipendininkai? >

Mažai, labai mažai pagelbė-

bendriems šalpos reikalams a- 
teina, ir viskas. Atrodo, visi 
laukia kokios nors specialios 
progos.

Mieli baltininkai, su pavasa
riu subruskite! Panaudokite 
kiekvieną progelę centą pagau
ti, Centran nusiųsti. Ateina 
Birželis, jis daug ką primena. 
Yra dar daug jautrių širdžių, 
tik reikia prie jų prieiti. Re
tas kas atneš pats (yra ir to
kių!)

Nelaukite jokių paraginimų. 
Negalima visko pasakyti, kas 
Balfe daroma, tačiau verta pra-

—Baltimorėje balandžio 5 
susiorganizavo būrelis lietuvių 
kolonizacijos klausimam tirti. 
Dalyvavo ir prof. K. Pakštas.

— Emilija Gasiūnaitė, biržie 
tė, buvusi Lietuvoje gimnazi
jos mokytoja, Vokietijos uni
versitete Frankfurt a. M. įgijo 
medicinos daktarės laipsnį.

ir būtų galima daugiau padėti, 
jei būtų lėšų.

Vargo mokyklėlėms teduota 
tik $63.00 (1958 Kalėdoms pa-

liejo kraują, bent pavargti ui 
tuos, kurie neteko sveikatos; 
verta parinkti skatiką tiems, 
kurie prarado viską, nes mylė
jo jie Tiesą ir Tėvynę ir dėl 
to daug kentėjo ir tebekenčia.

— Pranciškonų vasarvietei 
Kennebunkport, Maine, yra rei 
kalingos dvi patyrusios šeimi
ninkės. Taip pat naujai įreng
tiems vasaros namų kambariam 
reikalingos lovos ir įvairūs 
kambarių baldai. Jei kas galėtų 
juos paaukoti, prašytume pra
nešti sekančiais adresais: Fran- 
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine arba Darbininko admini- 
stacijai , 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y. Tel. GL 5- 
7281.

Parke

Kun. L . Jankus
Balfo Centro Reikalu Vedėjas

| Į GRAŽŲJĮ MAINE
LIETUVIŲ DIENA

KVIEČIAMI VISI

—J:.

8HE8OYGANO lietuvių bažnyčios ir mokyklos pastatų projektas.

—Anglija sumažino pajamų 
•mokesčius, o taip pat mokes
čius alui ir kt. 8.82 proc. Tai 
turi padėti konservatoriam 
laimėti šiemet rinkimus. Tačiau 
vistiek Anglijos mokesčiai li
ko patys didžiausi nekomunis
tiniame pasaulyje.

— Kongrasmanai, grįžę po 
Velykų atostogų, teigia^ kad 
Eisenhowerio populiarumas vėl 
sustiprėjęs. JĮ sustiprino pre
zidento aiški linija dėl Berly
no ir dėl biudžeto. Demokratai 
prideda: jo padėtis sustiprėjo

| -piknikas
f su įdomia programa
■j šiemet įvyks rugpHHSo 9 ’
t prie Atlanto, Pranciškoną

KENNEBUNKPORTE
•: Tą dieną bus pašventinta 
; lietuviško stiliaus pastatyta 
r nauja

KRYŽIAUS KELIŲ 
ŠVENTOVE



Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų

' ■■ ■ KAPITOLIJUS

Sav. AL. J- MISIŪNAS
JURGIO WASHINGTONO paminklas.

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

RICHMOND HILL 19, N. Y.101-23 142 ST.

Telefonas: VIrginia 6-6895

ištekėjusi' PAMINKLAS Abromui Linkolnui.

Maldininku

prie Atlanto

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMSStovyklai vadovauja pranciškonai

Iš anksto susitarus stovyklautojai iš New York o ir apy'itkės bus atvežami pranciškonų parūpintomis priemonėmis.

Tel. 7-2011

kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCĄ. ■ u __  ,

Kan. J.B. Končius painforma
vo apie Kat Spaudos ir Infor
macijos Centrą. Tokiam cent
ram suorganizuoti pereitų me
tų Kunigų Vienybės seimas yra 
sudaręs specialią komisiją, kuri

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

‘Gaila, daktare, kad esu jau

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y

nėjusi”. Kristina:

Kelionė ten ir atgal, iškai
tant nakvynę viešbutyje ir 
pietas bei vakarienę, kaš
tuos tik 25 doL

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

susieina krūvon, sudaro

Teisėjas paklausė elgetą: 
;■!/ “Kam ta metei akmeniu į krau- 
B tųvės langą?” — “Pone teisė
ta jau, tai nebuvo akmuo, bet vely 
į* kinis pyragaitis”.

Pasirodysime ir nacionalinė
se Arlingtono kapinėse, kurio
se sulaidota daug JAV karžy
gių ir kur prie Nežinomojo Ka
reivio paminklo budi ir iškil
mingai keičiasi sargybos. Tose 
kapinėse guli palaidotas ame-

yra visų 50 valstybių sostinė, galės pamatyti. kaip šio krašto 
todėl sudaro atskirą sritį, va-r prezidentienės vilkėjo, kokias 
dinamą District ©f Columbia. madas dėvėjo. Tik prašyčiau 
ši sritis apima apie 70 kva- balsiai nekalbėti, kad dabar ne- 
dratirių mylių. Nuo New Yor- labai kas norėtų su tokiais rū
ko yra už 226 mylių. \ - bais gatvėje pasirodytL

traciją, 910 VVilloughby Avė. 
Brooklyn 21, N.Y. Telef. GI 
5-7281, vakarasi HY 7-2225.

suvažiavimas įvyksta balandžio
12. Kearny. N.J. Kun. V. Karale 
vičius kvietė visus kunigus da-

(Nukelta f 8 psl.)

Visais kelonės reikalais 
prašome kreiptis Į Darbhria- 
ko administraciją, 910 W0- 
loughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y. TeL: GLenmore 5-7281.

Vakarais: HY 7-2225.

Vietas prašome rezervuoti 
iš anksto, nes eis tik vienas 
autobusas, o h* nakvynes 
viešbutyje reikia prieš dvi 
savaites užsakyti. ■

Tėvas klausia dukterį: “Ko
dėl tu neteki už Aniceto? 
Jis man atrodo rimtas, manda
gus ir paslaugus”. Duktė: “Aš 
noriu, kad jis toks ilgiau bū
tu. tai ir nesiskubinu tekėti”.

kauskas pranešė, kad kovo'8 
katalikų seimelyje išrinkta nau
ja apskrities valdyba turėjo 
pirmą posėdį ir pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas St. Lu
kas, vicėpirm. St. Dzikas, ižd. 
Kaz. Krušinskas, sekr. Em. Vai
šnoraite. Taip pat kunigai bu
vo painformuoti apie Federaci
jos Centro organizuojamą li
tuanistinių dalykų konkursą.

Sodaliečių metinis suvažiavi
mas šiemet bus Bayonnėj. N.J. 
gegužės 3. Antrasis sodaliečių 
visuotinis suvažiavimas šaukia
mas rugpiūčio 21-22 City Hali 
universitete. New Jersey.

Kan. J.B. Končius pranešė

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 —

visiškai tvarkoje. Aš norėčiau 
tamstos širdi turėti’. Pacientė:

mai. o už elektrą Edisono kom
panija lupa pinigus”.

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

Joseph Andrusis Insurance 
87-09 JAMA1CA AVĖ.. WOODIIAVEN 21. N Y 

TEU VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto Hgi 9 vaL valu, 

. «*4rnmdieniai« — 1 vaL p.p.,Jigi 5 yaL .VĮĮlk-...

Susirinkimą pradėjo ir jam 
vadovavo provincijos valdybos 
pirmininkas kun. dr. J. Star
kus. Susirinkimo programoje 
buvo aptarti religinės veiklos 
bei katalikiškos akcijos klau
simai.

Tuo keltu važiuosime balan
džio 25, šeštadieni, autobusu. 
Jis pajudės nuo pranciškonų 
vienuolyno 6:30 vai. ryte. Dar 
prieš vidurdienį būsime Wash- 
ingtone. Ką ten matysime?

Pirmiausia matysime Ameri
kos naująją sostinę. Pravažiuo
sime ir senąją'— Philadelphiją, 
kuri tą garbę turėjo iki 1800. 
Dabar Philadelphijai liko tik 
Laisvės Varpas. Visam kraštui 
įsakinėjama ir valdoma iš 
Washingtono. iš Baltųjų Rūmų 
ir Kapitoliaus, kur posėdžiauja 
Atstovų Rūmai ir Senatas. Kai

Ar žinai, kad Amerikoje yra Kapitolijus ir kiti didingi ir šventovėje, kur bus aukojamos
13 miestų pavadintų Washmg- gražūs pastatai. mišios už ekskursijos dalyvius,
tona vardu. Tokius miestus ta- Washingtone dar yra gausu Toje bažnyčioje yra katakum- 
ri Georgia, Illinois, Indiana, lo- muziejų ir mano galerajų. Sa- bos ir šv. Žemės relikvijos. A- 
,wa, Kansas, Louisiana Maine kyšime, užeiname į Smithsoni- peisime ypatingas Marijos staci- 
Misspuri New Jersey N. Ca- jos muziejų. Kas dar nematė, jas. Marmurinėse lentelėse yra 
rolina, Ohio ir Pennsylvania. * kokius gyvulius žemė Jkitados išrašyta Sveika Marija visom 
Vienas iš tų 13 miestų nepri- augino ir nešiojo, tai matys jų kalbom, ir lietuvių. Bažnyčią ir 
klauso jokiai valstybei, nes jis kaulus. Gyvulys, kaip dangorė- pranciškonų* vienuolyną supa 
yra skirtas valdyti visas Jung- žis! Jei toks dabar atsistotų gražus parkas.
tinęs Valstybes. Gal buvai ap- prie dviejų aukštų namuko ir ' Netoliese dailiame parke yra
sipratęs su 48, bet per pasku- gerai atsiremtų, tai iš jo li^tų Amerikos katalikų universite
tinius metus prisidėjo dar Alia- krūvelė lentų! O kam tai at- tas, įsteigtas 1885. Jam išlai- 
ska ir HavajaLWashingtonas rodys neįdomu, ypač moterims, kyti kasmet visose parapijose 

daromos rinkliavos. Tame uni
versitete jau nemaža mokėsi 
lietuvių — kunigų, seserų ir 
pasauliečių. Prie uty. I rriteto 
baigiama statyti Švenč. Mari
jos šventovė.

Vienu žodžiu, visko neišpa
sakosi: reikia važiuoti, pama
tyti ir aplankyti. Grįšime balan
džio 26, sekmadienį, vakare. 
Visa kelionė su nakvyne ir val
giu — tik 25 doleriai. Bet rei
kia paskubėti, nes didesnė pu
sė vietų autobuse jau užimtos.

Kreiptis į Darbininko adniinis-

dytojas. Jis gyvena vienais lai
tais aukščiau. Tamsta būsi ap-

Gydytojas aiškina jaunai sa
vo pacientei: “Tamstos širdis

Tamsu* rasi didel) pasirinkimo vilnonių medžiagų vyrų kostiumam* 
ii švarkams, moterų eilutėms, suknelėm* bei švarkams.

Maišyto* ir rayoninė* medžiagos parduodamo* griežtai urmo

apsirikau. Man jau kuris lai
kas skamba ausvse”.

Visas tas įstaigas pavasariop 
ir vasaros metu lanko gausios 
ekskursijos. Mes būsime tarp 
pirmųjų. Bus ko pamatyti. Kas 
nematę Prancūzijos sostinės 
Paryžiaus, tai galės dalelę pa
matyti Washingtone, atsistojęs 
ant Kapitolijaus laiptų ir Sū
rėdamas į Washingtono pamink 
lą (obeliską). O dar gražiau bus 
viskas matyti. įkopus į tą obe
liską. Kas norės išbandyti savo 
širdies ir kojų stiprumą, galės 
lipti 898 laiptus. Elevatorius į rikietis leitenantas Samuelis J. 
555 pėdų aukštumą užveža per Harris, žuvęs už Lietuvos lais- 
70 sekundžių. E viršūnės gra- T... , ve Kaune 1920 vasario 24. Jamziai matosi Linkolno pamink- 
, • n * - . . t priklauso didelė mūsų pagarba,las pne Potomaco upes ir Jef- v r °

Mokytojas klausia mokini*; 
“Ar yra koks skirtumas tarp 
žaibo ir elektros”? Mokinys: 
“Yra. žaibas šviečia nemoka-

Muzikas nelauktai viešniai 
aiškina: “Panele, aš nesu gy-

PUčikas atkišo ginklą ir pa
reikalavo: “Pinigai arba gyvy
bė”. —Žmogus atsakė: “Imk 
gyvybę, nes pinigų man reikės 
gyvybės apdraudai mokėti”.

Moteris išbėgusi į saliūną 
šaukė: “Ką tamsta sakei tele
fonu, kad mano vyras begrįžtąs 
namo? Ar nematai, kad jis gu
li po stalu?” — Saliūno savinin 
kas: “Bet tamsta taip pat ma
tai, kad jis yra su apsiaustu ir 
kepure”.

Marelė pamaryje pirmą kar
tą pamatė plaukiantį garlaivį ir 
sušuko mamai: ‘Mam, žiūėk, ir 
garvežys maudosi!”

Mama ragina Jonuką eiti 
gulti ir sako: ‘Žiūrėk, Joneli, 
visi viščiukai jau senatai sutū
pė miego”. — “Taip, mamu- 
liuk, bet ir sena višta kartu su 
jais miega”.

Juozapas ir, Agota/nusipirko 
namą, susikraustė ir išėjo pa
sidairyti, kaip kiemas atrodo. 
Kiek pabuvę sustojo prie 
namo ir ėmė bartis. Kaimynas 
priėjęs klausia: “Tai ko bara
tės. ar namas nepatinka”. Ago
ta: “Labai patinka, bet išėję 
negalime vidun patekti”. Kai
mynas: “Ar raktus pametėte?” 
Juozapas: “Ne, raktus turime, 
bet mes nuspirkome ir šunį, o 
tas vidun neleidžia”.

Autobusas išeis 6:30 vaL 
ryto nuo pranciškonę vie
nuolyno, 680 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

KUNIGŲ VIENYBES SUSIRINKIMAS
New Yorko — New Jersey Katalikų Federacijos apskri- 

KV provincijos susirinkimas į- ties dvasios vadas kun. A. Rač- 
vyko balandžio 9 d;, 3 vaL p. p. 
pranciškonų veinuolyne Brook- 
lyne. Susirinkime dalyvavo 19 
kunigų. Šiais metais provinci
jos valdybą sudaro kun. dr. J. 
Starkus — pirm., kun. dr. V. 
Bartuška — vicepirm. ir kun. 
P. Žemeikįs — iždininkas.

Kūmutės susitiko seniai ne
simačiusios. Magdalena ir sa
ko Kristinai: “Kokia tu pajau- 

‘Ar tikrai?” 
Magdalena: “Tikrai. Visoje apy 
linkėję nežinau tokios senos 
bobos, kuri taip jaunai atro
dytu”.

Berniukų vasaros stovykla Kennebunkport, Maine 
vasarvietėje prasideda liepos 1 ir baigiasi liepos 31. 
Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. Priimami berniukai 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Savaitinis mokestis 326.00.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

į Washington, D.C. bus ba
landžio - Apr9 25-26 dieno
mis.

fersono — prie tos upės pan- Sekmadienį, balandžio
kos, o taip pat Balti jei Rūmai, Dievą garbinsime pranciškonų turėjo jau du posėdžius.

* J . . Pelytė primą kartą išbėgo iš 
|Sį., urvo, pamatė beskraidant šik- 

šnosparnį ir greitai vėl nukūrė 
pą$ mamą džiaugdamosi: “Ma- 
muk, aš mačiau pelių angelių-

kunigams, kad Balfas, susitaręs 
su Alto centru, imasi šiemet ( 
organizuoti birželio išvežimų 
minėiimus. Minėjimu komitetai

VILNONES MEDŽIAGOS ]
dėl pamaldų tariasi su vietos 
parapijų klebonais. gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės finuos

Kun. V. Dabušis pranešė, kad 
katalikų Federacijos kongresui’ 1 S. BECKENSTEIN, Ine.

118.125.130 OBCHABD ST, GB 5-4525
rengti komitetas turėjo pirmąjį 1 
posėdi ir pasiskirstė pareigo- 1 
mis. Organizaciniam komitetui
vadovaus prel. J. Balkūnas. Fe- i COR. DELANCEY, N. Y. C.
dotacijos kongresas Įvyks lap- i S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai įr ukrainiškai |
kričio 27-29 Commodore vieš- i 
būtyje New Yorke. Kunigų Vie
nybės seimas šiemet šaukiamas ( 
Chicagoje rugsėjo 22-23.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS i
4EŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

i . Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 1

Šiais metais šios N.Y. — N. 
J. provincijos keturi kunigai

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

švenčia 25 metų kunigystės ju
biliejų: kun. A. Petrauskas ge
gužės 30, kun. Vyt. Demikis 
birželio 7, kun. P. Totoraitis 
birželio 21 ir kun. A. Račkaus
kas birželio 14.

Pasiųsk j’em vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
1 Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiutas sukneles 

Vilnones medžiagas yi ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvė*
Atsineškite šj skelbimu, kuris bu* ypatingai Įvertinta* .



ĮNINKĄS

Nauja* Fiz. AuHHimo Sporto 
ir komftafta* (Faakas), Npw York 
megzdamas pirmą kontaktą su 
šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos nariais, jaučia pareigą 
padėkoti visiems, ' išrei- 
kusiems savo pasitikėjimą bal
savimo keliu.' Faskas pasižada

Lietuvon gen. konsulato ieškomi asmens
Balsys, Juozas, gimęs Molupio Norvaish, Hza, sesuo Aldonos 

Brasienės, gyveno 4J.7 W. 56th 
Place, Chicago, HL
Simonaitis Titas, Marcelio sū-

dėti visas pastangas, * kad Są
jungos nariai ir toliau turėtų 
sąlygas fiziniai lavintis ir spor
tuoti mūsų trispalvės ženkle. To 
dėl kviečia visus Sąjungos na
rius remti ir plėsti mūsų or-

knų Batakių vi, Tauragės ap
skr., išvyko B Kazbarynų kai
mo 1£44 metais.
Bartkevičius’ Juozas, Stasio sū
nus, kilęs iŠ Marijampolės ap
skr., gyvenęs Brooklyne, N.Y. 
128 Norit «h St
Budriek, M-, gyvenęs 126 (8) 
Lake Avė., Tuckahoe, N.Y.e 
Bunkevičius, Prančiškus Jono 
sūnus gimęs Brooklyne, N.Y.

ganizaciją, sąžiningai vykdyti 
nuostatus,nuoširdžiai -domėtis 
lietuviška sportine veikla ir ša

zalino vL, Panevėžio apskr. 
fatffaoaitis, Joms, su
ims:
Tohišas Benediktas, Simo sū
nus, gyvenąs Čikagoje. 
Urbutis, Jonas, Antano sūnus,

w iš Sarapiniškių km. Gaurės vL,
Cižait^ Jadvyga, gimusi Kukti- Tauragės aųiskr.
gtfcse. Valinfis Antanas, Juozo sūnus
Drignaitis—Drignius, Andrius gyvenęs Jerome, Pa.
kilęs iš Užnugario km., Bata-- Žilinskas, . Antanas, gyvenęs 
kių vi., Tauragės apskr. Hartford, Conn., turi brolį Ęa- 

—Gruotaty^~J<Hias, Kario sūnus; zinrierąr _

I^komieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at-

ltt3 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, K Y. 

(Ridgeveod)
TeL EVergreen 2-6440

Salė vęctuvtas, ir kito
kioms pramecoiuts. Be to, 
duodami pdatdotartažai 
Netiks. Pirams ritt'es Ue- 
tavlftas maistas prieina
momis kainomis.

kelti lietuvių ir Lietuvos var
dą šiame svetingame krašte.

Faskas savo kadencijos me
tus pradėjo kovo 15. Pirmame 
posėdyje, įvykusiame vasario 
27, New Yorke, pasiskirstė pa
reigomis: Vakselis, Aleksand-

Birutis, Al-
girdas —- vicepirmininkas Ke
penis, Jaroslavas — generali
nis sekretorius, Ruzgas, Algir
das — sekretorius, Brazauskas,

UQUORS - 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

ir Hohana Ivanauskaitė kilę iš 
Šiluvos m., Raseinių apskr.
Kateuskas, Jonas, Kazimiero 
sūnus, gimęs Šiaulių apskr., 
Gruzdžių >vL gyvenęs Vokieti
joje. ■ >
Krajauskas, yincentas, Stanis
lovo sūnus.
Kriukaitė — Eidikonienė, Ona, 
jos duktė Elena Eidikonytė, ir 
jos dvi seserys Kriukaitės.
Mickevičius, Alojas, Simo sū- 

paspaudė, atsigriebė, bet laimė- grupėje geriau žaidžiusios-Cle- nus gyvenęs Sao Paulo, Bra- 
ti nelaimėjo; trečioji vieta a- velando Žaibo atstovės turėjo zilijoje.

-------nusileisti ryžtingoms Chicagos
Neries merginoms, žaidimo 
geras. Aikštėje geriausiai pa- 

iSS> ’- K^Z“kurts tik Ž ttaBtandJttS.ChicągOT ir Ka-
* pratesimo įveikė Čikagos Nerį 

ir pateko baigmen. Gintaras 
spyrėsi kiek galėdamas, bet tu-

PASAULIS toks mažas. Grenlandijos aerodrome j- 
'iaisyta šita rodyklė, kuri rodo nuotolius skridimo 
valandom | visas pasaulio šalis.

Chicagos Neriai (68:63). 
Oficialus naujojo Fasko ad

resas: Jaroslavas Kepenis gen. pirmos ir antros vietos
sekr., 360-Palmetto St., Brook- rungėsi Waterburio Gintaras ir 
lyn 27, N.Y. telef.: yA-^324lų.

t- - Yia šiue<iaakii: vėikią^Fasko 
potvarkiai, nuostatai, susitari
mai ir k., pasilieka ir toliau ga
lioje. Eventualūs papildymai ?ėjo nusileisti ūgiu pranašes- 
pakeitimai ar panaikinimai bus -P*3111 Kovui. Detroito Kovo są- 
aplinkraščiais pranešami -vi- 
siems sporto vienetams ir spor-

TO PLACE,

Fizinio Auklėjimo ir Sporto
Komitetas

statas buvo nematytas ir var
gu, ar jis vėl kada pasirodys. 
Kai kas abejojo- dėl kai kurių 
žaidėjų lietuviškumo ir mėgė
jiškumo. Bet Chicagos Neris, 
pralaimėjusi pusiau baigminė
se žaidynės, tylėjo, o Waterbu- 
rio Gintaras, nustumtas nuo 
meisterio garbės, neprotestavo. 
Taip reikalas ir liko. Vyrų krep
šinis dabar turi naują meiste
rį —Detroito Kovą.

Motery krepšinio meisteriu

Žaidynės Detroite

Balandžio 4-5 įvykusiose de
vintose žaidynėse dėmesio cen
tre buvo vyry krepšinis, kuris 
davė naują meisterį — Detroi
to Kovą. Ligi šiol tą titulą jau
turėjo Torontas, Chicaga, New išėjo Toronto Aušra, įveikusi 
Yorkas. Chicagos Nreį. Tik jaunių gru-

siai apvylė" Barzdukaitė, iš ku
rios pereitais metais dar tiek 
daug tikėjomės.

Pagarba rengėjams, išnešu- 
siems sunkią darbo naštą ir 
turėjusiems paskutiniu momen
tu keisti ' varžybų programą. 
Šiaip viskas praėjo sklandžiai 
Pavargti, deja, teko ir daly
viams ir sportininkams, turė
jusiems keliauti iš salės viena
me miesto gale į kitą. Be to, 
Detroitas galėjo sutraukti dau
giau žiūovų.

- YOUR AD

v CANČEL OR CHAMt^E

Call LO 3-7291

H. W. MALĖ * FEMALE

Atletas

Sportas Lietuvoje
Boksininkas Tamulis

Meisterio garbėn kiečiausiai pėjė Chicagos Neris apgynė sa- Šveicarijoje gegužės mėn. 
veržėsi Waterburio Gintaras, vo titulą. bokso varžybos dėl Europos 
parodęs dar nematytą sąstatą . .. -... WT pirmenybių. Kauniškis boksi-
ir gerą žaidimo formą. Ginta- . Jau™u 9J’upe|® Clįg.^ ninkas R. Tamulis Maskvoje 
ras iš pat pradžios nurungė To- reS ekipa b?vo ^veik identiš- ^us sovietinius pu-
ronto M P-iutBka įarta: “ "Wfo
per kelias minutes pasiekė 19:1 S? ™Jam dabar reikės atstovau- 
Skaudu buvo žiūrėti i Toronto JJ. ? \ g ti Šveicarijoje Sovietų Sąjun-
Vytį tams du kartus buvo Jauūi gat
meisteriu; nuo Waterbuno Gm- klasėStlkrai aaKta jei jie Pkukikli ir į van<tenj 
tyo dabar atsiliko net 40 tas- lietuviškai dažniau prakal- Minske buvo trijų dienų var
tai- Toliau Gintaras nsus nu- R
stebino Įvesdamas perertų me- paU,nk„ltl. gos ir Varšuvos plaukikų ir šo
tų meisten-Chi^gos Utuam- klų j vandeni-Geriausi plauki-
c% kuru viršijo 15 taškų. Pa- Tinklinio meisterio vardas Jį lpasirodė varšu¥ieaai, an- 
galian Gintaras kvalifikavosi kartą teko Bostono Dainavai, troje vietoj minjrieflai trečio- 
baigmėn, nugalėdamas Brook- kurių pažanga jau pernai ste- je ketvirto-
lyno LAK. Breoklynlefiai, bū- bėjomės Bikiny Bruzgelevi- e nu0
darni aiškiai pranašesni, vienu aus, Austras ir kiti baigminėse , yan(ten4 
metu vedė net 12 taškų per- rungtynėse neprarado savitvar- KaBį0 p^p^į. antra 

kauniškiam Kasparui. Bendras 
laimėjimas teko Minsko spor
tininkam, antroje vietoj buvo 
Kaunas, trečioje Varšuva ir ket 
virtoje Ryga.

švara, bet neišlaikė įtempimo dos ir, būdami šaltesni ir at- 
ir paskutinėje minutėje pralai- sargesni už Clevelandą, laimėjo 
mėjo (67:66). Važiavę ir pasi- 2:1. Clevelando Žaibas tuo tar- 
ryžę laimėti, jie skaudžiai'tai pu nieko nauja neparodė., Gai- 
išgyveno, kas atsiliepė ir baig- la. kad Hartfordo Grandis tu
mės rungtynėm su Chicagos Ne rėjo pasirodyti be Grajausko ir 
rim dėl trečios vietos. Neris žaidė tik penkiese. Kitu atve-
lengvai vedė apie 15 taškų skir- ju jie dar ir Clevelandui kelią Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
tumu; paskui BrooHyno LAK į baigmę būtų pastoję. Moterų prašomas skambinti

O 
patefone

M. and Z.

j 9»« uncuiu
t BBOOKLTN U, N. T.

' JULIUS MALDUTIS

Consulata General of LHhuama 
41 Wa$t 82nd Strart 
New York 24 N.Y.

GOWNS

Mrs. C. HOBSON, Prop.
Beautiful W e d d i n g. Gcwn worth 
$350 for sale. Come and see it and 

I make offer. Also expert alterations 
*| on gowns, suits, dresses and coats. 
IVery reasonable. Call Mrs. Eleanor, 

FA 4-9241.

NUBSES— REGISTERED
Professional — Ali Shifts Open 

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

DIRECTOR OF NURSES

ST. VINCENTS HOSMTAL 
240 North St„ Harrison, N. Y. 

Phcne RYe 7-0502

AELEN AND MeNALLY
29-28 41st Avė.

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

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

EV. 4-1232

D.KLINGA
Tax Consultant - Interpreter

337 Union Ave^ Brooklyn 11, N.Y.

ADVOKATAS
37 Sheridan Avė.

Brooklyn 8» N. N.
Tei APplegate 7-7083

Parduodamas mūrinis dvieju 
šeimų namas prie Sunset Parko 
gražioje vietoje, netoli mokyk 
los ir bažnyčios. Lengvos išsi- 
mokėjimo sąlygos.

Be to, parduodama siuvama 
mašina, skalbimo mašina, ra
dijo aparatas, daug visokių gė
lių, namų darbo mezginių kaip 
priejuostės, juostos ir kt.

Visa tai galima pamatyti šeš 
tadieniais ir sekmadieniais nuo 
12 iki 6 vai p.p. Parduodama 
dėl savininko mirties. Adresas: 
660 44th St, Brooklyn 20, 
N.Y., Bay Ridgę, GE 5-2439.

CEMENT WORK

ALL CEMENT W(HK - 
specialists side walks, drivevvays, 
stoops; free estimates — reasonable.

SPOLLEN BROTHERS 
GE 6-5264

CHILDREN BOARDED

C H ESTE R HILL AREA
Mount Veroon, N. Y.

Mother, former Nursery Teacher, 
will care for children any age, 
reasonable rates, nice atmosphere, 
yard meals — best of care.

MO 7-7617

MOTELS

OCEAN GLOM MOTEL Fire Proof 
ON THE BOARDVVALK in Seaside 
Heights. Sun deck right on the ocean. 
Ali tile and eonerete. Private rooms 
and bath — accomodate 4. Free 
Parking and Moming Coffee. Call: 
SE 9-0362 for reservations.

Hancock Avė. and Boardwalk

BUSSINES OPPORTUNITY

INVEST IN BOWLING LA N ES 
Opportunity to invest in America’s 
most popular and fa^test growing 
sports industry. Modern 36 tane 
bowling center to be erected in 
prime North Jersey area on highly 
traveled U.S. highway. Area popu- 
lation large and growing fast. Rro- 
spects good for eicellent growth 
and Capital gains plūs high earn- 
ings. Gocd inflation hedge. For 
further Information. write U-BOWL, 
BOX 112, POMPTON LAKĘS, N. J.

'c*ioioxjloic>roioioro.o:oio:o:c:cicio:o:o'0'

REAL ĖST ATE

IN ST. MARY’S PARISH IN 
Flushing — Large 2 family, II 
rooms 4 baths, oil, brass, garage, 
greenhouse or summer kitehen 
with patio. Good location. Beau
tiful comer, 5CxlC2. Flovers Ap- 
ril til frost. 43-04 149th St. En- 
trance on Cherry Avė. — IN 1- 
3473.

$24,990FLORAL PAR K
St-ACIOUS TUDOR. Our Lady of 
Victory Parish. Situated on beauti- 
fuUy landseaped plot. Brick with 
slate roof; 4 bedrms; living rm. with 
w/bfireplace; separate dining rm.; 
fui! bsmt; cabinet lined kitehen with 
breakfast nook; 1^4 baths; oil beat; 
alum, storins and screens; garage. 
Convenient to everything, recentjy 
decortd. Principais only. GE 7-4743.

IN CATHOUC AREA 
of ROCKAWAY POINT

I«iko buto. Lietuvių šeima 
trijų suaugusių asmenų ieško 
5 kambarių buto Highland 
Park Woodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose.

Modern 5 room furnished sununer 
bungalow. heat and aD conveniences. 
In st. Edmondą parish. Reasonable 
price — Mušt be seen. AXteH 7-5122

PLANDOME —• St Mar/s churdi 
and school*, 9 apacious, 4 baths, 2 
powder rms, modern kit&en, cover- 
ed poręh. Severai patios, plūs guest 
cottege, wlth huge living room andnotų kas turi prašom skambiu-” * collssfc, wit.n mūre uviuK room kug

ti Darbininko administracijai: stepdown firepiace, kttchenette, bed-
GL.nmm 5-7281. room-"dtransferred; Vt aere; MA 7-6055.

RESTAURANTS

BEAU SE JOUR GreH parvoilami mlnkttl vštoNal 
ŠVIEŽIA APKEPTA ANTIS

w»y

R epublic
Wine & Liųuor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei - 
kitoms progoms

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietos, vakarienės ir užkandžiai
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms i kitokioms pramogoms prieiim- 
momls kainomis- Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėjų K. VaitaitĮ.
28* UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9672

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

TeL BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas
74 Providenee Street

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PAUL P. NORKUS 
Mandagus patarnavimas miruMems

1400 North 29111 Street PhBadelphte 21, P*
POplar 9-3231

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir pufais lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia pufai patarnavimą.

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britaln, Conn. 

TeL: BA 9-2242 — 94838
ApMnMjB ctBw MnlHi Ir MnMV> t^^ma



mos

čtoj — A. Petky*.-

Priimami taip pat skel
bimai.

g į
£

W-

Mišios prasidės 12:15 vaL Pa- __  __ _____
mokslą pasakys iš tos parapijos JSįSSe daflės įa^doje. 
kilęs preL Juozapas F. Vaniai- \
tis, kuris dabar dirba šv. Tere- Mažoaioa Lietuvos BiBulig D-j* 
sės parapijoje ir kurijoje Pueb------- balandžio 19, sekmadienį,
lo, Colorado. Kadangi bažnyčia vaL popiet šaukia shsirinkteą 
nedidelė, tai į iškilmingas pa- 197 Maujer St, evangelikų pa^ 
maldas vaikai iki 16 metų ne- rupijos salėje. Bus Kipro BielR 
bus Įsileidžiami- Parapijos ju- nio pranešimas apie Mažąją Lie 
bi'ierius minėjimas užbaigia- tuvą, valdybos rinkimai -ir va
rnas baland. 26, sekmadienį mi- šės. Kviečiami nariai ir svečiai, 
misijomis. Susirinkimo vieta yra prie Ca-

narsie 14 linijos Grand St

Juozą Deubėną, vaidinusi mu
zikinėje dramoje “laite Stong’1, 
kritikas Brooks Atkinson “New 
York Times” recenzijoje pri
skyrė prie “pirmaklasių auto
rių.”

Ingrida ir Karina Gutbergs, 
seserys latvaitės, pianistės, ba
landžio 17, 8:30 v.v. Carnėgie 
Recital Hali rengia koncertą. 
Programa išpildoma dviem pia
ninais. Bi'ietus^ iš anksto galima 
gauti: Magda: Stott 490 West 
End Avė., New York 24, N. Y. 
Tel. TR 3-4230.

Deri gydytojy adrosy ekel-

!>-ooklv~o dioceziios savaiti
nis laikraštis, balandžio 11 die
nos numeryje įsidėjo platų ap
rašymą lietuvių parapijos Mas- 
pethe steigimo ir veiklos. Pri
minė du jubiliejus: parapijos 
50 metų-ir prel. Jono Balkūno 
lę’^n-nvimo 25. Aprašymas 
pailiustruotas prel. J. Balkūno 
fotografija ir dviem vaizdais 

-senosios bažnyčios ir da
bartinės. " '

Šv. Jurgio bažnyčioje
balandžio 18, šeštadienį bus 

gedulingos pamaldos už 
parapijos steigėją velionį a.a. 
kun. Antana Kodi. Gedulingas 
mišias 10 vai. aukos visi Brook- bimy laikraščiuose skaitytojai 
lyno lietuviai klebonai. Klebo
nas kun. A Kodis mirė 1929 
balandžio 13.

Lojalumo paradas šiemet bus 
baland. 25 šeštadienį. Jau su
tiko dalyvauti lietuvių jaunimo 
organizacijos, veteranų postai.

Kun. Viktoras Dabušis, Atei- 
tinininkų Federacijos genera
linis sekretorius, balandžio 11 
-12 lankėsi Čhicagoje, kur bu
vo pasitarimas Ateitininkų ju
biliejinio kongreso (50 mėtų) 
reikalais su Vvriausiu Komite
tu Kongresui Rengti. Toks ko
mitetas prieš metus sudarytas

Banketui arNjant
Balandžio 26 Blinstrub’s Vil- 

lage patalpose įvyks Šv. Petro 
parapijos metinis banketas, ku
rio metu Imis pagerbtos para
pijos klebonas preL Pr. Vir- 
mauskis pakėlimo. į prelatus 
proga. .Banketo bilietus galima 
įsigyti parapijos klebonijoje, 
bažnyčioje pas kolektorius, pas 
komiteto narius ir Onos IvaŠ- 
kienės baldų parduotuvėje.

Kataliku Federacijos Bostono 
skyriaus susirinkimas bus bal. 
17 d. 8 vai. vak. šv. Petro pa-

Sv. Petro parapijos Lmtuvos 
Duktary draugiįa balandžio 14 
šaukia narįų susirinkimą para
pijos'salėje E. 7th St. Pradžia 
7:30 vaL vak.

Mirustaji
Po gedulingų Šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: )

Alana Bartuliana (kovo 24) 
75 m. Velionė sirgo apie 30 m. 
buvo gydoma valstybės ligoni
nėje Medfield, Mass. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

‘ Jonas Sungaila (balandžio 2) 
68 metų. Velionis gyveno 230 
Silver St Nuliūdime paliko dvi 
dukteris, tris sūnus ir keturis 
brolius. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

7 Domicėlė Banionienė (balan
džio 6) 76 m. Velionė gyveno 
89 Barter St. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris ir seserį. Palaido
ta šv. Benedikto kapinėse.

Veronika Svagždienė (balan
džio 7) 80 m. Velionė gyveno 
401 W. 4th St. Nuliūdime pali
ko dvi dukteris ir sūnų. Palai
dota šv. Benedikto kapinėse.

Uršulė Mikalonienė (balan
džio 8) 69 m. Velionė gyveno 
179 W. 7th St. Nuliūdime pa
liko tris sūnus ir dvi dukteris. 
Palaidota šv. Benedikto kapi- 

'nėse.
Marijona Lašmanavienė (ba

landžio 9) 70 m. Velionė gyve
no 7 Burrell PI. Nuliūdime pa
liko dukterį Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

■= KriUtai r
šv. Petro parapijos bažny

čioje pakrikštyti:
Kovo 22 — pakrikštyti Fran

cis Fitzgerald ir Marijonos Nev- 
ronytės —Fitzgerald dvynukai 
Kevin Karolis ir Kaven Marija 
vardais. Tėvai gyvena 214 
Westvill St. Dorchester, Mass.

Kovo 21 — Edward Dokhert 
ir Evelinos Vičaitės — Dolhert 
duktė Marijos Magdalenos var
dais. Tėvai gyvena 6 Tover St. 
Dorchester, Mass.

Kovo 29 Jono Jeronaičio ir 
Elizabeth McCarthy sūnus Jo
kūbo ir Stepono vardais. Tėvai 
gyvena 452 E. 7th St.

Balandžio 5—Povilo Welsch 
Welsch

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja j 
visiem lietuviam

BALDŲ
KRAUTUVĖ

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

gijos prašomos atsiųsti savo at
stovus.

Moterų — Merginu klubas . 
balandžio 18 d. 7 vaL vak. ren
gia viešą Whist Party parapijos 
salėje prie E. 7-tos gatvės.

Pamatyti reikia!
Bostono lietuvių dramos an

samblis balandžio 19 d. 3 v. 
p.p. Thomas Park gimnazijos 
salėje stato ir nepriklausomoje 
Liėtuvoje jau išgarsėjusią ko
mediją “Glušą”. o glušas, kitais 
žodžiais tariant, yra kvailas, 
kvaišas, mulkis, paikius, paik- 
šas. Tokių tipų gyvenimas vi
sur pabrunka. 0 scenoje toks 
tipas juokingiausiose padėtyse 
pamatytu —vadinas, žiūrėtojui 
ligi ašarų prisikvatoti, visus kas 
dienius rūpesčius užmiršus. Bi
lietai iš anksto gaunami Lthua- 
nian Furniture krautuvėje.

Retas muzėjus
Jei praeiviai norite pamaty

ti, kur sėdėjo ir važiavo gyvy
bė ir kas dabar iš tos jos sėdi
mos vietos liko, eidami W. 
Broadway So. Bostone bankų 
pusėje stebėkite šiurpiais griau 
čiais virtusių automobilių ne
lyginant muzėjų atvirame dan
guje. Mašinoje sėdėjo žmogus
— jo nebėra, mašina zvimbė
— dabar tik jos griaučiai iro
niškai praeiviui tesišypso. Jų 
daug!

Dr. Stasys Jasaitis, sūnus dr. 
Domo Jasaičio, žmona Laima 
gyvena ir turi savo gydymo ka-

ONA IVAŠKIENE
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.

366 West Broaduay, -
So. Boston 27, Mass.

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

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

Liudo Jarošeko kvarteto koncertas
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

New Yorko ir Hartfordo — 
Waterburio skyriai, norėdami 
paįvairinti rytinio pakraščio lie 
tuvių kolonijose parengimų se
riją,? pakvietė Čikagoje pasižy- 
mėjusį Liūdo Jarošeko vyrų 
halsų kvartetą. .Šis kvartetas. Vilius Bražėnas — Bražvtiius 
dar prieš antrąjį Didįjį karą vi- iš Stamford, Conn., žinomas 
seje Lietuvoje buvo žinomas ir feljetonistas, knygų ‘Normuo- 
visų mėgiamas. Jo sąstatą ta
da sudarė keturi jauni Vytauto 
Didžiojo Universiteto studen-

- tai. Vokietijoje Jarošeko kvar
tetas to paties sąstato davė 
daug koncertų lietuvių koloni
jom bei amerikiečių kariam. 
Besiskirstant į platųjį pasaulį, 
Čikagos apylinkėje apsigyveno 
net trys buvę kvarteto nariai 
— pats L Jarošekas, A. Peškys 
ir V. Dargis. Pakvietus naują 
bosą J. Avelį 1958 gale kvarte
tas vėl buvo atkurtas.

Nors kvarteto narių studen
tiškos dienos jau yra likusios 
praeity, bet jų dainos spindi 
jaunyste ir dvelkia nuotaikin
ga dvasia, kaip kadaise Lietu
voj. Išgirsti svajingą rožių tan
go, valsą As-dur, Prie gintaro

Grand Paradise didžiojoje salė
je, 318 Grand St., Brooklyne; 
balandžio. 19 d. 3 vai. Lietuvių 
Piliečių salėje, 227 Lawrence 
St.. Hartford, Conn.

(A.K.)

1

VISUOMENĖS ŽINIAI

jone. Apšildomi. Galima nau-

tėvelioti vakarais telef.: HY 1-4996.

čius užkandžių. (V.) mirties, gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
Brooklyn BaisogaBečių Bičiulių Klubas

šventimą ir paramą.
Nek. Pr. Marijos Seserys

ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS

Baisogaliečių Bičiulių Klubo vicepirmininkui STEPONUI 
AROMISKIUI ir jo šeimai, skaudžiai liūdintiems dėl

273 
N.J.
1—

Išnuomojami Bushwick sekci
joje vienam asmeniui du kam-

Susirinkimą užbaigus, namų dotis virtuve ir vonia. Skambin- 
viršininkas tėvas Leonardas ’
Andriekus, O.F.M., pakvietė sve šeštadieniais ir sekmadieniais

-- ---- vjsą dieną.

yra žinomas lietuvių ir nelietu- vena 684 E. 6th St 
rių. tarpe.

Susituokė

Nenumeruotos vietos — 2 dol. kaip rūpestingas gydytojas jau įr Danutės vardais. Tėvai gy- 
Skautams ir moksleiviams — 
1.50 doL

(Atkelta iš 6 psl.)

jo prie lietuvių simfoninės mu
zikos koncerto surengimo ar 
jame dalyvavo.

Pakistų užsakymo laiflcus rašyti vokiečių ir anglų kalbomis.
Užsakymu to {mokėjimus siųskite:

RUDOLFS KERLS

tos šypsenos’ ir “Kalorijos ir 
doleriai” autorius bei Lietuvos 
Skautų Brolijos vyriausias lau- 
žavedys, bus Jarošeko kvarte
to koncertų programų vedė
jas. Koncertai įvyks: šeštadie
nį, balandžio 18, 7 vaL didžio
joje Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyne, ir sekma 
dieni bal. 19 d. 3 vai. Piliečių 
Klubo salėje, 227 Lawrence 
St, Hartforde.

New Yorko ir apylinkių lie
tuvių visuomenei pranešama, 
kad geresnieji bilietai Į Jaroše
ko koncertą numeruoti, tad pa
tartina bilietus Įsigyti iš anks- binetą Dorchesteryje. Jų vai- įr Nellie Wallace

to. Bilietus galima gauti pas kai — Dalia 7 metų ir Jurgis sūnus Mykolo vardu. Tėvai gy-
New Yorko ir Elizabetho aka- 5 metų — yra auklėjami lietu- Vena 120 Wells St., Dorchester,
demikus skautus, Ginkų sve- viškos dvasios ir labai gražiai Mass.
tainėje, Brooklyno ir Maspetho su tėvais ir kitais lietuviškai Balandžio 5 Andriaus Ketu- 

• u 1 t- Piliečių Klubuose ir Atletų Klu- kalba. Mergaitė jau lanko ir Ii- rakio < ir Veronikos Kunskaitėsn ūub Amb ita balantao 30 pwos. Darnim nustemba Imu- Klfet0 _ 2 M do| mnJsSpe mok}.Uą Jasaitfa _Keturakjenės duktė Marijos 
Iki šiol užregistruota dar tik dies dainos Po daržuži, Myle- -- ... ....

. 53,636 šunes. Registracijos įsta- jau mergelę. Mėgstantieji hu-
Kunigų Vienybe... tymas leidžia imti mokesčio 3 morą galės pasidžiaugti Blynais,

dol. metam, o neužregistravu- kurie bus sudainuoti pagal lie- 
.....................  ‘ ‘ tuvių receptą, komiška serena

da Pepita, Zuzana. Klausytojai

mums rašo ir teiraujasi, kodėl 
lietuvių gydytojų adresai ir pri
ėmimo valandos bei telefonai, 
neskelbiami laikraščiuose 
kad reikalui esant galėtų pasi
kviesti lietuvį gydytoją. Redak
cija gali tik tiek paaiškinti, kad 
yra New Yorko valstybėje gy
dytojų draugijos nuostatas, 
draudžiąs draugijos nariams— 
gydytojams dėti laikraščiuose 
pastovius skelbimus. Gali būti 
tik proginiai — šventiniai, Iš
vykstant atostogų arba keičiant 
butą.

šuny registracija
Čhicagoje; jam primininkauja .Pereitais metais New Yorke 
K. Kleiva. Kongresas įvyks ki- buvo užregistrotą 271.560 šunų, 
tais metais Darbo šventės sa- Nauji registracijos leidimai tu- 
vaitgalyje Čhicagoje.

. . v.- t • siūs bausti iki 10 dol Sūnų re-^ub ir stebėti, kaip gajai aspca'1^
reiškiu junųjų vyaų vedtla. ^sose įe^se miesto nuoVa- 
kun. P. Totoraičio pasiūlymas (Borough).
organizuoti radijo religines pro , . _
gramas. KV provincijos valdy
bai pavesta tuo reikalu išsiaiš- Ieško buto lietuvis ramioje 
kinti su radijo valandų vedė- vietoje 3 su puse — 4 kamba

rių. Norėtų prie susisiekimo su 
Maspethu, Grand Avė.; tiktų 
autobusų linijos 13, 36 ir 58. 
Nėra dak taip skubu. Pranešti 
Darbininko administracijai GL 
5-7281.

Išnuomojami du atskiri kam
bariai moteriai. Ridgewood ra-

ju J.J. Stuku dėl laiko ir gali
mybių.

Visi susirinkime paliesti 
klausimai nėra organizuojami 
tiesiog KV provincijos, bet vi
soje šioje veikloje dalyvauja

- -L - kunigai, tad jų patarimas ir
bendras vieningas nusistatymas 
visais šiais klausimais yra bū-

New Yorko Lietuvos Vyčių 12 Kuopa
Balandžio-April 18,1959 ruošia

MASKARADĄ BALIU
AUŠROS VARTŲ LIETUVIŲ PARAFUOS SALĖJE

570 Broome Street, No* York, N.Y.
(Prie HoUand tunelio)

ŠOKIAI nuo 9 vaL vak. fld 1:00 vaL vidurnakčio

Gros WALT THOMAS ir jo orkestras 
DOVANOS U2 GERIAUSIUS KOSTIUMUS

įeinant aukojama $1.25.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas antrame aukšte. Yra cent 
rinis šildymas. Butas laisvas nuo 
gegužės 15. Namas yra 
Chesnut -St, Kearny, 
Kreiptis tel. Kearny WY 
8390.

kurias kvartetas interpretuoja 
kiek kitaip, negu jos kaip kam 
atrodo, žodžiu, koncertas. turė
tų patenkinti ir labai išlepinto 
skonio klausytoją.

New Yorko, Hartfordo, Wa- 
terburio ir Elizabetho akademi
kai skautai kviečia rytinio pak- bariai, kurių viename yra vir- 
raščio lietuvių visuomenę at- turiniai įrengimai. Atskiras įė- 
silankyti į šiuos koncertus. Jie jimas. Po 6 vaL vak. skambin
tus balandžio 18 d. 7 vaL ti teL: HI 3-1658

i Baltijos kraštus ir Sovietų Sąjungą.

savo tlkalu siųsti tiktai augtčiausios kokybes prekes, kad galėtume 
(pildyti kiekvieno asmens individualų pageidavimą.

' Kiekvienam siuntiniui skirtam Jūsų artimiesiem* mes renkame 
irekes su didžiausiu stropumu.

Persiunčiame visų rūšių užsienines ir vietines prekes to vaistus

Gavėja* neturtą daryti jokių išlaidų.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos KASOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS, kurios pilnai' atstoja 
rastinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos. -

C: Katalogų to- kt’ reikalaukite 
(gausite veltui):

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

patarnaus sąžiningai.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335
Stephėn Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
Balandžio 4 d. šv. Petro par. Balfo komitetas simfoniniam 

bažnyčioje moterystės sakra- koncertui rengti Bostone, su- 
mentą priėmė Rimvydas Karo- darytas iš vietos organizacijų 
sas su Birute Mingaudaite. veikėjų ir įvairių liet, visuome

nės skluoksnių, kovo 23 baigė 
koncerto apyskaitą ir pasirašė 
akta.

Pajamų gauta $2,869.68, iš
laidų buvo $2,658.95, grynas 
pelnas — $210.73. Pelnas per
duotas Balfo 17 skyriaus ižd. 
A. Bričkui, kuris susirinkimo 
pageidavimu persiuntė $200 Va 
sario 16 gimnazijai Vokietijo
je.

Komitetas buvo sudarytas 
iš 60 asmenų. Neįmanoma at
skirai kiekvieną įvardinti ir 
dėkoti už atliktą darbą. Todėl

grupei už lietuviškų giesmių, prašau priimti nuoširdžią padė- 
eilių ir plastikos montažą “Į ką visų kas kuo nors prisidė- 
šventą Kazimierą”.
Visiems programos dalyviams 

ir rengėjams nuoširdus dėkui.
Viešpats teaUypna jūsų pasi- į,|fa KwnH^0 Simfoniniam 

Koncertui Bostone Rengti, 
Pirm. Antenas Matjoška

Padėka
Nek. Pr. Marijos Seserų Rė

mėjų vakaras Įvyko Atvelyky, 
šv. Petro parapijos salėje, So. 
Bosto, Mass.

Norėtume padėkoti Brockto- 
no Vytauto Endziulaičio ateiti
ninkų kuopai už programoje 
išpildyta vaizdelį “Trėmimas” 
iš Stasio Santvara ‘Aušra ties 
Vilniumi”.

Taip pat nuoširdus ačiū O. 
Ivašienei ir jos tautinių šokių

JULIUS KUMPIKAS 
119 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

ELEKTROS MOTORAI DULKIŲ SIURBLIAI
VANDENS POMPOS ELEKTR. VĖSINTUVAI
ORO KOMPRESORIAI ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas garas. Sudedami nauji vamzdžiai.

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

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

FUNEBAL HOME

ALB. BALTRŪNAS-B ALTON
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooldyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
Josepli Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins- 
Šalinskas

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statkm) 
Woodhaven, N. Y. 

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

TeL Virgiui* 7-4489

W a i t k u s
F U N E R AL HOME

197 Weteter Aveouė
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių Direktorius

NUTARY PUBLIC

Patarnavimas tftonų *r nakt|
Nauja modemiška koplyčia *er- 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonijas tu
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir | kitus miestus.
Reikale Mukite: TaL TR 6-OM4


